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ПОЧАТКИ КИРИЛСКЕЙ ПИСМЕНОСЦИ РУСНАЦОХ У БАЧКИ  
И СРИМЕ ОД ПОЛОВКИ ХVІІІ ПО ПОЛОВКУ ХІХ ВИКА

У статї ше презентує материяли котри шведоча о початкох писменосци Руснацох у Бачки и 
Сриме, у перших сто рокох їх пребуваня на тих просторох. У рускей линґвистики тому пита-
ню нє пошвецене достаточно уваги. Правда, у тим чаше тота писменосц лєм починала и ище 
нє мала ушорени норми и нє посцигла окремни досяги, алє зачуване заслужує наукову увагу. У 
официйней дїялносци грекокатолїцкей церкви и општинскей администрациї превладовала лати-
ница и латински язик. И у приватней преписки духовних особох углавним преовладовал латин-
ски язик. Значну часц кирилскей писменосци Руснацох у наведзеним периодзе творя литератур-
не и лїтописне нашлїдство: рукописни зборнїки духовней прози и поезиї и народни лїтописи, цо 
уж часточно було предмет наукового спатраня и ту го нє будземе окреме споминац.

У тим прилогу пошвециме увагу кирилскей писменосци, преважно у домену церковней 
и општинскей администрациї, и у приватних писмох. Тот материял интересантни як корпус 
за анализу початкох розвою писменосци. Мож провадзиц як поєдинци дакеди присподобйо-
вали язик и ортоґрафию конкретней ситуациї. У даєних текстох превладую елементи церков-
нославянского язика у його русинскей редакциї карпатского ареалу, з елементами бешедох 
Русинох на Горнїци або менєй чи вецей присутних прикметох народней бешеди Руснацох 
у Бачки и Сриме. У комуникациї зоз православнима Сербами Руснаци хасновали елементи 
характеристични за славеносербски язик и його ортоґрафию. У прилогу пре лєпшу илустра-
цию наведзени характеристични приклади.

Ключни слова: Руснаци у Бачки и Сриме, кирилска писменосц, церковнославянски язик, 
народна бешеда, славеносербски язик.

The article presents the material that sheds light on the beginnings of literacy of the Ruthenians 
from Bačka and Srem in the first hundred years of their life in this area. In Ruthenian linguistics that 
issue has not been sufficiently researched so far. It is true that at that time their literacy was at its be-
ginnings and that it did not have regulated norms nor did it achieve high goals, but what was preserved 
deserves scholarly attention. In the official activities of the Greek Catholic Church and the municipal 
administration Latin script and the Latin language prevailed. Even in private correspondence of cler-
gymen Latin was mainly used. A significant part of Cyrillic literacy of the Ruthenians in that period 
consists of literary and chronicle heritage: manuscript collections of religious prose and poetry and folk 
chronicles, which have already been the subject of scholarly observation and are not reviewed here. 

In this article we focus on Cyrillic literacy, mainly in the domain of church and municipal adminis-
tration, as well as in private correspondence. This material is interesting as a corpus for the analysis of 
the beginnings of literacy in which one can trace how some individuals in certain cases adapted language 
and orthography to a particular situation. In some texts we can see the predominance of the elements 
of the Church Slavonic language in its Ruthenian recension of the Carpathian area with elements of the 
Ruthenian dialect in Hornjica or more or less present features of the Ruthenian vernacular in Bačka and 
Srem. In communication with the Orthodox Serbs, the Ruthenians used the elements characteristic of the 
mixture of the Russian Church Slavonic language with the Serbian vernacular and its orthography. For 
the purpose of better illustration, characteristic examples are given in the appendix.

Keywords: Ruthenians in Bačka and Srem, Cyrillic literacy, Church Slavonic language, vernac-
ular, mixture of the Russian Church Slavonic and the vernacular Serbian language.



Славистика XXV/2 (2021)

14 Јанко Рамач

Од початку присельованя зоз просторох сиверовосточней Угорскей до 
Южней Угорскей, до Бачки и Сриму, Руснаци у местох дзе ше населєли у век-
шим чишлє сновали свойо грекокатолїцки парохиї и конфесийни школи, хто-
ри по початок ХХ вика були главни центри їх писменосци. Релиґийна при-
падносц, односно позиция медзи християнским Востоком и Заходом, охабели 
шлїди и у їх писменосци. У официйней церковней и шветовней комуникациї 
и администрациї, та аж и у медзисобней приватней преписки руского священ-
ства, од самого початку преважно хаснована латиница, найвецей латински, а 
менєй нємецки и мадярски язик. У вельо меншей мири присутна кирилица, на 
церковнославянским язику або на мишанїни церковнославянского з елемента-
ми народней бешеди Руснацох на тих просторох и язика Русинох у сиверово-
сточней Угорскей.

О латинскей писменосци у приватней преписки руского священства у Бачки 
у другей половки ХVІІІ и на початку ХІХ вика зме опубликовали окремну ста-
тю (Рамач 2020). На рукописне нашлїдство Руснацох у Бачки и Сриме, углав-
ним на зборнїки духовней поезиї и прози и на народни хронїки перши обраце-
ли увагу Володимир Гнатюк (Гнатюк1898; 1902) и Иван Франко (Франко 1899; 
1906) на концу ХІХ и початку ХХ вика. За руску духовну рукописну поезию ше 
интересовал чешски науковец Франтишек Тихи (Tichý 1928; 1931; Тихи 1932). 
У другей половки ХХ вика на тоту файту народней литератури обрацали ува-
гу Михайло Ковач (Ковач 1973; 1977), Александер Дуличенко (Дуличенко 2002; 
2009), Юлиян Тамаш (Тамаш 1997: 41–69),  Юлиян Рамач (Рамач 2002: 541–553 
) и Янко Рамач (Рамач 2010; 2011; 2016; 2018; 2018a). Анамария Рамач Фурман 
обявела єдну роботу у хторей дава линґвистичну анализу рукописного зборнїка 
з другей половки ХІХ вика (Рамач Фурман 2019). 

У тим прилогу окремна увага будзе пошвецена приватней преписки и уря-
довим текстом церковней або локалней општинскей администрациї котри писа-
ни з кирилку на церковнославянским або русинским/руским язику од половки 
ХVІІІ по половку ХІХ вика.

Найстарши зачувани документ Руснацох у Бачки на кирилки – писмо ке-
рестурского пароха Ґеорґия Росия зоз септембра 1756. року, пейц роки по 
официйним присельованю Руснацох до Керестура и снованя першей греко-
католїцкей парохиї. Роси написал писмо Янкови Скрипкови, иґуменови ма-
настира у Мария Повчу (Máriapócs – нєшка у сиверо-восточней Мадярскей). 
Написане є на церковнославянским односно на тогочасним кнїжним язику 
Русинох Мукачевскей епархиї, котри уствари мишанїна церковнославянского 
зоз елементами народного язика Русинох у сиверовосточней Угорскей. Писмо 
уж було публиковане у цалосци, а пре його значносц ту приложиме виривки 
з нього и обрациме увагу на даєдни язични прикмети. Интересантне же Роси 
лєм по даскельомешачним пребуваню у Керестуре и одредзених контактох з 
православнима Сербами з околних населєньох уноши до писма на русинским 
даєдни елементи сербского язика, поведзме ”фала лhпо”. Мож предпоста-
виц же то зробел же би свойому предпоставеному и на таки способ илустро-
вал часц реалносци у котрей жил. У писме Скрипкови Роси описує свойо 
положенє и обставини у парохиї до хторей го послал мукачевски епископ. 
Наводзиме виривки:
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„Радуй ся, весело скакай для утhхы всhхъ нашихъ жый фала лhпо за вся. На 
мершынах рацкихъ мушу ся рад не рад яко ворон послатый изъ Ноевого ковче-
га забавляти, хоцай и часъ бы былъ юж ко братолюбїю вашему ся вертати.” 
(...) „Я тое ся дознавшы, постеригъ и попа рацкого со аппараты и ладкою по-
имати и моєй парохїи на ланцъ всадити до арешту дал ...” (Удвари 1989: 253).

Георгий Роси треци по шоре священїк котри службовал у грекокатолїцкей 
парохиї у тедишнїм Вельким Керестуре – нєшкайшим Руским Керестуре. 
Остало о нїм записане же бул монах, образовани: знал латински, русински и 
мадярски язик. Пре свойо справованє и насилнїцке одношенє ґу православному 
священїкови Димитрийови зоз сушедного валалу, котри потайно приходзел 
и подзельовал обряди у його парохиї, Роси бул наяр 1759. року врацени 
до Мукачевсного манастира, одкаль ту пришол (Gavrilović 1977: 159–163; 
Костельник 1998: 108–111).

Окрем того писма, з часу кед Руснаци грекокатолїки у Бачки були под юрис-
дикцию римокатолїцкей Калочскей архиепископиї (1751–777), у парохийних 
архивох у Руским Керестуре и Коцуре нє зачувани документи писани на кирил-
ки або на латиници. У Архиве Калочскей архиепископиї з наведзеного перио-
ду зачувани числени документи котри ше одноша на тоти два грекокатолїцки 
парохиї, алє писани углавним на латинским, ридше на мадярским язику.

Матични кнїжки ше у керестурскей парохиї почали водзиц од 1767. року, алє 
перша нє зачувана. Гавриїл Костельник у свосй Хронїки керестурскей парохиї 
наводзи же ю 1915. року мал у рукох (Костельник 1998: 96), а у своєй припо-
ведки Аґафия – старого попа дзивка наводзи кратки випис зоз нєй, писани з 
кирилицу на церковнославянским язику: „Року 1767. Мца Декембрїй Азъ їєрей 
Мїхаилъ Мучонh парохъ в велико Керестурскій ... року  у мца  тогожде дня 1 
окрестихъ и миропомазахъ раба божог(о) Андрея рожденого отъ род(ителей) 
закон(но) венчани(хъ) Молнаръ Иосифъ и Марїи  жени его. Кре(стний) отецъ и 
Кр(естна) мати биша Папъ Мїгалъ и Агафія старого попа дhвка” (Костельник 
2011: 109). Тот виривок єдине свидоцтво о язику и ортоґрафиї першей керестур-
скей матичней кнїжки.

Друга матична кнїжка кресцених, винчаних и умартих зачувана по нєшка, 
водзена на церковнославянским язику од 20. януара 1779. року по 11. децем-
бер 1782. року, а 16. децембра того року нови управитель парохиї Силвестер 
Бубанович почал ю водзиц на латинским язику и од теди так предлужене. През 
спомнути штири роки (1779–1782) до кнїжки уписовали пейцме священїки: 
Яков Силваши, Лука Сташински, Янко Надь, Димитрий Попович и Михайло 
Палїнкаш (Миз 2016; Костельник 1998). У їх церковнославянским язику нє на-
ходзиме елементи народней бешеди прето же ше у матрикули записовало по 
узвичаєних формулацийох за кресценє, винчанє и хованє, найчастейше: ”Азъ 
Иєрей (мено)  дня ... окрестихъ и миромпомаз[ахъ] (мено) ^ род[ителе]й  
зак[онно] вhнч[анихъ]” и подобне, або: ” Азъ Иєрей (мено) повhнчахъ або по-
гребохъ итд. 

У  Архиве грекокатолїцкей парохиї у Руским Керестуре нє пренайдзени 
тексти з домену церковней администрациї з ХVІІІ вика писани з кирилку на 
руским/русинским язику. Зоз 90-их рокох ХVIII вика зачувани два контрак-
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ти керестурскей церковней општини: зоз сербским иконорезачом Арсенийом 
Марковичом з 1791. року и маляром Арсенийом Теодоровичом Пантасичом з 
1793. року (АПРК, 1791; 1793, без сиґнатури). Обидва писани з латиницу, на ва-
риянти тогочасного сербского административного язика, алє подписи уметнїкох 
з кирилку, з церковнославянским писмом. Гавриїл Костельник наводзи обид-
ва контракти и своєй Хронїки керестурскей парохиї (Костельник 1998: 71–74). 
Ниа, виривок з контракту з маляром А. Теодоровичом:

„1. Obecsuge Sze Gospodar Arsenia Pantashits Malyar na Szvodu Gore Szveru 
Trogiczu u csetiri ugla, Csetiri Evangeliszta S prostimi Cziratami kako u Bagu stoge 
u Svodu...“.

Перша новинска вистка о Руснацох у Бачки обявена у сербских новинох 
”Сербскія новины” у Бечу 1792. року, у котрей ше спомина о церемониї клад-
зеня фундаментного каменя за нову грекокатолїцку церкву у Куцуре (Цап 1996: 
26–27). Текст писани на славеносербским односно тогочасним кнїжним серб-
ским язику. Аутор нєпознати, а предпоставя ше же би могол буц коцурски парох 
Лука Сташински (Миз 2016: 305–306) або даєден други руски священїк, а може-
будз аж и католїцки священїк котри бул присутни на церемониї и обрацел ше ґу 
присутним, як ше наводзи, на славянским язику. Анї у тим тексту нє находзиме 
елементи руского народного язика. Прикладаме виривок: „У Бачкои варменhи, 
селu кuцuри дне 2 септембрї# положиосе каменъ во основанїе восточне церкве. 
При овои слави и церемонїи быстъ началникъ здhшнїи парохъ именhмъ Лuка”. 

У приватней преписки грекокатолїцкого руского священства у наведзеним 
периодзе ше частейше хасновало латински, дзекеди з интерполациями на на-
родней бешеди або на мишанїни народного язика з церковнославянским язиком 
(Рамач 2020), алє зачувани даскельо приклади преписки на народней бешеди 
або мишанїни народней бешеди з елементами церковнославянского або и ру-
синского язика карпатского ареалу.

Коцурски парох Лука Сташински 1792. року написал писмо свойому ку-
мови Петрови Копчайови, парохови у Керестуре (Костельник 1998: 121–123; 
Миз 2016: 183–184), котре на карпаторусинским язику, з елементами церков-
нославянского. Ту вшелїяк треба надпомнуц же Л. Сташински и П. Копчаї по 
походзеню з горнїх крайох. Там закончели нїзши школи, а студиї теолоґиї у 
Бечу, кед прешли з юрисдикциї Мукачевскей под юрисдикцию грекокатолїцкей 
Крижевскей епархиї. По пошвецаню були намесцени на парохиї медзи Руснацох 
до Бачки, до Коцура и Керестура (Костельник 1998: 121–123; Миз 2016: 183–
184, 305–306). Гоч уж дзешец роки були на служби медзи Руснацами у Бачки, 
у писаню хасновали русински кнїжни язик, котри ше у тим чаше хасновало у 
рамикох Мукачевского владичества. У їх текстох нє находзиме очиглядни еле-
менти бешеди Руснацох у Бачки. Остава отворене питанє чи вони и у контактох 
з народом чували свой карпаторусински язик, чи почали прилапйовац бешеду 
тутейших Руснацох.

Сташински ословює Копчая зоз „Превелебный Пане Швоґре и Любезнhшїй 
Пане Кuме”, а далєй пише: „Малъ емъ сице намhренїе wби сме теперъ на око-
нчанїю С[в »тихъ] ^пUстовъ рано у недhлю с Процесиовъ С[в »товъ] пошли до 
КерестUра вашегw, «коже и вы сте уробили; але понеже многи люде сUтъ 
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нашы, которы намhр»юще в Керестурh исповhдати с», немогли бы рано лач-
нимъ сердцемъ толико пUтовати, ани бы доволного часU немали на исповhдъ 
Св[ «]тu. Сего ради Превелебности вашей, Пане Кuме, «вл »м же мы с помощїю 
Б[о]жїю завтра, то естъ у сUботU на нощъ, естли не бUде дождь, про-
цесїю до КерестUра носити бUдеме. Въ прочемъ любезно поздравл »юще Паню 
Швеґерину зо солоткима Ей Чадами wстаю Пр[евеле]б[но]сти Вашей.

У КUцUрh 22 ІUніа 1795. 
Вhрный КUмъ ЛUка Сташин[ский].
Але поциганивъ ємъ с», бо небUдU наказовати, знамъ добрh же ми тото 

wпростите циганство, маю роботы дост дрUгей” (АПРК, без сиґ., Коцур, 22. 
06. 1795).

У другим писме, котре Л. Сташински писал П. Копчайови на латинским язи-
ку, цали пасус писани на карпаторуским язику, з кирилку. Ту вон поволує сво-
його кума же би ше догварели як помогнуц Я. Радваньови, богословови або уж 
младому священїкови, (Миз 2016: 263), хтори ше зберал на драгу на Горнїцу, и 
пише: ”То «коси мUситъ быти, мы го такъ «къ сиротU незохабиме, штоси мU-
симе Uробити, лем бы сме мы могли, Превебыли Пане КUме, въ едно побесидо-
вати. Сего ради паки, и паки смиренно прошU рачте прїити къ намъ а теперъ 
поздравте ми любезно мою краснU кUмицU зъ ей солодкима чадами.

Іа wстаю у КUцурh 12 Nовемвріа 1795
Превелебности Вашей Покорный КUмъ ЛUка” (АПРК, без сиґнатури, 12. ХІ 

1795). 
Мож предпоставиц же високообразовани людзе у таким дружтве у бешеди  

хасновали тот кнїжни язик, у окремних нагодох можебудз дакеди и латински, 
алє вироятно нїґда нє дознаме хтори язик тоти двоме священїки, шовґрове и ку-
мове, хасновали у медзисобней бешеди. Найблїжей правди же то бул їх маце-
рински русински, котри научели у родзеним краю, на Горнїци.

Керестурски парох Петро Копчаї 1806. року написал писмо свойому синови 
Янкови, котри бул у школи у Калочи, по латински, а на концу писма наводзи хто 
го ище поздравя: „Te autem salutant Cantor et Cantorissa tui compatres, hanyicska 
мала твоє кресн»тко” (АПРК, без сиґ. 28. 07. 1806). Интересантне же мено 
hanyicska написане з латиницу, а далєй три слова з кирилку. У другим писме 
синови, 1808. року, оцец Петро спомина же ма нову служнїцу и наводзи: „ale to 
trupocsok, veliki,  nezna ничъ”. Далєй у писме пише и о панїматки Ґаднянскей 
по руски/русински, з латиницу, з мадярским правописом: „Gadnajszka hodit jak 
bludna ovcza, nema miszcza nigde” (Рамач 2020: 399). Очиглядне же П. Копчаї 
у писмох на латинским язику, и кед уруцовал даскельо слова на руским/русин-
ским язику, то було на карпаторусинскей вариянти, найчастейше з латиницу, з 
мадярским правописом. То анї нє чудне, прето же Петро по основней школи, 
котру закончел на русинским язику, дальше школованє закончел на латинским 
язику, а у стреднєй школи учел и мадярски. 

Янко Копчаї младши, уж як млади священїк, кед бул кратки час 1818. року 
владиков секретар, пише оцови Петрови на латинским язику длугше писмо о 
своєй роботи, о новосцох у владичестве, и на концу о обставинох на влади-
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ческим маєтку у Ткалцу, дзе бул дочасно поставени место младого управите-
ля котри траґично погинул. На концу писма спомина о тогорочним урожаю и 
закончує з виреченьом на русинским язику, з кирилку: „Мало Татарки за кашu 
и доброй сливовици которой буде до 10 аковой”. Интересантне же Янко, родзе-
ни у Керестуре, пише нє на бешедним руским язику, алє на карпаторусинским, 
котри нїґда нє учел у школи, а могол го лєм чуц и дацо научиц од оца и мацери, 
кед же дома так бешедовали (Костельник 1998: 124–127).

Гоч у административней пракси грекокатолїкох у Бачки при концу ХVІІІ и на 
початку ХІХ вика преважно хасновани латински язик, пренашли зме даскельо 
квити або потвердзеня писани на кирилки на бешеди Руснацох у Бачки з еле-
ментами церковнославянского язика. Очиглядне же то нє писал парох, а мож 
предпоставиц же писал церковни тутор. Наводзиме документ:

„Трошакъ Церквеного тутора Рац Мишки Керестурского котри по церков-
ней страни ходилъ и трудился лета 1808. 

15 мая да наидетъ на церкву вапно           1ф[оринт] 30 ґр[айцари].
20 мая у Черевици с контрактомъ за три дни       1 ф. 30 ґр.
24 мая Церковни туторъ (... ) з Чизмаром 
за два дни             2 ф.
5 юния по вапно с кочом до три дни           1 ф. 30 ґр.
9 юния с тимъ истимъ посломъ           1 ф. 30 ґр.
13 юния с тим истим послом
20 юния До Варадина по( ...) и с нимъ назатъ 
до Керестура идучи           2 ф. 12 ґр.
       Сума          11 ф. 42 ґр.
Више писана сума по церковней роботи (...) се припознаю 
У Керестуру 30 дек[емвріа] 1808.” (АПРК, без сиґнатури, Керестур, 30. 

12. 1808). 

У официйней комуникациї церковни общества або поєдинци дакеди ше ґу 
предпоставеней церковней власци обрацали з молбами або жалбами на народ-
ней бешеди з елементами церковнославянского або и славеносербского язика. 
Александер Дуличенко у даскелїх прилогох публиковал часци з таких матери-
ялох, як и материяли з рукописного нашлїдства, алє нє уходзел глїбше до язич-
ней анализи (Дуличенко 2002:  163–176).

Керестурски помоцни учитель Дюра Надь ше 1842. року обрацел з молбу 
ґу крижевскому владикови и модлєл же би го владика меновал за учителя у 
грекокатолїцкей парохиї у Петровцох. Ту наводзи свойо заслуги за насельованє 
Руснацох до того места. Прикладаме виривки з молби:

„На кога надhюся, яко на милостъ Nhoвогъ Преосвященства, убо день при-
ходитъ, а нощъ приближается. Така и времена человhческая Uкрачаются, а 
старость Приближается, а найпаче U сиромаштвU  верло е тешко младима 
а камо старима, тако и на себе гледаюћъ, къ старости приклоняю главU ко 
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Персам их ПреосвященичествU, да би толико Милосердиа о мнh могли имhти, 
и на мое Школе и сиромаство погледати, и мене за Uчителя место U Петровцh 
дати и потвердити како ми и обећано от Nhовог Преосвященства било, да ћю 
я ту  штацию добити, а особито сам и заслUжио, кои я за истU  ПетровачкU 
селидбU  трудио се ...” (АКЕ, 42/1842). Учитель Надь ше трудзи писац на славе-
носербским язику, цо вироятно ребел свидомо, бо писал крижевскому владико-
ви, котри нє познал добре руски язик. У писаню хаснує и сербске ћ, а и ят (h)
пише барз подобно як ћ.

 Керестурски биров и ешкути/пришагнїки ше 1852. року обрацели з молбу 
ґу крижевскому владикови и модлєли же би Дионизия Шовша (Миз 12016: 341) 
намесцел за керестурского капелана. Ниа, виривок з молби: ”Преwсвященhши 
владико на вашу С[вя]тостъ qповаемъ абы рачили наше желанїе изполнити и 
wпомянUтого пречесного пана Дїониза Шоша намъ за керестUрского капелана 
преподати. (...) Вопрочемъ препорUчаемося Ваше стадо дUховны wвцы и цилу-
еме с[вя]тUю десницU. У Керестуру Мhсяца юниа дня 25-го по римски, 1852.” 
(АКЕ, 195/1852). Долу шлїдза власноручни подписи, шицки з кирилку, цо шве-
дочи же велька часц жительства була писмена.

Руснаци з Бачинцох у маю 1851. року послали крижевскому владикови мол-
бу писану на церковнославянским язику. Ниа, виривки:

„Многими водыханми тяшко ожидахомъ время оно дожити, да ся 
qмножимъ, и пренебрегшUю нашU взоромъ на поuченїє дhтей нашихъ 
родителскuю должностъ изполнити qскоримъ. Сїе желанїе наше исполнися, 
ибо Господu поспhствUющu и наше желанїе qтвервердающu и благословлящU 
qмножили ся єсме на толико, что насъ qже єстъ пари 55, а число домов 34, 
дUшъ пако 280” (АКЕ, 201/1851). Ту очиглядно нєт елементи рускей народней 
бешеди.

Под час револуциї 1848/49. року, або нєпостредно по нєй, и на териториї 
Бачки, як ше у шлїдуюцим документу наводзи, случовали ше рижни збойнїцтва, 
насилства, крадзи и подобни злодїйства, часто и з оружийом. Наводзиме доку-
мент/преглашенє по котрим особи котри то робя подпадаю под нагли суд:

„Подъ нагли а кратки смертельни сUдъ спадаю тоти злотвори котори:
1. Сuтъ человhкоUбицй, ПUстаїе, и котри на драже ци на полю ци у 

валалh людем на дрUги ставаю и гараю.
б) Таки сUтъ и они злобни люде котри паля, такъ u валалохъ q гuмнохъ 

їакъ и на пUстинохъ: кедъ вецей разъ таки нєщастлици слUчаи трафятся. 
Непатрися ани невиберася хочи якого станю званїя іли достоинства подъ тотъ 
смертелни сUдъ спадаю. ТU ся розUмя и катонаци котри одъ Regementoхъ 
поUтhкали.

2. Подъ тимъ меномъ: Человhкоuбици, ПUстаие и на драже Гарамїе 
розUмити треба и такихъ:

а) Котори по лесохъ, албо по дрuгихъ тайнихъ мhстохъ находятся и крию-
ся, най бUде ци еденъ ци вецей u дрUштвU изъ орUжїемъ, албо изъ дрUгимъ 
серсамомъ скотримъ смертъ може qчинити или на дрuже  застацъ, погарацъ 
и пакосци вробицъ.
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b) Котри на пUстинскихъ Карчмохъ, Чардохъ, Сuвачохъ, и на дрUгихъ та-
инихъ местохъ, котри оддалени  сu  ^валалu и тu гаранh,  постошенh со 
wрuжїемъ робя.

c. Котори у csuпорu, с wружїемъ вселїяки Статок рогати, ωвци, Gulyi1 албо 
минеши2 насилU наваля и однимаю и ^ганяю.

d. Котри u Компанїи албо u дрUжтвu со wружїемъ на даеденъ валалъ, албо 
на U валалh данаеднu Хижu uдеря и чловека даедного окрадню, и погараю, хочи 
u такимъ слUчаю, забїю даедного, хочи не, котрого Uлапя подъ тотъ Нагли 
Смертелни СUдъ спадаю, и Животъ Uтраца. Aditamentum et finis.“ (АПРК, без 
сиґнатури). На другим боку текст по мадярски. Препознава ше рукопис кере-
стурского пароха Янка Ґвожджака (Миз 2016: 128–129). Текст уж бул публико-
вани (Рамач 2007: 284), алє ґрафия була присподобена сучасней, та зме го озно-
ва преписали и приложели у цалосци з ориґиналну ґрафию. 

Зачувани интересантни документи котри додатно реґуловали малженски од-
ношеня. Прикладаме документ – Обвязанїе / зобовязанє, котре подписали муж 
и жена, повинчани як ґдовец и ґдовица, у котрим ше вон обовязує же убудуце 
будзе шорово з ню жиц и нє будзе ше вецей так справовац и робиц тото цо ро-
бел. И жена му обецує вирносц, любов и старанє о дзецох и обисцу.  Обвязанїе 
написал парох Янко Гвожджак. Текст опубликовал А. Дуличенко (Дуличенко 
2009: 168–169), алє понеже направел вецей гришки у преписованю, даваме го 
у цалосци:

”Обвязанїе
Ја Папъ Штеф. Михалъ прїимамъ мою Жена съ мномъ вhнчану с ей дhтми, 

и їак на вhнчаню, так и терасъ обецу[емъ] ей и каждому котрогося сїя стваръ 
дотикати буде, вhрностъ, любовъ и прїязностъ; и їа на ей дhти таку ста-
ростъ, у хлhбу, у шматохъ мати будемъ, їак на мои власни. Кедъ же би їа 
ей кривду даяку уробелъ ю по неправди квильелъ, оганялъ, пребивалъ, дапаче 
еще и шкаредними словами ю лаюци ображелъ, самъ себh судъ чинимъ, кельо 
раз бися то трафело, тело рази все дванацъ палhци заслужимъ, безъ жад-
ного Суда бировского. Но и їа жадамъ wт неи, аби и вона по пришаги мнh 
вhрностъ, любовъ прїязностъ и послушенство а моему дhвчатку материн-
скую любовъ и Старостъ, всегда показовала, на мою худобу якъ колвек на свою 
власну, на дом, шмати, wмасту, хлhбъ старостъ мала, и ничъ изъ обисца безъ 
моего знаня не тьердала ”.

(...) „На Сїе Шлюбоване обвязуемся собственою рукою при подписомъ моим 
Крестнимъ знаменїемъ и повторїаваю обвязанїе, же нигда вецеи так жити, и 
таки дhла творити небуду.

+ Папъ Штеф. Михалъ, жителъ у Керестуръ
То исто Жена его вhнчана Марїа Каньюхъ што вонъ wт неи жада шлюбує 

и своимъ крестнимъ знаменїємъ потвердуетъ
У Керестуръ 13 Десемвра  1855.

1 Ґуля (од мадяр. gulya)– чупор яловкох и векших целятох на пасовиску.
2 Минеш (мадяр. ménes) – чупор коньох, ерґела. 
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+ Марїа Канюхъ, вънчана Жена Пап Штеф. Михала 
Пред нами : J. Gvosgják, Парох (подпис)
Viszlavszki Andri“  (АПРК, Керестур, 13. 12. 1855).
Текст писани на бешедним язику Руснацох у Бачки, з елементами  церков-

нославянского и карпаторусинского язика, котри присутни менєй у лексики, а 
вецей у ґраматичних формох.

На писани язик Руснацох у Бачкей и Сриме при концу ХVІІІ и у першей по-
ловки ХІХ вика очиглядно мал уплїв и славеносербски язик, цо мож замерковац 
у официйней кореспонденциї руских священїкох зоз сербским православним 
священством або їх церковнима велькодостойнїками. У таких писмох руски 
священїки до церковнославянского язика уноша и елементи сербского язика як 
и характеристичну ортоґрафию за тогочасни славеносербски язик котри ше хас-
новал преважно у домену церковного живота. Наводзиме приклад:

„Високо-Преwсв»щенhший Архи-Іерею, Г[оспо]дине мнh Милостивнhйший!–
Милостивое Преwсв»щенства Вашегw Писмо, дhла дhвице Елене Кuп»нски 

иногда Парохіане моей касающее с», чресъ жениха то » дhвици, ко мнh ^сла-
тое, с великимъ  увидленіемъ вчерашнимú дномú читахú: понеже честнhй-
шемU Конзісторіuмu, ^ которагw Преωсв »щенство Ваше извhщено естъ, 
добро познато имhетú бити, да азú высочайшыа цесаро-Кралевскыа укази 
не инимú путемú, кромh высокославнагw Конзїліuма, и Діецезалнагw моегw 
Г[оспо]дина Епископа прїимати обыкохú.  (...) Чтоже азú на соwбщение  (...) 
Всевысочайшый Інтиматъ славной Вармећи ^говорилú, то за извhстіе пріиа-
ти Високо-Преосв»щенство  Ваше вышепом »нUтUю Дhвицu ко Благородномu 
Г[оспо]динu сеа племенитей Вáрмећи Вице-Шпанu ̂ слати благоизволите. (...).

Вú прочемú врuчающе себе у далшuю Милостъ, и цhлuюще св»щенUю 
Десницu wстаемú Високо-Преwсв»щенства Вашегw слuга нижайшїй  Лuка 
Сташински Парохъ у КUцuрh 31 Іанuаріа [1]792.” (АКЕ, 59/1792, Коцур 31. 
01. 1792).

У даєдних текстох ше находза слова або конструкциї котри нє зазначени у 
руским язику познєйше, алє то нє муши значиц же ше вони нє хасновали и у 
каждодньовей бешеди у чаше кед тексти писани. Руснаци ше од половки ХVІІІ 
вика присельовали до Бачки з териториї на котру ше пресцерала юрисдик-
ция Мукачевскей епархиї над грекокатолїками (14 жупаниї у сиверовосточней 
Угорскей). Медзитим, нєпреривна масовна миґрация Русинох до Угорскей ше 
одвивала од ХІV–ХVІІІ вик з другого боку Карпатох, з Польскей. На спомнуту 
територию у Угорскей сукцесивно приходзели векши або менши габи, векши 
або менши ґрупи русинских преселєнцох, Лемкох, Бойкох и Гуцулох, котри ше 
медзи собу могли розликовац по бешеди, етнїчних прикметох, обичайох, спосо-
бе живота, привредзованя итд. (Тиводар 2011). До Бачки ше у другей половки 
ХVІІІ вику присельовали Русини зоз широкей териториї тедишнєй сиверово-
сточней Угорскей и нєт сумнїву же ше вецей або менєй медзи собу розликовац 
по бешеди, етнїчних и етнолоґийних прикметох, привредзованю, алє ше тоти 
розлики у новим стредку з  часом у велькей мири нивеловали. Прето шe и часц 
лексики, хтору ище даєдни приселєнци хасновали у бешеди у другей половки 
ХVІІІ вика, з часом могла затрациц.
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На концу констатуєме же у Архиви Грекокатолїцкей парохиї у Руским 
Керестуре зачувани писани материяли на кирилки и на русинским/руским язи-
ку з часу од конца ХVІІІ по половку ХІХ вика, значни за преучованє початкох 
односно розвою руского писаного язика. Дакументи у найвекшей мири спадаю 
до сфери церковного живота або активносцох и контактох духовних особох, алє 
присутни и приклади материялох з обласци цивилней администрациї односно 
политичних власцох.
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Janko Ramač

THE BEGINNINGS OF CYRILLIC LITERACY OF THE RUTHENIANS  
IN BAČKA AND SREM FROM THE MID-18th to THE MID-19th CENTURIES

Summary

The article presents, describes and includes parts of written sources in the Ruthenian/Rusyn 
and Church Slavonic languages which are important for the study of the beginnings of Ruthenian 
literacy in Bačka and Srem from the mid-18th to the mid-19th centuries. In the former studies of the 
history of the Ruthenian language, only a smaller number of these documents have been mentioned, 
without thorough analysis. On the basis of the analysis of the extant sources, it can be concluded 
that until the late 18th century these texts were written in Cyrillic, Church Slavonic script, mainly in 
Church Slavonic, or in a mixture of the Church Slavonic and Carpatho-Ruthenian standardlanguages 
of that time. In these texts there are no elements of the vernacular of the Ruthenians in Bačka. It 
can be explained by the fact that they were mainly written by Ruthenian priests who were, by 
origin, from the upper parts of Hungary, from the territory of the jurisdiction of the Diocese of 
Mukachevo which extended over the Greek Catholics. Only the documents from the 1840s written 
in Cyrillic, Church Slavonic and civil scripts were preserved. Besides Church Slavonic, there was 
also a mixture of the Church Slavonic language and the vernacular of the Ruthenians in Bačka and 
Srem, and, partly, a mixture of Russian Church Slavonic and vernacular Serbian languages used by 
spiritual and lay persons. 

Keywords: Ruthenians in Bačka and Srem, Cyrillic literacy, Church Slavonic language, vernac-
ular, mixture of Russian Church Slavonic and vernacular Serbian languages.
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прихваћено за штампу 

О НЕКИМ РУСКИМ И СРПСКИМ ФРАЗЕОЛОГИЗМИМА 
ИНСПИРИСАНИМ ХАГИОГРАФСКО-ХЕОРТОЛОШКИМ 

ПРЕДАЊЕМ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ*1

У овом раду сагледавају се, са теолингвистичког становишта, етимолошке и семантичке 
везе фразеолошких јединица у руском и српском језику са хагиографским и хеортолошким 
изворима, које у досадашњим истраживањима и фразеографским тумачењима нису биле уо-
чене или  довољно наглашене. 

Кључне речи: теолингвистика, руска и српска фразеологија, семантика и етимологија фра-
зеолошких јединица, одраз хагиографских мотива у језику.

This paper examines, from the theolinguistic point of view, the etymological and semantic con-
nections of phraseological units in the Russian and Serbian languages with hagiographic and heor-
tological sources, which have not been noticed or sufficiently emphasized in the previous research 
and phraseographic interpretations.

Keywords: theolinguistics, Russian and Serbian phraseology, semantics and etymology of phra-
seological units, reflection of hagiographic motifs in language.

Појам „предање Цркве“ подразумева континуирано преношење из нараштаја 
у нараштај знања или учења. За рану Цркву било је карактеристично веома 
широко поимање овога појма. Апостол Павле у њему обједињава целокупно 
верско учење које је пренео вернима усменим или писменим путем: Тако, да-
кле, браћо, стојте чврсто и држите предања којима сте научени било нашом 
речју, било посланицом (2. Сол. 2, 15). На аналоган начин појам предања тума-
чи и Свети Викентије Лирински: „Шта је то предање? Оно што ти је повере-
но, а не оно што си сам изумео, оно што си примио, а не оно што си измислио“ 
Сачувај поверени ти залог, – говори Апостол (1. Тим. 6, 20), то јест, талант вере 
васељенске очувај у целости и неповређености, оно што ти је поверено нека 
остане код тебе, то и преноси“ (Малеванский 1892, т. 1: 35–36).

Вера која се даје као залог у крштењу има динамички карактер. Она у 
хришћанима  може узрастати и умањивати се, у зависности од спремности сва-
ког појединца да иде за Христом. На молбу ученика да умножи у њима веру, 
Господ је од њих захтевао испуњавање јеванђељских заповести у духу смирења 
(Лк. 17, 5–10). Прва заповест јесте покајање. Покајањем хришћанин прима ду-

*1Рад је израђен у оквиру пројекта Српска теологија у ХХ веку: фундаменталне претпо-
ставке теолошких дисциплина у европском контексту – историјска и савремена перспек-
тива, који финансијски подржава Министарство науке Републике Србије (евиденциони број 
пројекта ОИ 179078).
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ховно знање о скривеном и тада се „у његовом осећању рађа другачија вера, 
која није противна оној првој вери, али која је утврђује. До тада је постојао слух 
(односно вера од слушања речи Божије, прим. наша), а сада постоји созерцање 
(ствари божанских, прим. наша)“  (Исаак Сирин 1911: 401). Савршена вера у 
души се рађа од озарења благодати. Она се открива у прозрењу духовних очију, 
„које виде у души скривене тајне, невидљиво и божанствено богатство, скри-
вено од очију синова тела, богатство које се открива Духом, као што је казао 
Господ: Ако заповести Моје сачувате, послаћу вам Утешитеља Духа истине, 
Који ће вас научити свакој истини (Јн. 14, 15–26)“.

Савршеним хришћанима ране Цркве упућене су речи светог апостола Јована 
Богослова: Ви имате помазање од Светога и знате све. Помазање које при-
мисте од њега у вама остаје, и нема потребе да вас ико учи. Него, како вас 
то исто познање учи у свему, останите у њему (1. Јов. 2, 20–27). В. Лоски 
објашњава да помазање (харизма) овде означава присуство Духа Светога. 
Према томе, нико нас не може научити истини уколико у нама нема тога прису-
ства, које нам открива свако познање (Лосский 1979: 105). 

Светост ствара Дух Божији. Свети су за Цркву „носиоци и цевнице (свира-
ле, прим. наша) Духа, тајинствени носиоци Љубави и дела Божијих у свету, ис-
тинити сведоци присуства и пројаве Божије у народу Божијем“ (Кардамакис 
1996: 134–135). По речима М. Васиљевића, „светост се изражава као иконич-
но оприсутњење Царства Божијег у историји; светитељи су иконе (слике) а 
не прототипи светости Јединог Светог (Тројичног Бога, прим. наша). Што су 
аутентичније свети то више упућују на Прототип, поричући да у себи имају сла-
ву која припада само Богу“  (Васиљевић 2010: 156). 

Поштовање Светих, утемељено на Предању Цркве, једно је од најбитнијих 
обележја православне духовности. Верујући их прихватају и указују им 
поштовање: отуда богатство празника као литургијских манифестација свето-
сти у животу чланова Цркве, отуда обиље жанрова хагиографске и из ње изве-
дене хеортолошке књижевности. Житија Светих и друга слична дела (повести 
о чудима, похвалне беседе), литургички и хагиографски зборници (минеји, си-
наксари и др.), јесу ризница историјског памћења Цркве, свакодневно сећање 
на оне које је Бог посведочио у историјском кретању сваког просвећеног народа 
као „новог Израиља“. Ти текстови представљају животну школу побожности, 
обликујући свест верника и вршећи њихово свакодневно васпитање.   

Многи аспекти сведочења светости унутар Предања Цркве оставили су тра-
гове и у језику. Већина фразеологизама у којима се помињу имена Светих (рус. 
стать из Савла Павлом; неверующий Фома; воскрешение святого Лазаря; срп. 
бије к’о свети Илија; бити Петар и Павле) или карактеристичне епизоде из 
њиховог живота (рус. питаться акридами и диким медом; мука мученическая; 
Сим победиши!, срп. ићи / путовати апостолски) у фразеографским извори-
ма протумачена је са увидом у њихове хагиографије и, ређе, хеортолошке тек-
стове, па се њима нећемо посебно бавити.1 У овом раду, међутим, настојаћемо 

1 Начелно ћемо нагласити, из методолошких разлога, да су бројни фразеологизми који су 
инспирисани реалним ликовима из Старог и Новог Завета такође део корпуса фразеолошких 
јединица са хагиографско-хеортолошком основом, уколико су у питању канонизовани Свети. 
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да, примењујући теолингвистички приступ (о интердисциплинарном, тео-
лингвистичком теоријско-методолошком приступу анализи фразеологије в. 
Кончаревић 2015а), разоткријемо везу етимологије и семантике неких фразео-
логизама руског и српског језика са хагиографским и хеортолошким изворима, 
која у досадашњим проучавањима и фразеографским тумачењима није била уо-
чена или довољно наглашена. 

Успели пример ревизије општеприхваћене семантике и етимологије једног 
фразеологизма у светлости православног Предања, који нас је и подстакао на 
ово истраживање, налазимо код Н. Д. Успенског, који прототип фразеолошке 
јединице русский Бог2 налази у житијним изворима, конкретно, у опису чуда 
Св. Николе са Половцем (Куманином), када Светитељ кажњава Половца што 
није вратио откуп Русу који га је пустио на слободу на јемство његове иконе 
(Успенский 1982: 119–122). Ово чудо догодило се у Кијеву, а описано је (једино) 
у словенским рукописима и штампаним књигама Живота и чуда Св. Николе, 
као и у Служби са Акатистом; оно је било познато и у средњевековној Србији, 
о чему сведоче и два његова иконографска приказа – један у цркви Св. Николе 
у Пећкој патријаршији (живопис зографа Радула из 1674.) и други у храму Св. 
Николе у Пелинову у Грбљу (зограф Димитрије, 1717/18.) (исп. Радовановић 
1987: 65–66, 74–79), али сам фразеологизам није постао својина српског језика. 
Такође се код Срба није формирала ни представа о Св. Николи као руском на-
ционалном патрону, која има основа не само у народном предању, него и у ли-
тургичким текстовима, исп.: «Благословен Господь Бог наш, яко прослави свя-
тителя во странах, чудес струи испущающа, в Мирех и латинех вся исцеляюща 
и в России милостивно посещающа» (Минея 1982: 342). Разлог овоме могли 
бисмо тражити како у тежој доступности поменутог хагиографског и бого-
службеног материјала просечном носиоцу српског језика, највероватније ус-
лед неповољних културно-историјских околности, тако и у одсуству код Срба 
других сличних асоцијација устаљених у свести Руса (Св. Никола као патрон 
сељака, покровитељ народа, «мужицкий заступник», «бурлацкий бог», па чак и 
«общий бог», једна од ипостаси Св. Тројице, четврта ипостас, и сл.). У српском 
фразеолошком фонду, међутим, нема јединица чији би прототип извирао из 
култа Св. Николе, иако се управо за мирликијског чудотворца везује чудесно 

Наиме, на историјском плану Свето Предање претходило је Светом Писму, будући да до про-
рока Мојсија није постојало Свето Писмо Старог Завета, и Спаситељ је Апостоле и народ 
учио проповеђу и примером, а не списима. Апостоли су такође, учили верне усменим путем. 
Записано откривење (или предање) касније је било сакупљено у канон Светог Писма. Поред 
тога, предање је на разне начине нашло одраза и оваплотило у делима васељенских и помес-
них Сабора, у житијима и списима светих Отаца, у канонским установама у литургијском 
стваралаштву, у иконографији и у благочестивим обичајима. Ово не важи за реалне лично-
сти које нису канонизоване, те стога ни немају хагиографије и службе, и за оне који се само 
помињу у симболичним јевађељским перикопама (Марта и Марија, убоги Лазар и сл.). По 
овом критеријуму, воскрешение праведного Лазаря улази у корпус за наше истраживање, 
док беден как Лазарь, петь Лазаря, наобум Лазаря, укипити се као (дрвена) Марија не 
задовољавају тај услов.  

2 Овај фразеологизам наводе, семантизују и етимолошки објашњавају још два изво-
ра: Клубков (ред.) 2002 и Михельсон 1986–1912. Тумачење Н. Д. Успенског чини нам се 
највалиднијим.
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враћање вида неправедно ослепљеном српском благоверном краљу Стефану 
Дечанском после пет година од Свечевог јављања у храму на Овчем пољу са 
обећањем да ће поново прогледати (Вознесенский, Гусев 1998: 150–154).

Фразеологизам вкушать от пищи св. Антония /сидеть на пище святого 
Антония (Книжн. Голодать, жить впроголодь) (Мокиенко 2005: 536) традици-
онално се везује за култ светог Антонија Великог, што не треба да нас чуди, будући 
да се Житије преподобног Антонија у историји средњевековне књижевности 
оцењује се као темељно, репрезентативно и конститутивно, дело ове врсте, 
које је управо због ових квалитета извршило огроман утицај на потоња житија. 
Како истиче Д. Богдановић, „са  Житијем  преподобног Антонија, од Атанасија 
Александријског (IV век) створено је ново дело и коначно обликован житијни 
жанр као синтеза хеленистичке биографије, пустињачке повести и похвале, про-
жете изразитим морализмом и аскетизмом, са склоношћу ка истицању чудесних 
догађаја” (Богдановић 1980: 71).3 У Житију преподобног Антонија инсистира 
се на његовом уздржању од хране: „Јео је једанпут дневно, након заласка сунца, 
некада једном у два дана, а често чак и у четири. Храна су му били хљеб и со, 
а пиће само вода. О месу и вину сувишно је и говорити <....>. „Јер душевни ум 
је онда чврст када су тјелесна задовољства потиснута”, говорио је (Атанасије 
Александријски 2014: 87). В. М. Мокијенко и колектив4 дају предност оваквом 
тумачењу етимологије овога фразеологизма, позивајући се на 11 библиограф-
ских извора, с тим што остављају простор и за други приступ – «2. Собственно 
русское выражение» (са ослонцем на два извора), али без указивања на претпо-
ставку шта је овде послужило као прототипска основа (Мокиенко 2005: 536); 
код Шанског налазимо искључиво позивање на подвижништво преп. Антонија 
Великог (Шанский 1987: 28). По нашем мишљењу, могуће је да је фразеологи-
зам инспирисан и житијем св. Антонија Печерског, оснивача руског анахорет-
ског монаштва. Наиме, како се приповеда у његовим житијима, по повратку са 
Атоса, 1013. године, он нађе себи скровито место у густој и непроходној шуми 
на обали Дњепра, код Берестова, у пределу који је доста подсећао на светогор-
ске. Најстарији источнословенски летопис, Казивање о давним годинама, овако 
описује почетак Антонијевог отшелништва на Дњепру: „Антоније пак дође до 
Кијева и размишљаше где би могао живети; и обилажаше манастире, али му се 
ни у једном од њих не омиле остати, јер није таква била воља Божија. И поче хо-
дити по густим шумама и брдима, тражећи место које би му Бог показао. И дође 
на брежуљак на коме негда бејаше Ларион (митрополит Иларион – прим. наша), 

3 Ово дело своју популарност дугује како значају Антонија Великог у историји монаштва 
(он је оснивач анахоретског подвижништва, за разлику од св. Пахомија Великог, који 
уводи установу киновије – општежића), тако и несумњивим литерарним квалитетима, 
пре свега описима пустињског подвига, борбе са демонима, супротстављања сваковрсним 
искушењима, задобијања чудесних дарова – пророковања, исцељивања, изгоњења злих 
духова). Надилажење чулности, сматра И. В. Попов,  представља основну тему Житија 
и уједно основно средство достизања његовог подвижничког идеала на путу ка обожењу 
(Попов 2009: 109).

4 Овом речнику дајемо предност у навођењу до сада реконструисане етимологије 
руског фразеолошког материјала услед његовог обима (око 6000 јединица) и консултоване 
литературе (1600 извора из XIX и XX века).
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ископа пећину, и омиле му место ово, и настани се овде, и поче се молити Богу 
са сузама, говорећи: `Господе, утврди ме на месту овоме, и нека буде овде бла-
гослов Свете Горе и игумана мога који ме постриже.` И поче живети на месту 
том, Богу се молећи, сува хлеба једући, па и то сваког другог дана, и воде пијући 
са мером, и пештеру копајући, ни дању ни ноћу себи одмора не дајући, у тру-
довима, бдењу и молитвама време проводећи” (цит. према: Кончаревић 2004: 
24–25). Антоније је, колико је познато, први међу руским монасима узео на 
себе служење духовног очинства – стараштва; његов најпознатији ученик био 
је Преподобни Теодосије Печерски, оснивач знамените Кијево-печерске лавре, 
у којој је просијало 118 канонизованих светих (Федотов 1959: 49). Вероватно је, 
поред Несторовог Летописа, Кијево-Печерски патерик такође допринео слави 
преподобног Антонија, тако да је и његово житије садржано у овом спомени-
ку, конкретно, описи његовог уздржања и изнуравања тела (Киево-Печерский 
патерик 1999: 11–16), претпостављамо, могло послужити као прототип за ана-
лизирани фразеологизам. Могуће је да се и српски фразеологизам осушити се 
као лесандријски светац (помиње га Н. Вуловић, али без улажења у његову 
етимологију, исп. Вуловић 2015: 54, 141, 143, 144, 195) пореклом везује за 
житије преп. Антонија Великог, с обзиром на популарност ове хагиографије, на 
коју указује Д. Богдановић,  али претпостављамо да су овде као прототип могла 
послужити и житија и службе (још) два светитеља из Александрије позната по 
великом испосништву – преп. Атанасија Великог (минејско житије в. у: Гурјев 
2006, II: 254–256) и св. Јована Милостивог (Гурјев 2006, I; 304-312), утолико 
пре што се обојица у српском народу прослављају као крсне славе (Ковачевић 
1985; Недељковић 1991; Димитријевић 2018). Фразеологизам, пак, осушити се 
као цигански светац у оџаку, који Н. Вуловић наводи као синоним претходном 
(Вуловић 2015: 329) највероватније нема хагиографску и хеортолошку моти-
висаност: сва три александријска свеца јесу била тамне пути, али, прво, они 
немају изражен култ у ромској популацији (за разлику од св. великомученика 
Георгија), друго, компонента у оџаку упућује на шаљиви, каламбурски карактер 
фразеологизма (исп.: посветити се као Гојко у ћивоту).  

Са аспекта нашег истраживања занимљив је и фразеологизам наш (свой) 
брат Исаакий, за који се у речнику у редакцији В. М. Мокијенка наводи: 
«Устар. шутл. Человек, похожий на говорящего, близкий ему по социально-
му положению, моральным качествам и т. п.» (Мокиенко 2005: 66). На осно-
ву три консултована извора, етимологију овог фразеологизма поменути реч-
ник везује за епизоду из житија преп. Исаакија, сабрата Кијево-Печерске лавре, 
када му се јавило више демона у обличју прелепих младића – анђела, рекавши 
му да за њима иде Христос и да му се поклони. Прелашћени (духовно обману-
ти) Исаакије поклонио се тобожњем Христу – демону у његовом обличју – на 
шта су демони повикали: «Наш Исаакий!» Кијево-Печерски патерик био је  ре-
презентативан и веома популаран хагиографски зборник, али житије Исаакија 
Затворника (слави се 14. фебруара) није било међу најшире прихваћенима у 
ширим народним масама (тако, о читалачким преференцијама Руса из пучких 
сталежа у 18. и 19. веку в. Громыко, Буганов 2000: 399–401, 409–420) – не само 
због места које заузима у Кијево-Печерском патерику (последње у првом од два 
дела), него због овог његовог пада под утицајем демона (грех „неразликовања 



Славистика XXV/2 (2021)

 Руски и српски фразеологизми инспирисани хагиографско-хеортолошким предањем цркве 31

духова“, који је касније искупљивао подвигом јуродства Христа ради и на крају 
затворништвом. У прилог тези о релативно слабо израженом култу Исаакија 
Затворника иде и податак да се у месецословима Светих, који фиксирају хе-
ортолошко и хагиографско предање Цркве, спомен његовог упокојења 14. де-
цембра помиње тек на четвртом месту, а на празник Сабора светих угодника 
кијевопечерских чије мошти почивају у Антонијевим пештерама (21. септем-
бра) на двадесетом. Овај фразеологизам је, по нашем мишљењу, могао бити ин-
спирисан (и) употребом лексеме брат у несродничком значењу (сабрат, монах 
из истог манастира), а антропоним Исаакий ушао је у његов састав као репре-
зентант канонског монашког имена, који нема свог аналога међу крштењским 
(мирјанским) именима, попут Макарий – Макар, Климентий – Клим, Параскева 
– Прасковья, Евдокия – Авдотья, Мелания – Маланья, и сл. У руском језику 
постоји фразеологизам наш (свой) брат са значењем «мы и нам подобные 
(чаще о мужчинах)», за који Мокијенко прототипску ситуацију налази у по-
родичним односима (брат у основном значењу, као термин за крвног сродни-
ка на генерацијском нивоу субјекта), док по лексичком саставу сличан фразео-
логизам знаем (знаю) мы (я) вашего брата («прост. ирон. Очень сомневаюсь в 
том, что вы говорите правду») везује, на основу једног консултованог извора, 
за монашку средину (брат у несродничком значењу – манастирски сабрат, при-
падник истог манастира): «происходит, вероятно, от обобщенных оценок пове-
дения и свойств монахов и монахинь, которые называли друг друга братьями 
и сестрами» (Мокиенко 2005: 66). Ово потоње не чини нам се довољно осно-
ваним, јер уопштене оцене монаштва, како показује паремиолошки корпус из 
Даљевог зборника (Даль, I: 33–34), никако нису једнозначно негативне, о чему 
смо подробније писали у: Кончаревић 1998: 162–164).

Једна важна категорија духовног (не крвног) сродства – кумство – послужи-
ла је као је прототип српских фразеологизама везати Богом и светим Јованом, 
кумити Богом и светим Јованом (заветовати, заклети, обавезати; преклињати), 
које Н. Вуловић не тумачи детаљније у погледу етимологије и семантике 
(Вуловић 2015: 46, 57, 82). Свети Јован Претеча и Крститељ Господњи, по но-
возаветном наративу који је нашао одраза и у његовом житију и празничним 
службама, крстио је Исуса Христа на Јордану (Мт. 3, 13–17; Мк. 1, 9–15; Лк. 
3, 21–22; Јн. 1, 29–34); он је „највећи између рођених од жене“, спона Старог 
и Новог Завета, а и утемељитељ институције кумства, изузетно битне консти-
туенте хришћанске иницијације – ступања у Цркву (исп. Афанасјев 2001), и 
као такав има изражен култ у свим православним народима, што се очитује у 
већем броју празника који су му посвећени (Рођење, Усековање главе, Сабор 
Св. Јована Крститеља, Прво и друго обретење главе, Треће обретење главе). 
Код Срба он је и патрон многих породица које га прослављају као крсну славу 
(најчешће на дан Сабора Св. Јована Крститеља, 7. јануара по јулијанском ка-
лендару). Оба фразеологизма боље се дају разумети уколико се узме у обзир и 
паремија Бог, па кум. Кум је духовни сродник, лице с којим постоји или се успо-
ставила вештачка сродничка веза кумства, било на личној било на породичној 
основи, за један од црквених обреда (крштење, венчање), или је то, ређе, сведок 
и учесник неког народног ритуала заклетве („кумство умира освете”, „кумство 
невоље” и сл.) (Ракић 1991: 67–68). О кума се није смело огрешити; сматра се да 
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је кумовска клетва тежа од родитељске (Димитријевић 2018: 136). Тако је хагио-
графско-хеортолошка основа оба фразеологизма (прототипска ситуација: Свети 
Јован као крштењски кум Господа Исуса Христа), додатно ојачана и обичајном 
праксом код Срба везаном за институцију кумства.

За Крштење Господње и Богојављење везан је, по нашем мишљењу, ру-
ски фразеологизам явился еси! са значењем: «Наконец-то пришел! Принесло 
тебя! (с коннотацией недовольства)». Његову етимологију аутори Историјско-
етимолошког речника руске фразеологије објашњавају на следећи начин: 
«Оборот собственно русский. Возник как ироническая стилизация книж-
ных выражений с применением давно утраченного в русском языке перфек-
та» (Мокиенко 2005: 779, позива се само на један извор). Наше тумачење 
етимологије овога фразеологизма има хагиографску и хеортолошку основу. 
Наиме, у тропарима и кондацима, који заправо представљају кратку појану фор-
му прослављења празника насталу на основу предањског казивања о одређеном 
догађају из свештене историје, забележеног у синаксарима и минејима за 
читање, или из житија Светих, више пута налазимо ову формулу: у иницијалној 
позицији – Явился еси днесь вселенней (кондак празника Крштења Господњег 
и Богојављења, састав преп. Романа Мелода), финалној – Явился еси чудотво-
рец изящный, предивный, милостивый (кондак празника преноса моштију Св. 
Николаја Мирликијског Чудоворца), или у медијалној позицији, нпр. В храме 
славы Твоея явился еси (кондак Сретења Господњег), Явилася еси ширшая не-
бес (тропар отпусни 1. гласа, Богородичан) (о тропару и кондаку као кратким 
химнографским формама писали смо у: Кончаревић 2017: 109–113). Крштење 
Господње и Богојављење у традиционалној руској побожности били су изузет-
но поштовани празници, а тропар (Во Иордане крещающуся Тебе, Господи) 
и већ помињани кондак верницима су били познати не само са литургијских 
сабрања, него можда још више из обреда малог и великог водоосвећења на-
кон Литургије, када би се окупио велики број побожних људи како би захвати-
ли од те воде и понели је својим кућама, верујући да ће освештана вода бити 
на исцељење душа и тела оних који је буду пили и да ће отклањати све што би 
могло нанети штету њиховом дому (детаљније в. у: Громыко, Буганов 2000: 21–
43). Велика је вероватноћа да је мноштву верних био познат и поменути кондак 
који се поје о летњем Св. Николи, празнику широко слављеном међу Русима 
(Вознесенский, Гусев 1998: 177–179).

У традиционалној руској побожности значајно место заузимала је вера у за-
гробни живот. Визија пролажења душа упокојених кроз митарства, која је оп-
ширно описана у изузетно популарном Житију Св. Василија Новог (март), 
нашла је одраз и у народним духовним стиховима, и у обичајима везаним за 
давање помена у трећи, девети и четрдесети дан након смрти (детаљније в. у: 
Громыко, Буганов 2000: 16–20), па није чудно што је фиксирана и у фразео-
лошком фонду руског језика. Необично је, међутим, што у најауторитативнијем 
етимолошком речнику руских фразеологизама ова веза није уочена. Наиме, за 
фразеолошку јединицу хождение по мытарствам налазимо недовољно пре-
цизно тумачење, проистекло из њеног повезивања са синонимичним фразео-
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логизмом5 хождение по мукам: «Устар. ирон. Тяжелые жизненные испытания, 
следующие одно за другим. Из церковно-апокрифического верования, что в те-
чение сорока дней после смерти человека его душа совершает хождение по мы-
тарствам, или по мукам» (Мокиенко 2005: 458).

Ход по мукама заиста јесте апокрифни мотив и везује се за казивање о 
Богородичином обиласку места мучења и њеном (узалудном) заступању за греш-
нике пред Христом. Овим апокрифом, несумњиво, инспирисан је фразеологизам 
хождение по мукам (наводи га и Шанский 1987: 151), са синонимним значењем. 
Ход по митарствима је, међутим, хагиографски мотив са литургичко-хеортолош-
ком рефлексијом, преузет из Житија Светог Василија Новог, у коме се, између 
осталог, налази казивање његове духовне кћери, преподобне Теодоре, са подроб-
ним описом митарстава (места на којима душу пресрећу демони и испитују је о 
гресима које је починила за живота – њих укупно 20) и њиховим поретком – од 
грехова учињених речју, преко угађања стомаку, лењости, крађе, среброљубља, 
лихве (каматарења), неправде, зависти, гордости, гнева, јарости, злопамћења, 
убиства, чарања (врачања, бајања), блуда, прељубочинства, противприродног 
блуда, родоскврнућа, до јереси и последњег, најтежег митарства – немилосрђа. 
Учење о митарствима  присутно је и у житијима св. Антонија Великог, преп. 
Макарија Великог, св. великомученика Евстратија, светог Нифонта, еписко-
па кипарског града Констанције, блаженог Симеона Салоса, светог Јована 
Милостивног, Симеона Столпника, преп. Исихија, Теогноста, Георгија Задонског, 
а посведочено је и у списима Отаца и Учитеља Цркве (св. Јована Лествичника, 
св. Евагрија Понтијског, преп. Аве Доротеја), као и у богослужењима Цркве, по-
себно оним везаним за молитвено помињање уснулих (подробан преглед в. у: 
Брјанчанинов 1994: 82–105). У српском језику такође постоје фразеологизми ве-
зани за удео душе на самрти и после смрти (борити се / мучити се као грешан с 
душом, приписивати / бележити / узимати у грех, терати као ђаво грешну душу) 
(исп. Вуловић 2015: 177), који могу бити инспирисани учењем о митарствима, 
али и искуством (слушање исповести људи на самрти, снови у којима се јављају 
покојници) и народном побожношћу.

Занимљив је са теолингвистичког становишта и фразеологизам Федот, да не 
тот. «О том, кто на самом деле хуже того, за кого его принимают или за кого 
он себя выдает» (Мокиенко 2005: 719). Мокијенко се позива на три извора и 
нуди следећу интерпретацију његове етимологије: «В годи 9 именин Федотов. 
Все они падают в основном на посты и страду, и лишь четвертая часть Федотов 
встречали свои именины в мясоеды <....>. Лучше было тому Федоту, именины 
которого приходились на Масленицу. Тут Федоту в дни именин есть где разгу-
ляться!». Ми ћемо понудити нешто другачију интерпретацију.    

Месецослов из 1989. као један од најкомплетнијих извора ове врсте (попис ка-
нонизованих угодника Божијих по данима њихових празника са кратким хагио-

5 Примера неразграничења етимологије блиских фразеологизама има код Мокијенка још, 
нпр. почить от дел своих (библ.) изједначава се са почить от (дел) трудов праведных, што 
је веома честа формулација у житијима преподобних (Мокиенко 2005: 178), фразеологизми 
смирение / унижение / уничижение паче гордости, хранить молчание, невидимые миру сле-
зы  не доводе се у везу са хагиографском и патристичком литературом, где су стекли најширу 
популарност (први) или одакле су поникли (друга два наведена примера). 
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графским изводима) бележи 18 Светих са именом Теодот, од тога три светитеља, 
једног свештеномученика, дванаест мученика, једног свештеномученика и 
једног преподобног (Столић 1989: 928–929). У дане непокретних постова, како 
смо утврдили (Божићни, 15. новембар–6. децембар, Великогоспојински, 1–14. 
август по јулијанском календару), не слави се ниједан светац са овим именом, у 
дане покретних постова (Велики, Петровски)  само два – 19. фебруара (мученик 
Теодот Адријанопољски) или 2. марта (свештеномученик Теодот Киринејски), 
при чему оба могу пасти у дане белих поклада (рус. Масленица), у зависности 
од датума почетка поста. Поштовање неког свеца одређивало се умногоме и 
његовим местом у месецослову: Теодот Киринејски (320. год) налази се на првом 
месту и као такав могао је бити биран за небеског покровитеља дечака рођених 
тога дана или у осми дан, а Теодот Адријанопољски тек на петом месту за 19. 
фебруар, при чему се слави заједно са Максимом, Исихијем, Акслипиодотом, 
који су са њим пострадали, па су и могућности да буде прихваћен за имен-
дан биле знатно сужене (на првим местима за тај дан налазе се св. апостоли 
Архип, Филимон и Апфија, као и преподобни Доситеј, ученик преп. Доротеја 
из манастира Св. Серида у Палестини). Сви су изгледи, по нашем мишљењу, 
да је овде у питању језичка игра заснована на рими (Федот – не тот), семан-
тици имена (Богом даровани) и контрасту утемељеном на категорији очекива-
ности / неочекиваности (очекивали смо да је испуњен врлинама, даровима од 
Бога, али показало се да није тако), као нпр. у паремијама, такође са елементи-
ма језичке игре: Город Архангельский, а народ там дьявольский; В Луцку все не 
по-людску (Даль 1894: 268, 269). За блиско семантичко поље „дволичност, не-
искреност“ у српском језику користе се фразеологизми палити и Богу и ђаволу 
свећу, изигравати свеца, правити се светац, правити се преподобним Јосифом 
(Вуловић 2015: 147–149), при чему овај потоњи фразеологизам има хагиограф-
ску и хеортолошку мотивисаност, и по нашем мишљењу везује се пре за све-
тог праведног, благообразног Јосифа из Ариматеје, који се помиње у службама 
Великог Петка и Недеље мироносица (угледан човек који је заискао од Пилата 
тело Исусово и обавио га у чисто платно, прелио ароматичним уљима и погре-
бао по обичају јудејском) него за светог праведног Јосифа Прекрасног, личност 
из Старог Завета чије су патње прасликовале страдања Спаситељева, али који 
није био тако  познат ширим слојевима српског друштва, вероватно због одсу-
ства литургијско-хеортолошког предања о њему.

Најзад, позабавићемо се и фразеологизмима мотивисаним пројавама ти-
пично руске побожности, које бисмо покушали да интерпретирамо са тео-
лингвистичког становишта, узимајући у обзир њихову хагиографску и хеор-
толошку основу.

Први је олух царя небесного са значењем «глупец, тупица, простофиля». 
Мокијенко наводи 10 хипотеза за његову етимологију,  од којих се 9 позива на 
дијалекатску лексику или позајмљенице у његовом саставу са значењем «лен-
тяй», «дурак», «неповоротливый человек, увалень», валях «лентяй», «неряха» 
и др. «Олух царя небесного, следовательно – это один из таких ленивых глуп-
цов, который ждет небесного царя» (Мокиенко 2005: 497). Ми смо склони да 
лексему олух вежемо за црквенословенско послухъ, што Мокијенко допушта у 
једном извођењу етимологије, позивајући се на три бибилиографска извора. 
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Послухъ значи свидетель, обличитель, доказчик (Дьяченко 1993: 461),  По ис-
том аутору, «послухом в древней Руси назывался свидетель, сам не видавший 
дела, но слышавший о нем от других» (Дьяченко 1993: 461). Царем небесним 
у православној химнографији назива се пре свега Дух Свети (Поповић 1980: 
175). Дух Свети је „извор мудрости, живота и освећења, несаздани, потуни, 
творац, сведржитељ, бескрајно моћан и који господује над целокупном твари, а 
над којим нико не господује, који обожује а кога нико не обожује, који испуњује 
а не испуњује се, који освећује а кога не освећују, Утешитеља, јер прима мо-
литве свију [....], који кроз себе ствара и осуштињује, освећује и чува сву твар“ 
(Поповић 1980: 179). Примарно значење фразеологизма је, дакле, „сведок 
Цара небеског“, „сведок Духа Светога“, „сведок Истине“. Секундарно значење 
упућује нас на његову осуду и деградацију у масовној свести, и тако долазимо 
до јуродства као типично руског националног подвига, чија је једна од основних 
одлика била разобличавање аморалности, површно схваћеног „здравог смисла“ 
и „устаљених обичаја“ у друштву, који су се косили са изворном хришћанском 
моралношћу (Федотов 1959: 194–203). Јуродиви су у Русији разобличавали и 
силнике овога света, којима се нико није смео супротставити (блажени Михаил 
Клопски, псковски јуродиви Никола Салос, Василије Блажени и др.), у чему се 
огледало њихово социјално служење (Ковалевский 1902: 137–155). Јуродство 
је безумље Христа ради (1. Кор. 3, 18), чије пројаве (одрицање од свога ума, 
живљење изван станишта, у крајњој беди, одевање у прљаве и ружне рите, „из-
азивачко” понашање према формалним хришћанима) изазивају саблазан код 
„мудрих и разумних” (1. Кор. 2, 26), отуда и трансформација значења овог фра-
зеологизма у односу на првобитно његово значење – „послушник Цара небес-
ког, слуга Истине”.      

Други је непротивление злу (насилием) – «Книжн. Отказ от насильственно-
го подавления зла, стремление к преодолению его покорностью, смирением») 
(Мокиенко 2005: 469). Уз фразеологизам је дат следећи коментар: «собственно 
русское. Отражает учение Л. Н. Толстого, связано с движением толстовства в 
конце XIX – начале ХХ века. Восходит к Евангелию». Међутим, јеванђељску ми-
сао о непротивљењу злу оваплотили су и својим подвигом у руску националну 
свест укоренили далеко пре Л. Н. Толстоја, са већом дубином и ширим одјеком, 
први (по времену канонизације) руски Свети – благоверни кнезови Борис и 
Глеб, који су у средњовековној Русији имали чак шест празника, а о чијем жи-
воту и смрти сазнајемо из летописног казивања за 1015. годину, као и из два 
житија – Несторовог „Чтенија“ с краја 11. века и далеко раширенијег у преписи-
ма Јаковљевог „Сказанија“  из истог доба. У „Сказанију“  се за Бориса експли-
цитно каже: «не восхоте противитися любве ради Христовой» (Федотов 1959: 
25), а у канону (поетској обради хагиографије насталој ради богослужбене упо-
требе) истиче се: „Христа ради остависта тленную славу земную, Царство зем-
ное возненавидевше и чистоту возлюбивше и неправедное убийство претерпев-
ше, никакоже противящеся заколяющему вы брату» (Федотов 1959: 28). Свети 
Борис и Глеб канонизовани су као „мукотрпници“ («страстотерпцы»), али је 
њихов култ међу Русима био далеко израженији од култа било ког домаћег му-
ченика, и биће присутан још дуго након њихове смрти – у житију св. Александра 
Невског помиње се Пелгусијево виђење свете браће у ноћи пред Невску бит-
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ку (1240). Г. П. Федотов на више места инсистира на њиховом непротвиљењу 
злобном предумишљају старијег брата, од чије су руке погинули, поентирајући 
анализу њиховог добровољног жртвовања речима: «Подвиг непротивления 
есть национальный русский подвиг, подлинное религиозное открытие новокре-
щеного русского народа» (Федотов 1959: 29). Отуда бисмо и за овај фразеологи-
зам изнели претпоставку да има најпре хагиолошку и литургијско-хеортолошку 
мотивацију, а тек касније везу са учењем Л. Н. Толстоја.

У овом раду размотрили смо само неке карактеристичне фразеологизме за 
тумачење чије етимологије и семантике је неопходно применити интердис-
циплинарни приступ, односно повезивање са литургиком, историјом Цркве, 
хеортологијом, хагиологијом и другим теолошким дисциплинама. Овај приступ 
има и своју апликативну димензију, пре свега у фразеографији и методици на-
ставе фразеологије.
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Ксения Кончаревич

О НЕКОТОРЫХ РУССКИХ И СЕРБСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ, 
МОТИВИРОВАННЫХ АГИОГРАФИЧЕСКИМ И ЭОРТОЛОГИЧЕСКИМ 

ПРЕДАНИЕМ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Резюме 

В предлагаемой работе рассматриваются этимологические и семантичекие связи фразеоло-
гических единиц в русском и сербском языках с агиологическим и эортологическим преданием 
Православной Церкви, которые в имеющихся исследованиях и фразеографических описаниях 
были незамечены или недостаточно подчеркнуты. Анализируются фразеологизмы, мотивиро-
ванные житийными сюжетами, почитанием христианских праздников, текстами литургиче-
ских песнопений, словом, фразеологизмы, исконное значение которых раскрывается только с 
учетом агиологии, литургики, эортологии, истории Церкви. Данный подход имеет и приклад-
ные аспекты, в первую очередь в фразеографии и в методике обучения фразеологии.

Ключевые слова: теолингвистика, русская и сербская фразеология, семантика и этимология 
фразеологических единиц, отражение агиологического и эортологического Предания в языке.
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ВИТАЛИЈ ГРИГОРЈЕВИЧ КОСТОМАРОВ – 
СЛУЖЕЊЕ НАУЦИ И ПЕДАГОШКОМ ПОЗИВУ  

(поводом годишњице смрти) 

Овај рад је посвећен Виталију Григорјевичу Костомарову поводом годишњице његове 
смрти. Костомаров је био истакнути руски научник светског угледа у различитим области-
ма филологије, лингвокултурологије, лингводидактике, стилистике, културе говора и савре-
мене русистике. У раду се даје кратак преглед научне и педагошке делатности Костомарова, 
његових најзначајнијих монографија и њихових главних карактеристика. 

Кључне речи: Виталиј Григорјевич Костомаров, филологија, стилистика, језик и култура, 
лингвокултурологија, лингводидактика. 

This paper is dedicated to Vitaliy Grigor’evich Kostomarov on the occasion of the anniversary 
of his death. Kostomarov was a prominent Russian scientist of world renown in various fields 
of philology, linguocultural studies, linguodidactics, stylistics, speech culture and contemporary 
Russian studies. The paper gives a brief overview of Kostomarov’s scholarly and pedagogical 
activities, his most important monographs and their main characteristics.

Keywords: Vitaly Grigorievich Kostomarov, philology, stylistics, language and culture, linguo-
cultural studies, linguodidactics.

Протекло је годину дана од када је преминуо (26. марта 2020) Виталиј 
Григорјевич Костомаров, познати руски научник светског угледа – филолог, 
професор универзитета, академик и члан председништва Руске академије 
образовања (РАО), оснивач, ректор и председник Државног института руског 
језика „А. С. Пушкинˮ у Москви, члан Руске академије природних наука. Родио 
се 3. јануара 1930. у Москви, где је 1952. године завршио филолошки факултет 
на Московском државном универзитет (МГУ). Поред тога, завршио је и англи-
стику на Московском државном педагошком институту за стране језике „Морис 
Торезˮ 1953. године. Године 1955. стекао је диплому кандидата филолошких 
наука („Творба речи руских глагола са инфинитивом на -итьˮ). Докторску 
дисертацију „Неке особине језика штампе као средства масовне комуникације: 
на материјалу савремених руских новинаˮ одбранио је на Институту за лингви-
стику АН СССР-а 1969. Костомаров је био један од ученика и следбеника истак-
нутог руског филолога и лингвисте, академика Виктора В. Виноградова, чијој 
лингвистичкеој школи је припадао. За професора је изабран 1971, за дописног 
члана Академије педагошких наука СССР-а изабран је 1974, а за редовног 1985. 
Био је и члан Одељења за образовање и културу Руске академије образовања 
од 1993. Професор Костомаров ће остати упамћен у свету русистике по својим 
многобројним научним открићима и по сјајним организационим способностима 
и иницијативама, међу којима је највећа – формирање Института руског језика 
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„А. С. Пушкинˮ (1973). Претеча овог института био је Научно-методички цен-
тар руског језика на Московском државном универзитету (1965–1974), за чије 
је формирање иницијативу такође поднео Костомаров. Био је први директор 
и ректор Института „А. С. Пушкинˮ. Током времена Институт је постао глав-
ни научни и методички центар наставе руског језика као страног. Од његовог 
оснивања стотине хиљада странаца долазило је, и данас долази, на студије или 
стручно усавршавање наставника руског језика. Костомаров је 2001. године из-
абран за почасног председника Института „А. С. Пушкинˮ. Такође, он је један 
од оснивача Међународне асоцијације наставника руског језика и књижевности 
(МАПРЈАЛ), на чијем је челу био дужи временски период – од 1990. до 2003. 
Организатор је више конгреса МАПРЈАЛ-а, затим Центра за тестирање страних 
држављана на руском језику на Московском државном универзитету (1997). 

Под његовим менторством одбрањено је више десетина (око 60) докторских 
и кандидатских дисертација. 

На почетку своје наставничке каријере Костомаров је једно време предавао 
руски језик на Високој партијској школи при ЦК КПСС-а. Касније је постављен 
за руководиоца Сектора за културу говора на Институту руског језика Руске 
академије наука, руководио је Научно-методичким центром руског језика при 
Московском државном универзитету. Био је члан Надзорно-потпорног савета 
Међурегионалног јавног фонда „Центар развитка међуличних комуникацијаˮ. 
У периоду 1990–1992. године председник је Академије педагошких наука 
СССР-а. 

Професор Костомаров пружио је допринос описивању руског језика као 
страног за потребе наставе у школама и на универзитетима. У знатној мери 
њему припадаjу и заслуге у разради општепризнатих дисциплина лингводидак-
тике – комуникативности и комуникационог понашања, лингвокултурологије, 
методике наставе и школске лексикографије. Ти проблеми у великој мери су 
разрађени у књигама (у коауторству): Језик и култура (1973, 1976, 1983, 1990), 
Лингвокултуролошка теорија речи (1980), Методички приручник за наставни-
ке руског језика као страног (1976, 1978, 1984, 1988), Методика наставе руског 
језика као страног (1990), Речник граматичких тешкоћа руског језика (1986, 
1993, 1998). Костомаров је аутор, коаутор и уредник више школских књига и 
уџбеника, међу којима је добро познати уџбенички комплет Руски језик за све 
(доживео 17 издања; награђен Државном наградом СССР-а, 1979), књиге за 
лектиру Читајући Грибоједова (1998). Поред осталог, био је главни уредник ча-
сописа „Руска речˮ и члан уредништва часописа „Руски језик у иностранствуˮ. 
Заслужан је за развој научне школе методике наставе руског језика као страног.

Интересовања професора Костомарова огледају се у веома широкој обла-
сти различитих дисциплина. То су: функционална стилистика, социолингви-
стика, култура говора, културологија и лингвокултурологија, лексикологија, 
методика наставе руског језика као страног, историја руске филологије. У ко-
ауторству са Ј. М. Верешчагином дужи низ година проучавао је везе језика и 
културе. Они су теоријски описали и дефинисали посебан научни правац – 
лингвокултурологију, без које данас није могуће замислити савремену науку 
о језику и лингводидактику. Ту проблематику су разрадили у својим књигама 
Језик и култура. Лингвокулторологија у настави руског језика као страног и 
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Лингвокултуролошка теорија речи, као и у другим својим самосталним на-
учним публикацијама. Костомаров се бавио и истраживањима развитка ру-
ског језика у сфери језика масовнихмедија, која је представио у својим дели-
ма Руски језик на новинским ступцима, Језички укус епохе, Наш језик на делу. 
Костомаров се такође анагажовао на сагледавању и побољшању места и улоге 
руског језика међу другим језицима, што је изложио у књизи Руски језик међу 
другим језицима света. У области опште лингвистике и русистике Костомаров 
је, разрађујући проблеме културе говора, функционалне стилистике и историје 
руске филологије, своје ставове представио у значајним монографијама: 
Култура говора и стил (1960), Живот језика (1984), Мој геније, мој језик (1991), 
Језички укус епохе (1994, 1997), Живот језика: от Вјатича (1994) итд. 

Име Виталија Костомарова, његова монографскa дела и методички прируч-
ници одавно су добро познати и доступни српским русистима као изузетна и 
поуздана научна литература на факултетима филолошког профила у Србији. То 
се, пре свега, односи на монографије Језик и култура и Лингвокултуролошка 
теорија речи, као и на методичке приручнике. 

Импозантан је број објављених публикација Виталија Костомарова – 
монографија, студија, стручних радова, различитих типова уџбеника и других 
библиографских јединица који прелази 700 наслова. 

 У области социолингвистике Костомаров је истраживао проблеме ме-
ста и улоге руског језика у међународним оквирима. Теоријска социолингви-
стичка проучавања непосредно је повезао са задацима наставе руског језика у 
страној средини. Резултате тих истраживања Костомаров је изложио у књигама: 
Перспективе руског језика у постсовјетском периоду и Образовање у земљама 
– наследницама Совјетског Савеза и руски језик (објављене на немачком језику 
1995. и 1997). 

Велику енергију и време посвећивао је припреми научних кадрова у обла-
сти русистике. Под његовим руководством одбрањено је више десетина кан-
дидатских и докторских дисертација. Био је организатор и руководилац истра-
живачких тимова за избор и примену ефикасних метода наставе руског језика 
и књижевности у школској настави. Један је од оснивача новог научног правца 
– лингвокултуролошких студија, које комбинују усвајање страног језика и кул-
туре. Костомаров је веома успешно повезивао школске и универзитетске на-
ставнике руског језика, који су га с радошћу дочекивали на водећим универ-
зитетима и институтима не само у Русији него и у свету. Његова лингвистичка 
истраживања константно и органски су повезивана с потребама наставне прак-
се на свим нивоима наставе. Од посебног је значаја плодотворна научна и пе-
дагошка активност Костомарова на популаризацији руског језика у иностран-
ству. Учесник је и организатор различитих међународних сусрета наставника 
руског језика како у Русији, тако и у иностранству. Може се рећи да је професор 
Костомаров био прави амбасадор руског језика, ангажован на подизању његовог 
статуса и угледа у свету. Све то потврђује колику је енергију и ентузијазам ула-
гао у свој научни, педагошки и организациони рад читавог свог радног века, 
који се протегао на готово невероватних 67 година! Заправо, он је активно ра-
дио до последњих дана свога живота. 
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Ректор Института „А. С. Пушкинˮ Маргарита Русецка, поводом смрти В. Г. 
Костомарова, поред осталог истиче: „Отишао је Виталиј Григорјевич, а заједно 
с њим и цела епоха (...), епоха формирања система изучавања и напретка руског 
језика као страног (...), изузетан научник, мудри пријатељ и учитељ. Сада је на 
нама велика одговорност да наставимо његово дело. Тек нам предстоји да схва-
тимо кога смо изгубилиˮ (материјали сајта Института „А. С. Пушкинаˮ, агенције 
ТАСС, портала «Грамота.ру»). 

Професор Костомаров је лауреат бројних награда и признања, међу којима 
су: награда Владе РФ у области образовања за језичко-педагошку студију о 
функционисању руског језика у масовним медијима (2011), награда председ-
ника РФ за образовање, за учешће у циклусу научних истраживања у обла-
сти образовних и методичких достигнућа на тему „Социокултурни, језички 
и дидактички аспекти обезбеђивања интеркултурне комуникације у проце-
су наставе руског као страног језикаˮ (2001), затим државних награда: орде-
на „Знак поштовањаˮ (1969), „Пријатељства међу народимаˮ (1980), медаље 
„За самопрегоран рад у Великом отаџбинском рату 1941–1945ˮ (1970), звања 
„Заслужни научни радник РФˮ (1995), медаље „Ветеран радаˮ (1989), „У знак 
сећања на 850. годишњицу Москвеˮ (1997), затим медаље Монголије (1973), 
Бугарске (1978, 1982) итд. Биран је за почасног доктора страних универзите-
та – Хумболтовог (Немачка), Јана Амоса Коменског (Словачка), Ј. Панонијуса 
(Мађарска), Мидлебри Колеџа (САД), универзитета у Шангају и Харбину 
(детаљније видети на: Информациони интернет-портал < //portal@gramota.ru 
2000-2021/). 

Међу најзначајнијим научним делима професора Костомарова издвајају се 
она која је објавио у коауторству с Јевгенијем Верешчагином, чиме су обе-
лежили једну епоху руске филологије и лингвистике. Међу њима су значајне 
монографије Језик и култура. Лингвокултурологија у настави руског језика као 
страног и Лингвокултуролошка теорија речи. Овом приликом осврнућемо се 
укратко на њих, као и на још нека ауторска и коауторска дела Костомарова. 

Књига Језик и култура. Лингвокултурологија у настави руског језика као 
страног. Методички приручник (1990) изузетно је вредно монографско дело 
Верешчагина и Костомарова у којем су сумирали своја истраживања дуга ско-
ро четрдесет година. Први пут је у овој књизи из лингвистичког угла на свео-
бухватан и свестран начин изложен централни проблем – однос између језика 
и културе. Ова филолошка студија омогућава потпунију објективизацију на-
ционалне културе кроз језик, текстова различитих стилова, регистровање 
специфичности семантике језика и функционисања дате културне заједнице. 
Обрађена је широка и комплексна лингвокултуролошка проблематика, као и 
низ општелингвистичких проблема, посебно проблеми семантике, углавном на 
материјалима руског језика. У предговору књизи аутори скрећу пажњу да је 
термин „лингвокултурологијаˮ („лингвострановедениеˮ) у оптицају готово 20 
година. Први пут је употребљен у њиховој заједничкој књизи Лингвистичка 
проблематика културологије у настави руског језика као страног (1971), која 
је одиграла значајну улогу у популаризацији лингвокултурологије и у про-
цесу отварања курса предавања овог предмета на студијама за филологе (в. 
Верешчагин, Костомаров 1990: 3). 
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Структуру књиге Језик и култура чини седам делова, oдносно тематских 
области: I. Теоријске основе лингвокултурологије; II. Номинативне језичке 
јединице као носиоци и извори национално-културне информације; III. Текст 
у лингвокултуролошком разматрању, IV. Релационе језичке јединице као но-
сиоци и извори национално-културне информације; V. Лингвокултуролошко 
значење невербалних језика; VI. Лингвокултуролошка визуелна очигледност; 
VII. Књижевност и друге врсте уметности у лингвокултуролошком разматрању. 

У књизи су приказани и конкретни, најефикаснији методи и поступци који 
омогућавају да се у процесу наставе руског језика као страног ученици упознају 
с културом земље чији се језик учи. „Док савладава језик, човек истовремено по-
нире у нову националну културу, добија огромно духовно богатство, ускладиш-
тено у језику који се изучава. Конкретно, страни ученик или студент, учећи ру-
ски језик добија реалну и изузетну прилику да се придружи руској националној 
култури и историји, савременом животу руског народа (...). Формирање језичког 
и културног концепта неодвојиво је од активности Међународне асоцијације 
наставника руског језика и књижевности (МАПРЈАЛ) и Института за руски 
језик „А. С. Пушкинˮ. У монографији се студиозно разматрају два круга про-
блема: филолошки (углавном лингвистички) и лингводидактички (методички). 
Предмет првог круга лингвистичких и културолошких студија је анализа језика 
(у нашем случају руског) како би се у њему идентификовала национална кул-
турна семантикаˮ (Верешчагин, Костомаров 1990: 4–5, 7). У својим теоријским 
разматрањима аутори дају краћи осврт на културу као појам. „У научном смислу 
културом се назива укупност резултата и процеса било које друштвене активно-
сти човека у односу на целокупност спољашњих услова који не зависе од човека 
(...). У друштвеним наукама култура се увек посматра из аспекта материјалних и 
духовних вредности (...). Материјална култура је скуп материјалних, видљивих 
дела људског рада, створених како у претходним генерацијама, тако и насталих 
у данашње време. Духовна култура је стварање, дистрибуција и потрошња ду-
ховних вредности; то је један процес стварања и развоја свег духовног богат-
ства друштва (...). Културне вредности се не „трошеˮ, не старе, већ непрекидно 
умножавају духовно богатство друштваˮ (Верешчагин, Костомаров 1990: 23–
24). Аутори подвлаче да је лингвокултурологија, без сумње, један од кључних 
аспеката наставе страног језика, дајући своју дефиницију овог појма, одно-
сно нове научне дисциплине. „У настави језика потребно је утрошити време 
и енергију на савладавање не само плана изражавања одређене језичке појаве 
него и плана садржаја, односно потребно је у мислима ученика развити осећај 
да нови предмети и појаве немају аналогију ни у матичној култури, нити у 
матерњем језику (...). Раније смо истакли да је ова академска дисциплина сло-
жена: има места за историју, књижевну критику, географију, економију, историју 
уметности итд (...). 

Л и н г в о к у л т у р о л о г и ј а је аспект наставе руског језика као страног 
у којем се, ради обезбеђивања комуникативности наставе и решавања општеобра-
зовних и хуманистичких задатака, остварује кумулативна функција језика и спрово-
ди акултурација, при чему методика наставе има филолошку природу – упознавање 
се врши посредством руског језика и у процесу његовог учењаˮ (Верешчагин, 
Костомаров 1990: 34, 36). 
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У посебним одељцима књиге аутори аналитички и аргументовано, са бројним 
илустративним примерима који се могу лако применити у настави језика, образ-
лажу своје теоријске ставове о многим актуелним језичким питањима и тема-
ма. Разматрају се, поред осталих, следећа питања: национално-културна семан-
тика руске фразеологије и афоризама, улога лексичког фона у комуникацији, 
лингвокултуролошка семантизација фона, чему је посвећен други део књиге. 
Лексички фон се дефинише као „термин који је изведеница од (синтагме – наша 
прим. В.Р.) ʼфонских знањаʻ (тј. знања која су потенцијално присутна у свести 
човека и дате друштвене заједнице којој он припада), а јасно истиче сушти-
ну ствари: знања о којима је реч чувају се у свести човека, па самим тим и ко-
лектива, мада њихова актуелизација зависи од потреба за њима, с тим што се 
не одвија истовремено, већ наизменичноˮ (Верешчагин, Костомаров 1990: 43). 
Пажња је посвећена и избору, структурирању и компресији наставних тексто-
ва, руском соматском језику и језику свакодневне комуникације, визуелним на-
ставним средствима, лингвокултуролошком потенцијалу књижевних дела итд. 

Како су аутори и у наслову назначили, ова књига је по својој концепцији, 
садржајима и жанру својеврсни методички приручник, намењен, у првом реду, 
наставницима руског језика као страног и студентима филолозима. Иако су од 
њеног 4. измењеног и допуњеног издања протекле три деценије, она је и данас 
у много чему актуелна, поуздана је литература сваком наставнику, студенту и 
истраживачу. 

Друга, изузетно значајна заједничка монографија Верешчагина и Костома-
рова Лингвокултуролошка теорија речи (1980) такође је плод њихових више-
годишњих истраживања и размишљања. У овој студији излаже се оригинал-
на семантичка концепција. Структуру књиге чине три главна дела: Први део 
– „Лингвокултуролошка лексикологија“, са 13 посебних поглавља; Други део 
– „Лингвокултуролошка лексикографија“, са четири посебна поглавља; Трећи 
део – „Из историје концепције речи као извора знања“, а чине га три посебне 
теме везане за теоријске основе семантике речи. На семантичком нивоу раз-
личити лексички слојеви свестрано су описани, пре свега, са лингвокултуро-
лошког аспекта. У овој књизи посебна пажња је посвећена лексичком фону и 
његовим карактеристикама. Појам је јасно дефинисан и шире описан. Аутори 
су на обимном материјалу из различитих језика, посебно из руског језика, ис-
траживали процесе акумулирања лексичких информација о реалној стварности, 
улогу лексике у комуникацији, као и начине привлачења ученика и студената, 
који изучавају страни језик, за страну културу. Ми ћемо се само укратко задржа-
ти на првом, кључном делу књиге – Лингвокултуролошка лексикологија. Овде 
су аутори изложили резултате својих темељних лингвистичких и лингводидак-
тичких истраживања, али су указали и на перспективу даљих проучавања ове 
области. У саставу овог дела нарочито су занимљиви одељци „Лексички фон и 
Начини објективизације лексичког фона“. Већ у предговору књизи аутори ис-
тичу да је „предмет нашег описа тзв. л е к с и ч к и ф о н – мало изучена ком-
понента семантике речи, иначе, сама по себи доста сложена и вишеаспектнаˮ 
(Верешчагин, Костомаров 1980: 5). Затим даље, у 2. поглављу, овај појам де-
финишу на следећи начин: „Лексички фон су (узети заједно) они непојмовни 
семантички делови који улазе у семему, али не учествују у класификовању 



Славистика XXV/2 (2021)

 Виталиј Григорјевич Костомаров ‒ служење науци и педагошком позиву   47

људских активности посредством језика (...). Те непојмовне делове који улазе у 
лексички фон од сада ћемо именовати према њиховој припадности – фонским 
семантичким деловима“ (Верешчагин, Костомаров 1980: 26). 

У лингвистици је познато да су речи једног језика „чувари“ разноврсних 
ин фор мација, и да садржај информације сваке лексичке јединице има два 
нивоа: појмовни и непојмовни. Први, појмовни, ниво садржи најважније и 
најбитније информације о конкретном предмету, који су „одговорни за његовo 
именовање. Други, непојмовни, ниво садржи допунске информације о пред-
мету. Управо такве информације одражавају екстралингвистичке чињенице 
које се називају фонским. Поред више познатих функција језика – комуника-
тивне, гносеолошке, кумулативне, дискурзивне и др., аутори су посебно об-
радили кумулативну (акумулативну) функцију језика, истичући њене главне 
карактеристике.

„Кумулативна функција језика је одраз, функција скупљања колективног иску-
ства, његовог преношења на нове генерације. То је фиксација и очување у језичким 
јединицама информација о стварности (...). Кумулативну функцију у првом реду 
обезбеђују структурне језичке јединице – лексика, фразеологија и језичка афори-
стика. Књига је посвећена управо тој, кумулативној функцији језика, њеној приро-
ди, и што је најважније, њеној улози у преношењу нових знања човеку (...). Језик 
је друштвени феномен и у својој социјалној равни делује као чувар информација о 
свету, карактеристичних за читав колектив говорника, за читаву етнолингвистичку, 
културнојезичку заједницу“ (Верешчагин, Костомаров 1980: 7).

Аутори такође издвајају три кључне језичке јединице лексичког нивоа којима 
су и посветили ову студију. То су реч, фразеологизам и афоризам, јер управо оне 
„имају способност акумулирања ванјезичке информације и у чијој се семантици 
може издвојити област која се назива лексички фонˮ (Верешчагин, Костомаров 
1980: 303). У настави страног језика од посебног је значаја та чињеница, јер 
његово изучавање увек иде паралелно са упознавањем и разумевањем нацио-
налне културе земље и народа чији се језик учи, како би се норме датог језика 
истовремено усвајале с нормама стране културе. 

Књига Лингвокултуролошка теорија речи која је дуже време у употреби, и 
данас може бити од велике користи не само лингвистима широког профила него 
и лексиколозима и лексикографима, и посебно лингводидактичарима и онима 
који се баве семантиком и социологијом језика и говора. 

Професор Костомаров је, као аутор и коаутор наведених дела и других 
монографија и студија, отворио пут и широку перспективу даљим проучавањима 
односа језика и културе, односно лингвокултурологије као научне и настав-
не дисциплине. То се, заправо, и догодило и догађа у наше време. У претход-
них 20-30 година о проблемима културологије и лингвокултурологије објављен 
је читав низ радова, монографија и приручника истакнутих руских аутора, 
који су умногоме наставили дело професора Костомарова. Међу њима су по-
зната имена – његови савременици или сарадници, као и млађи следбеници: 
Ј. И. Пасов, Ј. А. Бистрова, Ј. Ј. Прохоров, В. В. Воробјов, Л. И. Харченкова, 
Л. И. Новикова, Л. В. Кибирева, С. Г. Тер-Минасова. Наравно, бројни су и 
страни аутори различитих генерација који су се бавили или баве проблеми-
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ма лингвокултурологије, укључујући и представнике српске русистичке нау-
ке, међу којима су најпознатији Вера Николић, Милосава Стојнић- Царичић, 
Вучина Раичевић, Милана Радић-Дугоњић и Ксенија Кончаревић. 

Студија Костомарова Наш језик на делу: есеји о савременој руској сти-
листици (2005) представља врхунски домет у науци о стилистици. Реч је о 
језику штампе и других средстава информације. У овој књизи аутор образла-
же нову концепцију стилистике која одражава функционисање и стање руског 
језика крајем ХХ и почетком XXI века. Интеракција и међусобно прожимање 
и употреба различитих стилова доводи до њиховог померања у односу на 
постојеће језичке ресурсе. Предмет проучавања је, такође, груписање тек-
стова који се не описују на основу списка типичних језичких јединица, већ 
јасним указивањем на правила за њихов избор и структуру. Посебна пажња 
посвећена је текстовима масовнихмедија, новом односу писаних и усмених 
текстова, њиховој књишкој форми и колоквијалности, чак и народном језику у 
комуникацији, као и употреби невербалних средстава и методима преношења 
информација. Сведоци смо времена глобалних промена у свету које се 
одражавају и на језик у којем се дешавају различите језичке трансформације, 
па самим тим и у руском језику. Све је то неминовна последица бројних и 
моћних масовнихмедија, интернета итд. Стога Костомаров у овој књизи жели 
да укаже на очигледну чињеницу да се постепено обликује и нови стил у ру-
ском језику. Све то са задатком да се схвати и у датим друштвеним условима 
стилистика на нов начин системски и структурално уреди, да се нађе водећи 
принцип стилске диференцијације руског књижевног језика. Аутор наво-
ди обиље најразличитијих илустративних примера из научних монографија, 
књижевних дела, масовнихмедија, говорног језика, огласа, реклама итд. Стога 
је ова књига од несумњиве користи не само лингвистима него и сваком чита-
оцу који се интересује за руски језик и стил изражавања. 

У области методике наставе руског језика професор Костомаров је такође ау-
тор и коаутор методичких приручника или је њихов главни уредник. Међу так-
вима је Методички приручник за наставнике руског као страног језика (1984), 
написан у коауторству са О. Д. Митрофановом. Овај приручник намењен је на-
ставницима почетницима који немају педагошко искуство и почињу да предају 
руски језик странцима. Аутори на приступачан начин излажу опште карактери-
стике руског као страног језика, дају основна методичка упутства и сугестије 
везане за процес наставе. Посебна пажања посвећује се функционалном при-
ступу при избору наставног материјала, начинима његове ситуативно-тематске 
презентације и обраде. Наравно, издвавају се и поглавља о методима усвајања 
појединих језичких аспеката и говорних делатности.

Други заједнички методички приручник Костомарова и Митрофанове је 
Мето дика наставе руског језика као страног (1990). У овој књизи дат је кра-
так уводни теоријски преглед главних карактеристика процеса наставе страног 
језика: циљева и задатака наставе, комуникативних садржаја и потреба ученика, 
начина моделирања садржаја наставе. Обрађени су и главни дидактички прин-
ципи и методи наставе руског језика као страног. Посебно се обрађује праг-
матични, односно комуникативни аспект наставе и формирање комуникативне 
компетенције ученика, као и улога уџбеника у настави. 
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Монографија Верешчагина и Костомарова Језик и култура. Три лингвокул-
туролошке концепције: лексичког фона, тактике говорног понашања и сапиен-
теме (2005) повезана је с раније објављеном под истим иницијалним насловом 
Језик и култура, али је тематски, садржајно и проблемски знатно обимнија. У 
њој је свеобухватно изложено целовито лингвистичко схватање односа између 
језика и културе. Предложени филолошки инструментариј омогућава истинску 
објективизацију националне културе кроз језик и текстове, схватање специфич-
ности семантике језика из аспекта генезе и функционисања културе. У књизи се 
широко разматра низ питања везаних за језик који је носилац и богати извор на-
ционално-културних информација, затим за лексички појам, међујезичку (без)
еквивалентност, лексички фон итд. Поједини одељци монографије заснивају се 
на методи откривања значења речи. Прво се открива семантика позадине лек-
сема, а затим тактике говорног понашања у усменој и писмeној комуникацији. 
Аутори су на нов начин приступили разради многих традиционалних тема, 
али су отворили и пут даљим научним истраживањима, пледирајући на конти-
нуирану верификацију теорије у пракси. У трећем делу монографије посебан 
одељак на оригиналан начин обрађује концепт сапиентеме (делимично мета-
физичке) спекулације, која нам, према ауторима, омогућава да истражимо „ме-
сто сусретаˮ априорних (невербалних) и а постериори (вербалних) искустава. 
Ова монографија је намењена широком кругу стручњака – филолозима, линг-
вистима, теоретичарима књижевности, филозофима, етнографима, културоло-
зима, теолозима, наставницима руског као страног и других страних језика, и 
свима онима који се интересују за језик и културу. 

 Верешчагин и Костомаров сматрају да су резултати лингвокултуролошких 
истраживања посебно важни за израду уџбеника и приручника страног језика, 
о чему пишу у својој студији „О лингвокултуролошком аспекту уџбеника. 
Садржај и структура уџбеника руског језика као страногˮ (Вершчагин, 
Костомаров 1981: 154–170). Поред осталог, они истичу да „у процесу изра-
де национално оријентисанх уџбеника општедидактички захтеви вођења ра-
чуна о адресату лингводидактички се преламају у препорукама за ослањање 
и на матерњи језик аудиторијума (...). Вођење рачуна о националној култури 
подједнако доприноси настајању лингвокултуролошког трансфера и спреча-
ва лингвокултуролошку интерференцију (...). Практично искуство показује да 
презентација чињеница домаће културе, на фону аналогног или блиског факта 
културе земље ученика, доводи до повећања заинтерсованости аудиторијума, 
услед чега се материјал усваја дубље и трајнијеˮ (Верешчагин, Костомаров 
1981: 159–161). Аутори скрећу пажњу и на веома важан избор наставних тек-
стова, пре свега, уџбеничких. Они уверљиво констатују да је „водећи, суш-
тински и највиши критеријум оцене садржајног плана наставних текстова, 
њихова образовна и методичка сврсисходностˮ (Верешчагин, Костомаров 
1981: 117–118). При избору текстова посебну пажњу треба обратити на књи-
жевне текстове, јер су они богати извор лингвокултуролошких и културо-
лошких информација. Такође се баве и двојезичком дидактичком (школском) 
лексикографијом, која је иначе захтеван и осетљив посао. У двојезичким ди-
дактичким речницима презентују се одабрани, дозирани језички и културни 
садржаји, а обрада сваке одреднице фактички представља мало конфронта-
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тивно истраживање на лингвистичком и културолошком плану, чија дубина 
зависи од обима и намене речника. 

И новија монографија професора Костомарова Језик тренутка. Појам 
испра вности (2014) такође заокупља наш пажњу. У овој монографији је пред-
стављено гледиште аутора на један од кључних појмова језика – појам пра-
вилности језичког изражавања. Анализирају се процеси који се дешавају у 
савре меном руском језику, међу којима су најважнији: приближавање његовог 
усменог и писменог вида изражавања који настају под утицајем модерних 
кому никацијских мрежа. Описани су механизми измене језичке норме и утицај 
друштва и друштвених промена на језик. Књига је намењена лингвистима, на-
ставницима руског језика и студентима факултета друштвених наука. 

Научно дело Виталија Костомарова учинило га је једним од најугледнијих 
међународно признатих стручњака у разним областима филологије, лингвисти-
ке, лингвокултурологије, лингводидактике и савремене русистике. Захваљујући 
резултатима својих истраживања, изузетним монографијама и другим значајним 
радовима Костомаров је заувек оставио траг у историји руске филолошке науке. 
О личности Костомарова изречено је много лепих и похвалних речи његових 
колега професора и академика, сарадника и бивших ученика, међу којима су 
и ове речи. „Најблиставији човек с великом грађанском одговорношћу, сјајан 
филолог, изванредан научник, талентовани наставник и миљеник својих учени-
ка, изврстан организатор, у прошлости један од председника Академије, заувек 
ће остати део непроцењивог богатства домаће науке и образовања!ˮ – писао је 
о Костомарову председник Руске академије образовања (РАО), академик Јуриј 
Петрович Зинченко. Улога професора Костомарова у популаризацији и добром 
статусу руског језика у свету је без преувеличавања – огромна. О томе сведочи 
његова укупна научна и педагошка делатност. 

Виталиј Григорјевич Костомаров је био научник посвећен не само науци и 
свом педагошком позиву него и људима с којима је радио и сарађивао, тако да је 
својим делом обележио другу половину ХХ и прве две деценије ХХI века, одно-
сно време и епоху у којој је живео и стварао.
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Вучина Раичевич

ВИТАЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ КОСТОМАРОВ − СЛУЖЕНИЕ НАУКЕ  
И ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ПРИЗВАНИЮ 

(в память о первой годовщине смерти)

Резюме

 Предлагаемая работа посвящена Виталию Григорьевичу Костомарову по случаю годов-
щины его смерти. Костомаров был выдающимся российским ученым с мировым именем в 
различных областях филологии, лингвокультурологии, лингводидактики, стилистики, куль-
туры речи и современной русистики. 

 В статье дается краткий обзор научно-педагогической деятельности Костомарова, его 
важнейших монографий и их основные характеристики. 

 Ключевые слова: Виталий Костомаров, филология, стилистика, язык и культура, лингво-
страноведение, лингводидактика. 
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ИНОВИРАНА КОНЦЕПЦИЈА СЕМАНТИЧКО-ДЕРИВАЦИОНОГ 
РЕЧНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА НА ПРИМЕРУ ГНЕЗДА  

ЛЕКСЕМЕ РУНО*1

Значајан допринос дериватологији и србистици уопште представљају Семантичко-
деривациони речник. Свеска 1: Човек – делови тела (2003) и Семантичко-деривациони реч-
ник. Свеска 2: Човек – унутрашњи органи и ткива, психофизиолошка стања и радње, пси-
хофизичке особине, сродство (2006), у којима су у функцији мотиватора дати соматизми, 
називи унутрашњих органа и ткива, називи физиолошких стања и процеса. С намером да 
се настави истраживачки рад и испита семантичко-деривациони потенцијал тематски срод-
не и такође фундаменталне лексике у српском језику, какви су свакако називи делова тела и 
унутрашњих органа животиња, осмишљен је донекле иновирани концепт оваквог типа реч-
ника. У раду је предложена структура гнезда илустрована дериватима с мотивном речју руно.

Кључне речи: српски језик, семантичко-деривациони речник, деривационо гнездо, лексе-
ма руно.

A two-volume Semantic-Derivational Dictionary (Volume 1: Man – Body Parts (2003) 
and Volume 2: Man – Internal Organs and Tissues, Psychophysiological States and Actions, 
Psychophysical Characteristics, Kinship (2006)), in which names of the body parts, internal or-
gans and tissues, etc. are given as motivating words of derivational nests, was greeted as a signif-
icant contribution to Serbian word formation. In order to continue the research work and examine 
the semantic-derivational potential of thematically related words, such as the names of the body 
parts and internal organs of animals, a somewhat innovative concept of this type of dictionary was 
devised. Thus this paper proposes a nest structure illustrated with derivatives from the motivating 
word runo (fleece).

Keywords: Serbian language, semantic-derivational dictionary, derivational nest, lexeme fleece.

*1Овај рад представља део истраживања у оквиру пројекта Стандардни српски језик: 
синтаксичка, семантичка и прагматичка истраживања (бр. 178004), који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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1. Уводне напомене
1.1. Напредак у развитку дериватологије српског језика и примена 

дотадашњих теоријских сазнања о творби речи, што је и својеврсни пресек 
стања у овој дисциплини у србистици, представљају Семантичко-деривациони 
речник. Свеска 1: Човек – делови тела (2003) и Семантичко-деривациони реч-
ник. Свеска 2: Човек – унутрашњи органи и ткива, психофизиолошка стања и 
радње, психофизичке особине, сродство (2006).1 Д. Гортан Премк још 2000. го-
дине најавила је потребу за израдом лингвистичког речника овога типа и разра-
дила његову теоријску поставку и концепцију која се заснива на критеријуму те-
матске повезаности (што је видљиво у избору мотивних речи), уз придруживање 
семантичког и деривационог критеријума. „Деривациони критериј потврдио 
је претпоставку о зависности између броја и типа деривата у једном гнезду 
и семантичког потенцијала основне лексеме, а посредно и то да семантички 
садржај основне лексеме и број деривата одражавају, више или мање доследно 
и системски, хијерархијски статус датог појма” (СДР1 2003: 9).

Како наводи Р. Драгићевић (2002: 111), „лексеме које сачињавају једну те-
матску групу заједно са својим дериватима оформљују засебне лексичке ми-
кросистеме – семантичка поља са бројним сличностима у поређењу са оста-
лим микросистемима чији су лексички стожери чланови исте тематске групе. 
Уочавањем ових законитости и њиховим поређењем са системношћу у окви-
ру других тематских група могу се изводити важни закључци о творбеном 
устројству нашег језика уопште. Према томе, анализа творбеног понашања чла-
нова једне тематске групе омогућава закључивање у вези са грађењем речи на 
три нивоа – на нивоу посебне лексеме, на нивоу тематске групе којој она при-
пада и, на крају, на општем језичком нивоу.”

1.2. Циљеви постављени у вези с израдом оваквог речника и данас, непуне 
две деценије од објављивања СДР1, и даље остају актуелни. Наиме, анализом 
грађе (мотивних речи и њихових деривата у оквиру одређеног гнезда) откривају 
се лексеме способне за семантичко и деривационо варирање, али и оне које су 
без таквих способности, уз утврђивање продуктивности елемената семантич-
ког садржаја и њиховог утицаја на семантичку и деривациону дисперзију ода-
браних мотивних речи, као и утицај категорије речи у иницијалном положају 
на тип и правац деривације. Један од важних циљева јесте и попис лексема 
и лексичко-семантичких група које чине основу лексичког система српског 
језика (Гортан-Премк 2002: 104–105). Рад на прикупљању и обради грађе која 
је обухваћена првом свеском Семантичко-деривационог речника, почео је већ 
2000. године, да би наредних година било настављено истраживање према 
установљеним принципима, што је резултирало другом свеском, како смо виде-
ли, објављеном три године након прве.

1.3. Наравно, таква лексикографска дела нису могла остати без одјека у срби-
стици, у којој је још и данас уочљив њихов утицај на семантичко-дериватолош-
ка и лексиколошка истраживања. Овом приликом, илустрације ради, наводимо 
само она која су израђена по принципима семантичко-деривационог гнезда. С 
именичким мотиваторима то су гнезда мотивисана именицама кућа (Ђуровић 

1 У даљем тексту СДР1 односно СДР2.
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2004), земља (Иванић 2015), брат (Дражић 2017) и шљива (Ајџановић 2020). 
Придев добар обрађен је као модел и прилог будућем семантичко-деривацио-
ном речнику (Драгићевић 2001), а тематски шире осмишљено је истраживање 
о придевима са значењем људских особина као део Семантичко-деривационог 
речника српског језика (Драгићевић 2002). Такође је формирано и гнездо при-
дева с другачијом семантиком – бео (Илић 2017). У фокусу једног рада је се-
мантичко-деривациона анализа броја пет (Лазић-Коњик – Вуловић 2007). Међу 
истраживањима има и оних посвећених појединачним глаголима, какво је гнез-
до с мотивним глаголом радити (Гочанин 2005). Ипак, један од најзначајнијих 
резултата представља докторска дисертација М. Ђинђић (2013), у којој се у пот-
пуности примењују постулати семантичко-деривационе анализе у испитивању 
турцизама у српском језику, приказаних управо по принципу гнезда.

Од значаја су и радови настали на основу података из СДР1 и СДР2, као што 
је то истраживање у духу когнитивне лингвистике, а посредством семантичко-
деривационе анализе, при чему се откривају и одређени социокогнитивни кон-
цепти на примерима семантичко-деривационих гнезда основних лексема лек-
сичко-семантичке групе ‘особа’ у српском језику (Васић 2017) или испитивања 
суфикса -ица (Штасни 2007) и -ина (Штасни 2016), који се јављају у дери-
ватима мотивисаним називима делова људског тела. Ови речници пружају 
могућност и за истраживање језичког материјала на парадигматском лексич-
ком плану, при чему се посматрају деривациона гнезда чланова антонимског 
пара (Драгићевић 2005).

Посматрано у ширем научном контексту може се слободно рећи да дери-
ватолошки приступ примењен у СДР1 и СДР2 представља пионирски поду-
хват у целокупној српској лингвистици.2 Актуелност теоријско-методолошког 
приступа примењеног у семантичко-деривационим речницима српског језика 
потврђује и међународно истраживање покренуто 2015. године у оквиру 
пројекта Моника, чији је руководилац Павол Штекауер (Pavol Štekauer) и којим 
је обухваћено 40 језика, а међу њима и српски (Štasni, Štrbac 2020). Циљ овог 
истраживања био је да се испитају системске и регуларне појаве у развоју де-
ривационих мрежа уз примену нових теоријско-методолошких принципа, од 
којих је већина већ укључена у концепције наших речника. Чак су поједине мо-
тивне речи припадале како нашем тако и овом међујезичком истраживању (име-
нице око, кост и зуб, придеви стар и лош, глаголи пити и знати), што је ско-
ро једна четвртина од укупног броја мотиватора у оквиру овог међународног 
истраживања, којим је обухваћено укупно 30 речи (по десет немотивисаних 
именица, придева и глагола у сваком од одабраних језика).

1.4. Поред научне продукције, осмишљен је и предмет намењен студенти-
ма на мастерским студијама под називом Од значења ка деривационом моделу, 

2 Иако је у време свог објављивања овај речник заиста био иновативан у србистици, 
словенском свету речници овог типа познати су одраније. На пример, једно од значајнијих 
лексикографских остварења свакако је Словообразовательный словарь русского языка А. 
Тихонова, објављен 1985. године (Тихонов 1985). Исте године творбеним гнездима бавио се 
М. Скаржињски (M. Skarżyński) у својој докторској дисертацији Próba zastosowania metody 
gniazdowej do opisu słowotwórstwa współczesnej polszczyzny и касније у речнику Mały słownik 
słowotwórczy języka polskiego dla cudzoziemców (Skarżyński 1989).
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где се у практичном делу студенти оспособљавају за примену семантичко-де-
ривационих правила у креирању гнезда с одабраним мотиваторима. У оквиру 
овога предмета урађено је више семинарских радова, који као резултат имају 
оформљена семантичко-деривациона гнезда с мотиваторима из различитих 
тематских група: природни елементи и природне појаве (СДГ с мотиватори-
ма киша, лед, магла, облак, дан, снег, сунце, ваздух, зрак, вода, земља, цвет и 
цват), делови животињског тела и њихови продукти (рог, реп, сурла, њушка, па-
пак, копито, месо), животиње (птица) и кретање животиња (летети), и делови 
биљке (корен). Одбрањено је и неколико мастерских радова, међу којима се по-
себно истичу Иванић 2015, Недовић 2016 и Хасанагић 2017.

Истраживања дериватолошког система те лексикографска дела изникла као 
њихов резултат значајан су допринос не само ускостручним, научним кругови-
ма већ и широј друштвеној заједници, посебно у образовном процесу, у настави 
српског језика као матерњег, али и нематерњег и страног језика, пре свега с уче-
ницима који српским владају на средњем и напредном нивоу.  

2. Састав и структура новог семантичко-деривационог речника
2.1. Критеријуми за селекцију мотивних речи
2.1.1. Након 20 година од почетка рада на овим речницима, који су, као што 

видимо, и данас актуелни и којима су инспирисана бројна истраживања мањег 
или већег обима, неопходно је наставити рад и сагледати већ уочене и доне-
кле испитане проблеме на семантичком и деривационом плану на новој грађи. 
Стога се предлаже да се у следећој књизи семантичко-деривационог речника по 
истим основним принципима обраде тематски сродне речи којима се именују 
називи животињског дела тела. То су јединице које припадају домену анималне 
анатомије. Тачније, за анализу су одабране лексеме којима се именују видљиви 
делови животињског тела, као и називи унутрашњих органа и ткива те про-
дуката животињског тела. Ове лексеме истовремено припадају и анатомској 
терминологији и општем лексикону, а као део лексичког инвентара говорника 
одражавају наивно виђење животињског света карактеристично за српску линг-
вокултурну заједницу. Стога из корпуса изостаје ускоспецијализована анимална 
анатомска терминологија која је пре свега део језичке компетенције стручњака 
за ову област. Називи делова тела, унутрашњих органа и ткива који су каракте-
ристични и за људско и за животињско тело, нису укључени у материјал за ана-
лизу будући да су они већ обрађени у СДР1 и СДР2.3

3 У СДР1 у функцији мотиватора обрађена је 41 лексема: бок, брада (у секундарној 
реализацији), брк (у секундарној реализацији), бут, врат (у лексикографску интерпретацију 
није укључен и животињски део тела), глава, груди, длака, зглоб, зуб (у лексикографску 
интерпретацију није укључен и животињски део тела), језик, кичма, кожа, кост, леђа, маља, 
нога, нокат (у секундарној реализацији), нос (у секундарној реализацији), око, плећа, појас, 
прст (у секундарној реализацији), пупак, ребро (у лексикографску интерпретацију није 
укључен и животињски део тела), трбух, труп, уста (у секундарној реализацији), ухо/уво, 
чело, шија, капак, кук (у секундарној реализацији), лобања, стомак, чељуст, члан и чланак, 
вилица, мишић, сиса. У СДР2 приказана су семантичко-деривациона гнезда чији су мотивато-
ри следећих 16 речи: гуша, желудац, жила, жлезда, јаје, јетра, крв, лопатица, мозак, плуће, 
сало, срце, хрскавица, црево, ћелија, џигер, те стога оне нису део будућег речника.
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2.1.2. Корпусну базу, дакле, чине лексеме којима се денотира део животињског 
тела који није својствен човеку или жени (нпр. рог, крзно, копито), или је орган с 
истом функцијом као код човека или жене, али у зоонимској терминологији имено-
ван посебном лексемом (нпр. виме, шкрге). У корпус су укључене и лексеме које у 
некој од секундарних реализација денотирају део животињског организма (нпр. бич 
> бичар, бичаш a. ‘једноћелијска животиња која припада класи бичара Flagellata’; 
б. мн. ‘систематски назив за праживотиње (протозое) из класе Flagellata са једним, 
два или више кончастих израштаја помоћу којих се покрећу’ [РСАНУ], индуктор 
за деривацију зоонимске лексеме представља секундарна реализација лексеме бич 
‘кончасти израштаји код животиња помоћу кога се крећу’ [РСАНУ]).4 Међу моти-
ваторима нису заступљене лексеме које у својој семантичкој структури немају зоо-
нимску реализацију као једну од секундарних, већ се оне јављају у функцији моти-
ватора за творбу назива за животињу која има део тела налик на ентитет именован 
мотивном речју, као на пример вила > вилаш ‘животиња (мужјак) виластих рогова’ 
[РСАНУ]. Термини латинског порекла такође нису део корпуса јер се одликују ми-
нималним деривационим потенцијалом (нпр. кутикула [лат. cuticula] а. анат. ‘рож-
нати заштитни слој који прекрива тело бескичмењака [чланконожаца, црва и др.]’; 
б. бот. ‘заштитна кожаста танка опна изграђена од кутина која покрива спољашње 
ћелијске мембране епидерме код биљака, нарочито на њиховим зељастим делови-
ма, на семенкама и сл.’ [РСАНУ]).

Са синхроног становишта, поред простих, немотивисаних речи у функцији 
мотиватора, одабране су и оне које су настале различитим творбеним процеси-
ма, а испуњавају основни услов – именују део животињског тела.5 Лексеме мо-
тиватори домаћег су и страног порекла, а има их 55: батак, бич, бодља, бризла, 
бураг, виме, вуна, грива, губица, дроб, жалац, жаока, задак, запоњак, изну-
трица, икра, једњак, канџа, кљова, кљун, копито, кора, кострет, крак, креста, 
крзно, крило, крљушт, лој, лубина, љуска, месо, млеко, њушка, оклоп, панџа, 
папак, перо, пипак, поклопац, пуздра, раље, реп, рило, рог, руно, сапи, слабина, 
сурла, ћуба, утроба, чекиња, шапа, шкембе, шкрге.

2.2. Елементи и структурна организација речничког чланка
2.2.1. Основни елемент речничког чланка јесте семантичко-деривационо 

гнездо, које чине мотивна реч и њени деривати. Деривационо гнездо формира-
но је на основу лексичке грађе РМС и РСАНУ. Осим деривата који припадају 
савременом стандардном језику, у гнездо су укључене и лексичке јединице које 
су у датим речницима оквалификоване као покрајинизми, архаизми, кованице, 
нераспрострањени облици и сл., који се системски уклапају, откривају меха-
низме деривације, те употребу одређених афикса у народним говорима, па се 
на основу њихове творбене структуре могу уочити тенденције, али и семантич-

4 Примарно значење лексеме бич гласи: ‘направа за гоњење или подстицање теглеће стоке 
која се састоји из штапа и врпце од коже или плетене кудеље’ (РСАНУ).

5 Ове су лексеме одабране као мотиватори јер је исти критеријум примењен и у СДР1 и 
СДР2. „Као носиоци деривационих гнезда успостављене су и изведене лексеме у случајевима 
када је дериват основна номинациона јединица за део људског тела (беоњача, дојка, сиса, 
мишић)” (СДР1 2003: 12).
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ко-деривациони потенцијали одређених творбених јединица.6 Речи са застаре-
лом употребом такође су значајне јер неретко одражавају историјске процесе 
на плану деривације, нарочито када је реч о творбеним формантима, њиховој 
функцији и значењу које уносе у деривате. У гнезда су укључени и антропони-
ми, који су последица творбе (нпр. Криљ-ански), мада није редак случај да дери-
вирана јединица с обележјем апелатива постаје антропонимизирана форма, при 
чему долази до промене њене функције у лексичком систему (нпр. крил-оња ‘во 
који има светле шаре са обе стране као крила’ и Крилоња ‘презиме’).

Оваква селекција и приказ грађе у оквиру гнезда разликује се од поступака 
који су примењени у СДР1 и СДР2 јер су у њима „у основни текст речника уне-
те све ексцерпиране лексеме које припадају савременом стандардном језику; 
лексеме које су у РМС квалификоване као застареле, покрајинске, кованице и 
сл. регистроване су у напоменама” (СДР1 2003: 12). 

2.2.2. Мотивна реч иступа у улози одредничке речи. Уз њу се наводе етимолош-
ки подаци уколико су неопходни за одређивање деривационог статуса мотивато-
ра. Ова врста података даје се и у случајевима када се поједине лексеме као дери-
вати у оквиру етимолошки интерпретиране породице речи семантички удаљавају 
од мотиватора и граде деривате на основу сопственог семантичког садржаја, као и 
у случају деполисемизације којом настају хомоними услед слабљења и распадања 
значењских веза међу семантичким реализацијама у оквиру одређене стуктуре.7 
Следи информација о творбеној основи или основама, које представљају варијантне 
облике условљене гласовним алтернацијама што се јављају на творбеном шаву.

2.2.3. Уз мотивну реч такође се дају основни морфолошки и значењски по-
даци. За разлику од СДР1 и СДР2, у којима су дефиниције преузимане из РМС, 
уз минималне измене и сажимања, у речнику који се овом приликом предлаже 
опис семантичког садржаја јединица које улазе у састав речничког чланка настаје 
као резултат примене специфичног интерпретативног поступка лексикограф-
ских дефиниција у РСАНУ и РМС. Овај поступак, између осталог, подразумева 
издвајање семантичких компонената релевантних за појмовно идентификовање 
лексема. У том процесу посебно је важно издвојити семе које имају активну уло-
гу у семантичко-деривационој дисперзији (тј. АК = активне компоненте). Стога 
се уводе нови симболи којима се означава управо ова компонента у семантичком 
садржају мотивне речи. Уз то, посебном ознаком издваја се и појмовни домен 
(ПД) којем дериват припада. Тако су и семантичке интерпретације деривираних 
јединица модификоване у односу на оне дате у дескриптивним речницима РМС и 
САНУ, а из њих је видљиво њихово творбено значење.

2.2.4. Деривати су такође морфолошки описани и сегментирани издвајањем 
творбене основе и афиксалних форманата, који су сада истакнути масним слови-

6 Будући да се семантичко-деривациони речник не бави статусом и местом лексичких 
јединица у лексичком систему као целини, из њега су изостављене ознаке које у том погледу 
квалификују деривате, нпр. ков.(аница), покр.(ајински), заст.(арело) итд.

7 На пример, лексеме жалац и жаока са синхроног становишта имају статус немотивиса-
них речи иако су оне, етимолошки посматрано, изведенице деминутивним суфиксима -ьц > -(а)
ц oд *жал- односно -цe у жаоце или на -ькa – жаока. У функцији мотиватора је балтословен-
ско, свесловенско и прасловенско *žedlo или (стцслов.) zelo n <*geldlo, aculeus (Skok 1973: 670).
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ма, чиме се уједно сугерише и творбени образац по коме је одређени дериват на-
стао. Стога се уз деривате не наводе записи у виду симбола који носе информацију 
о начину постанка одређене јединице будући да је он видљив на основу истакну-
тих форманата. Дакле, у новој верзији речника неће бити заступљени симболи ПР 
за префиксиране деривате, ПРс за префиксално-суфиксалне творенице и С за сло-
женице, који су у СДР1 и СДР2 стајали и испред свих речи добијених од неког пре-
фиксала, без обзира на то да ли су и саме настале префиксацијом, што ће допринети 
прецизнијем опису творбене структуре анализираних речи, али и растерећењу реч-
ничког чланка. Остају, међутим, индекси који се налазе испред сваке одреднице и 
који означавају њену семантичку и деривациону позицију у датом гнезду: основна 
лексема, носилац деривационог гнезда – има индекс 0, првостепени деривати уведе-
ни су редним бројем I, другостепени редним бројем II итд. Давање предности рим-
ским цифрама у односу на арапске мотивисано је бољим визуелним раздвајањем 
деривационог степена од редног броја деривата одређеног степена који је (и даље) 
означен индексним бројем1 (2, 3 …). Као деривати првог степена одређени су сви они 
којима творбена основа потиче од мотивне речи било да су настали суфиксацијом 
било префиксацијом, префиксално-суфиксалном творбом или слагањем. Ипак, де-
ривати ће бити навођени с обзиром на примењени творбени поступак, при чему ће, 
као и у СДР1 и СДР2, прво бити наведени суфиксали, потом префиксали и префик-
сално-суфиксална образовања те, на крају, композите. Дефинисање деривата пак 
заснива се на творбеној семантици, на њиховом творбеном значењу.

Ове промене илустроваћемо елементима из семантичко-деривационог гнез-
да лексеме уста, упоредо датим по некадашњем и иновираном моделу.

СДР1 (2003: 334)
36 <21 усн-ица дем. и хип. од усна
ПР11<36на-усница ж терм. анат. 1. 

длачице над горњом усном, почетак 
бркова. 2. део лица између горње усне 
и носа.

ПРс11<0 без-уст-ø, -а, -о квалит. 
прид. који је без уста.

ПРс21<ПРс11 безуст-ост ж терм. 
мед. стање онога који је без уста, 
astomia.

ПРс12<0 за-уст-ити, -им пф., 
тр. отворити уста (да се што каже), 
покушати рећи, хтети или почети 
говорити (а не изрећи). [+Obj (A)]

С121<0 широк-о-уст-ø, -а, -о 
квалит. прид. који има широка уста. 

С21<С121широкоуст-ица ж терм. 
мед. ненормално велика ширина уста.

Модификовани модел 
III1 усн-ица дем. и хип. од усна
IV1 на-усница ж 1. длачице над 

горњом усном; 2. део лица између 
горње усне и носа

I2 без-уст-ø, -а, -о који је без уста

II2 безуст-ост ж стање онога који је 
без уста, astomia

I3 за-уст-ити, -им сврш., отворити 
уста (да се што каже), покушати 
рећи, хтети или почети говорити (а не 
изрећи)

I4 широк-о-уст-ø, -а, -о који има 
широка уста

II3 широкоуст-ица ж ненормално 
велика ширина уста

2.2.5. Иако су и горе наведене промене осетне, ипак се једно од кључних 
питања односи на устројство гнезда. Чињеница је да су поједина гнезда веома 
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разуђена и с великим бројем деривата, као што има и оних мањег обима, а самим 
тим и једноставније структуре. Чињеница је такође и то да семантичко-дерива-
ционо гнездо има слојевиту структуру хијерархијски устројену: највиша органи-
зациона јединица јесте гнездо, унутар којег се визуелно издвајају микрогнезда.

Деривати првог степена распоређују се азбучним редом јер се непосредно 
везују за основну реч. Сви остали деривати вишег степена приказују се сукце-
сивно, у деривационом низу, надовезујући се непосредно на јединицу од које се 
изводе. У сложеним ситуацијама када се деривациони скуп састоји од мотивне 
речи и деривата различитог степена, сваки следећи се сматра дериватом вишег 
степена без обзира на начин творбе, што се истиче и увученим редом. Овај по-
ступак илустрован је следећим подацима на основу СДР1:

СДР1 (2003: 76–77)
0 брк
17<0 брк-ат, -а, -о квалит. прид. 

1. који има (велике) бркове; коме су 
израсли бркови. 2. који има вршике или 
израштаје (о биљци).

21<17 бркат-ити, -имимпф., медиј. 
добијати бркове.

ПР11<21 о-бркатити, -им пф., медиј. 
добити бркове, постати бркат.

Модификовани модел 
0 брк
I7 брк-ат, -а, -о 1. који има (велике) 

бркове; коме су израсли бркови. 2. који 
има вршике или израштаје (о биљци) 

II1 бркат-ити, -им несврш. добијати 
бркове.

III1 о-бркатити, -им сврш. добити 
бркове, постати бркат

2.2.6. Након речничког чланка даје се табеларни приказ с подацима који у 
највећој мери одређују творбене и семантичке карактеристике деривационог 
гнезда посматране речи.

Када се сви описани елементи укључе, речнички чланак семантичко-дерива-
ционог речника, израђен по иновираном моделу, имаће структуру приказану у 
табели која следи.

СДГ Х
Етимолошке напомене (уколико су неопходне)
Творбена основа (ТО)
Значењска структура мотивне речи
Активне компоненте означене симболима (АК)
Појмовни домени означени симболима (ПД)
Семантичко-деривационо гнездо
I1 ДЕРИВАТ морфолошке ознаке (АК) > дефиниција (ПД)
II2 ДЕРИВАТ морфолошке ознаке (АК) > дефиниција (ПД)
III3 ДЕРИВАТ морфолошке ознаке (АК) > дефиниција (ПД)
Прегледне табеле: 
а) с творбеним карактеристикама деривата; 
б) са семантичким карактеристикама деривата

На основу овако предочених података јасно се може стећи увид у дериваци-
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они потенцијал речи, „под којим се подразумевају две компоненте – дериваци-
они обим и деривациони домет. Деривациони обим обухвата укупан број де-
ривата различитог степена деривације, директно или индиректно мотивисаних 
одређеном речју, док се термином деривациони домет указује на њихову семан-
тичку разноврсност, тј. на разноврсност домена којима припадају реалије име-
новане дериватима” (Штрбац 2018: 87).

3. Пример речничког чланка: семантичко-деривационо гнездо лексеме руно
3.1. У овом делу рада на примеру лексеме руно представићемо модел реч-

ничког чланка базиран на новоустановљеним принципима обраде. Избор лек-
семе руно наметнуо се као посве оправдан не само због тога што је она део пла-
нираног корпуса него пре свега због чињенице да је довољно илустративна за 
представљање иновираних принципа обраде.

3.2. П. Скок (1973: 171) наводи следеће варијантне облике: рун м (17. в. 
Дубровчани) = руна ж (хрв. и кајк.) = руно с (13. в. Вук) и реч одређује као свес-
ловенску и прасловенску, без паралела у балтичкој групи. Уз њу везује следећа 
значења 1. ‘vеlius, вуна’; 2. ‘плод’ (њива под руном, метафора); 3. ‘име овци’.

У савременом језику промењена је семантичка структура ове лексе-
ме. Примарна реализација и дијахроно и синхроно садржи исти семантички 
садржај, док је секундарно метафорично значење ‘плод’ – вероватно индукова-
но асоцијацијама по сличности, структури, обиму, изгледу – неактивно са син-
хроног становишта. Исто важи и за значење ‘име овце’, које је настало под 
утицајем синегдохе засноване на односу део : целина, по моделу ‘она која има 
Х, чији је Х део тела’, при чему је Х семантички садржај примарне реализације 
мотивног појма (руно). Значење које није обухваћено етимолошком лексико-
графском интерпретацијом, обележено као фигуративно – ‘једногодишњи род, 
летина’, с полазним доменом успоставља везу метафоричног типа, при чему је 
активна темпорална компонента (од једног до другог стрижења).

3.3. Декомпоновањем примарне реализације мотивне речи руно издвајају се 
компоненте садржане у њеној појмовној вредности – компонента блиска архисе-
ми која носи информацију семантичког типа – део животињског тела ‘природни 
покривач’, затим и диференцијална сема високог ранга ‘длаке’ с квантификато-
рима и квалификаторима ‘густе и дугачке’ којима се сугерише изглед имено-
ваног ентитета, те компонента која се односи на посесора ‘на животињама, 
најчешће овцама’. Део лексикографске интерпретације примарног значења лек-
семе руно ‘вуна која израсте на овци од једног до другог стрижења’ не сад-
ржи компоненте којима ће се индуковати деривати, те неће бити укључена у 
дефинисање овога мотиватора у семантичко-деривационом речнику, као што 
се ни семантички садржај фигуративне секундарне реализације ‘једногодишњи 
род, летина’ не активира у даљим семантичко-деривационим процесима, те се 
сматра нерелевантним за посматрано гнездо.
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СДГ руно
ТО:8 рун-, рунд-, руњ-
руно с ‘природни покривач од густе, дугачке длаке на животињама (најчешће 

овцама)’

Активне компоненте у семантичком садржају лексеме руно и њихове ознаке: 
ЦСС= целокупан семантички садржај мотивне речи; М = мањих димензија од 

уобичајеног; В = већих димензија од уобичајеног; Ф = функција; И = изглед (густи-
на, дужина, боја, мекоћа и др.)

Појмовни домени деривата и њихове ознаке:
О = особина; Ж = животиња; П = предмет (Пд= део предмета); ДЖТ = део 

животињског тела; С = стање (Си = инхоативно, Син = ингресивно); Б (биљка); ДЧТ 
= део човековог тела; Ч = човек 

I1 рун-ав, -а, -о (ЦСС) > 1. који је длакав, руњав, маљав (О); (И) > 2. фиг. који је 
груб, неосетљив, окорео (О)

II1 рунава ж (И) > крава с рундавом длаком (Ж)
I2 рун-аст, -а, -о (ЦСС) > 1. који има густо руно, који је обрастао руном (О); (И) 

> 2. који је као руно (О)
I3 рун-ат, -а, -о (ЦСС) > који има густо руно, који је обрастао руном (О); (И) > 2. 

који је као руно (О)
I4 рун-ац, -нца м (Ф) > вунени покривач (П)
I5 рун-ашце с (ЦСС + М) > дем. од руно (ДЖТ)
I6 рун-ен, -а, -о (Ф) > који је од руна (О)
I7 рун-ити (се), руним несврш. (ЦСС) >добијати руно (Си)
II2 за-рунити (се), заруним (се) сврш. (ЦСС) > почети рунити, почети добивати 

руно (Син)
III1 зарун-авети (се), ијек. заруњавјети (се), -уњавим (се) несврш. (ЦСС) > 

постајати рунав, длакав (Си)
I8 рун-ка ж (И) > биљка Artemisia scoparia, која изгледом својих листова подсећа 

на руно (Б)
I9 рун-ски, -а, -o (ЦСС) > који се односи на руно (О)
I10 рун-це с (ЦСС + М) > дем. од руно (ДЖТ)
I11 рун-чица ж (ЦСС) > овца (Ж) 
I12 рунд-ав, -а, -о (И) > који има бујну коврчаву длаку као руно (О)

8 Могла би се успоставити још и основа рут- од рута = руња (РМС), за шта је, међутим, 
тешко дати етимолошко образложење, при чему је још теже оправдати је са становишта сав-
ременог српског језика, а посебно стога што и П. Скок у свом речнику лексему рута обрађује 
у оквиру засебног лексикографског чланка (Skok 1973: 176).
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II3 рунд-а ж (И) > рундава животиња (Ж)
II4 рунд-ов, -ова м (И) > пас рундаве длаке (Ж)
III2 рундов-чина м (И + В) > аугм. од рундов (ДЖТ)
II5 рунд-аст,-а, -о (И) > који има бујну коврчаву длаку као руно (О)
I13 руњ-а ж (мн.) (И) > 1. длака на животињама и на неким деловима човечјег 

тела (ДЖТ/ДЧТ); (И) > 2. длака на тканини (Пд)
II6 руњ-ав, -а, -о (ЦСС) >1. који је обрастао руњом, длаком (О); (И) > 2. који из-

гледа као обрастао длаком, прекривен длакастим нитима (о тканини) (О); (И) > 3. 
сличан руњама, вунаст (О)

III3 руњав-ост, -ости ж (ЦСС) > особина онога који је руњав (О)
III4 руњав-ац, -авца м (И) > онај који је руњав (Ч)
IV1 руњ-а м (И) > хип. од руњавац (Ч)
IV2 руњ-о м (И) > хип. од руњавац (Ч)
III5 руњав-ица ж (И) > биљка Hieracium pilosella, која изгледом цвета и стабла 

подсећа на руно (Б)
IV3 руњавич-ина ж (И) > биљка Hieracium pilosella, која изгледом цвета и стабла 

подсећа на руно (Б)
III6 руњав-ети, руњавим несврш. (ЦСС) > постајати руњав, добијати руно (Си) 
IV4 за-руњавети (се), -уњавим (се), ијек. заруњавјети (се) (ЦСС) > постати руњав, 

длакав (Си)
III7 руњав-ити, руњавим несврш. (ЦСС) > постајати руњав, добијати руно (Си)
IV5 за-руњавити (се),-уњавим (се) сврш. (ЦСС) > постати руњав, длакав (Си)
IV6 об-руњавити, -им сврш. (ЦСС) > постати руњав, одлакавити, добити густу 

длаку (Си)
IV7 о-руњавити, -им сврш. (ЦСС) > постати руњав, зарасти у длаку, закосматити (Си)
II7 руњ-ак, -њка м (И) > коврчаст прамен длаке (ДЧТ)
II8 руњ-аст, -а, -о (ЦСС) > 1. који је длакав, руњав, маљав (О); (И) > 2. фиг. који 

је груб, неосетљив, окорео (О)
II9 руњ-ат, -а, -о (ЦСС) > 1. који је длакав, руњав, маљав (О); (И) > 2. фиг. који је 

груб, неосетљив, окорео (О)
II10 руњ-ика ж (И) > биљка Hieracium pilosella, која изгледом цвета и стабла 

подсећа на руно (Б)
I14 бел-o-рун-ø, -а, -о (ЦСС + И) > који има бело руно, белу вуну (О)
I15 густ-o-рун-ø, -а, -о (ЦСС + И) > који има густо руно (О)
I16 дуг-o-рун-ø, -а, -о (ЦСС + И) > који има дуго руно (О)
I17 злат-о-рун-ø, -а, -о (ЦСС + И) > који има златно руно (О)
I18 мек-о-рун-ø, -а, -о (ЦСС + И) > који има меко руно (О)
I19 плав-о-рун-ø, -а, -о (ЦСС + И) > који има плаво руно (О)
I20 рун-о-лист-ø м (И) > биљка Leontopodium, чије је стабло и лишће обрасло гу-

стим длачицама (Б)
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I21свилен-o-рун-ø,-а, -о (ЦСС + И) > који има руно као свила (О)
I22свил-о-рун-ø, -а, -о (ЦСС + И) > који има руно као свила (О)
I23 танк-о-рун-ø, -а, -о (ЦСС + И) > који је танког, финог руна, свилорун (О)

Табела 1: Деривациона структура гнезда

степен 
деривације први други трећи четврти
врста речи

именице 6 суф. + 1 слож. 
= 7

4 суф. + 1 
конв.= 5 3 суф. = 4 3 суф. = 4

придеви 6 суф. + 9 слож. 
= 15 4 суф. = 4 0 0

глаголи 1 суф. = 1 1 преф. = 1 3 преф. = 3 3 преф.

укупно 23 10 7 7

укупно деривата 47

Табела 2: Семантичка структура гнезда
ПД

О Ж П Пд ДЖТ Си Син Б ДЧТ Ч продуктивност АК
АК
ЦСС > 8 1 8 1 18
ЦСС+ М > 2 2
ЦСС + И > 9 9
Ф > 1 1 2
И > 9 3 1 1 6 2 3 25
И + В > 1 1
продуктивност 
ПД 27 4 1 1 4 8 1 6 2 3

4. Уместо закључка
4.1. Речници организовани по принцупу гнезда представљају специјалне 

лингвистичке речнике. Они се свакако примарно ослањају на информације сад-
ржане у граматикама и дескриптивним речницима одређеног језика, али се у 
њима дају нове информације семантичко-деривационог типа у вези с мотив-
ном речју и дериватима који улазе у састав њеног гнезда. Веза између моти-
ватора и деривата исказује се утврђивањем деривационог статуса, односно 
степенa и типa деривације. Укључивањем тематског, семантичког и дериваци-
оног критеријума омогућава се системско сагледавање односа између типа и 
броја деривата у једном гнезду и семантичког потенцијала основне лексеме, 
чиме се одражава хијерархијски статус одређеног појма у оквиру тематске ску-
пине којој припада. Од посебног је значаја идентификација и утврђивање про-
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дуктивности начина настајања деривата, као и стварање могућности да се про-
вери да ли тип и правац семантичких и деривационих модификација зависе од 
категорије речи у функцији мотиватора.

4.2. Иновативни елементи у структури речничког чланка, пре свега уну-
тар деривационог гнезда, на првом месту навођење активних компонената 
значења које се преносе у семантички садржај деривата и на основу којих се 
изводи њихово творбено значење, а које их одређује као припаднике одређеног 
појмовног домена, доприносе успостављању баланса између деривационог и 
семантичког аспекта гнезда на начин на који он није био присутан у СДР1 и 
СДР2. То сматрамо веома важним будући да се таквом интерпретацијом по-
стиже бољи увид у укупан потенцијал како мотиватора тако и деривата, али 
и на нивоу посматране лексичке групе, којом су обухваћени називи делова 
животињског тела.

4.3. На основу податка из оваквог речника може се стећи увид у продуктив-
не и непродуктивне творбене процесе, моделе, творбене форманте и њихову 
улогу у оквиру творбе јединица које припадају одређеним лексичко-семантич-
ким скуповима, те се на основу тога може извести и закључак о статусу де-
ривата у оквиру лексикона српског језика. Б. Тафра истиче значај творбеног 
критеријума као једног од доказа за постојање хомонимијског односа међу лек-
семама као и поузданог средства за разграничавање полисемије од хомонимије 
(Tafra 2003: 197).

4.4. На основу састава гнезда могуће је израчунати полисемијски индекс (ко-
лико лексема има колико значења), те колико деривата учествује у даљој творби, 
колико има деривата првог, другог или неког вишег степена, колико деривата се 
одликује моносемијом, а могуће је пратити и однос полисемије и деривације, тј. 
да ли је вишезначност повезана са степеном деривације одређене јединице и др.

4.5. М. Радовић Тешић (2004: 171) сматра да су овакви речници одлична подло-
га за системска (и синтетичка) истраживања творбених морфема у српском језику, 
те да ће много конкретних примера пружити могућност да се поузданије разре-
ше неке дилеме како при систематизацији морфема у језику тако и у уочавању за-
конитости њиховог функционисања при спајању односно слагању с различитим 
основама. Даљим радом на семантичко-деривационим речницима можемо бити 
ближи одговору на једно од фундаменталних питања – „да ли тип семантичких и 
деривационих модификација зависи од категорије основне, полазне речи и да ли 
су именице, као што се претпоставља, продуктивније у семантичком и дериваци-
оном варирању од других категорија речи” (Коњик 2006: 100).

4.6. Чак и огледна истраживања појединачних лексема или лексема које 
припадају одређеној тематској групи, од нарочитог су значаја уколико одговарају 
на питања која се тичу узрока творбе одређене семантичке класе деривата у 
зависности од семантичког садржаја мотивне речи и законитости које регули-
шу деривационе процесе. „Подаци о деривационом потенцијалу лексема могу 
бити одлични показатељи њиховог места у лексикону, али и места појмова који 
су њима обележени у концептуалном систему говорника неког језика, на осно-
ву чега се могу извести дубљи закључци у вези са сликом света утемељеној у 
једној говорној заједници” (Штрбац 2018: 86).
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4.7. На крају, као још један, можда и најважнији квалитет оваквог приступа 
семантичко-деривационом речнику треба да истакнемо чињеницу да – после не-
пуне две деценије паузе у продукцији већих лексикографских дела посвећених 
оваквом начину изучавања српског лексикона – он представља први организо-
вани напор који ће резултовати једним синтетичним делом, чиме ће, надамо се 
у догледној будућности, бити настављена традиција установљена СДР1 и СДР2.
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AN INNOVATED CONCEPT OF THE SEMANTIC-DERIVATIONAL 
DICTIONARY OF THE SERBIAN LANGUAGE ON THE EXAMPLE  

OF THE RUNO LEXEME NEST

Summary

This paper discusses with new principles of compiling the semantic-derivational dictionary. The 
idea is to present the derivational nests of words denoting the animal body parts in Serbian. This 
paper proposes a nest structure in the future innovated dictionary using the motivating word runo 
(fleece) and its nest as an illustrative material. The nest includes 47 derivatives in total. Unlike the 
approach used in its notable predecessors (Semantic-Derivational Dictionary, Volume 1 (2003) and 
Volume 2 (2006)) – the one given in this dictionary equally focuses on semantics and derivation. 
Namely, each word given in the nest is provided with the so-called active components of meaning 
which help us establish its derivational meaning as well as shed light on relations within the words 
in the nest and the semantic potential of the motivating word. 

Keywords: Serbian language, semantic-derivational dictionary, derivational nest, lexeme runo 
(fleece).
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ПОЈАМ МОНОКОЛОКАБИЛНОСТИ И ПЕРИФЕРИЈА ЈЕЗИКА 

У раду представљамо устаљене спојеве у чешком језику у којима се као саставни елемент 
јавља лексема врло ограничене колокабилности тј. затворене колокативне парадигме. Дате 
спојеве смо потражили у Чешком националном корпусу који нам омогућава претраживање 
и у паралелном корпусу InterCorp, на основу кога сазнајемо који су њихови најчешћи ек-
виваленти у српском језику. Циљ рада је представљање моноколокабилности и указивање 
на начине на које се у лингвистичким истраживањима ових двају језика могу користити 
могућности електронских паралелних корпуса.

Кључне ријечи: колокабилност, чешки језик, српски језик, Чешки национални корпус, 
Кор пус савременог српског језика.

The paper presents the conception of language periphery and discusses set phrases in the 
Czech language in which words of limited collocability occur. We looked for such phrases in the 
Czech National Corpus, which allows us to search in the InterCorp parallel corpus and look up the 
most common equivalents in the Serbian language. We looked for some of them in the Corpus of 
Contemporary Serbian. The aim of the research is the frequency of the mentioned phrases in these 
two modern languages and the variety of the translation equivalents. 

Keywords: collocability, Czech language, Serbian language, Czech National Corpus, Corpus of 
Contemporary Serbian.

1.
Истраживања способности лексема да се повезују и граде спојеве дала су многа 

занимљива сазнања о колокацијама. Њима се пажња у радовима и монографијима 
код нас посебно посвећује посљедњих двадесет година.1 Сви аутори указују на то 
колико можемо сазнати о лексемама на основу њиховог међусобног повезивања, 
премда њихова мишљења по питању дефиниције колокације нису јединствена. 
Према Липки, колокација представља синтагматску комбинацију лексичких 
јединица, независно од врсте ријечи и синтаксичке структуре (Драгићевић 2007: 
218). Уводећи овај појам у лингвистику 30-их година XX вијека, Ферт је посма-
трао значење колокације одвојено од контекста, наглашавајући да та два значења 
нису иста (Firth 1957: 195). Стога када разматрамо овакав спој лексема ван контек-
ста, односно колокацију као један минималан контекст, говоримо о колоцирању 
које у себе укључује појам колокабилности. 

Колокабилност се дефинише као могућност уланчавања лексема (Prćić 
2008: 150) тј. као способност њиховог удруживања (Дражић 2014: 37). Појам 
колокација у чешку лингвистику увео је Ф. Чермак (Čermák 1982). Сматрајући 
да су колокације кључ за упознавање начина и правила понашања лексема, 

1 В. (Riđanović 1988; Prćić 2008; Stojičić 2010, 2012; Дражић 2014; Стојичић 2011).
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као и њихових граница, Чермак их назива неопходним елементом у спознаји 
значења (Čermák 2006: 10). Запажа се, дакле, да је настанак колокација условљен 
колокабилношћу и компатибилношћу лексема. Колокабилност Чермак описује 
као комбинаторну способност лексема или њихов синтагматски потенцијал. 
Говори, такође, о комбинаторном принципу као о могућности језичких јединица 
да се у нове деноминације удружују у комбинацијама свих врста ријечи (Čermák 
2007: 26).

Комбинаторика2 или комбинаторна способност лексема се у неким случа-
јевима чини неограничена, но испитивања на обимним корпусима не говоре 
томе у прилог. 

2.
Лексеме колоцирају са различитим бројем других лексема, а у језику постоје 

и оне чији се синтагматски потенцијал остварује са изузетно малим бројем дру-
гих лексичких јединица. Палмер као примјер за то у енглеском језику наво-
ди придјев rancid, који се јавља само уз butter или bacon (Palmer 1976: 97). 
Ако желимо било који сличан појам да означимо одликом „it tastes or smells 
unpleasant because it is no longer fresh” (Oxford 2006), морамо употребити дру-
ги придјев. Насупрот томе постоје лексеме које је фреквентна употреба довела 
до колокативне презасићености, као што је случај са придјевима леп и добар у 
српском језику (Драгићевић 2007: 87). У приручнику Periferie jazyka ‒ Slovník 
monokolokabilních slov Чермак посвећује посебну пажњу управо оним лексема-
ма које показују ограниченост у свом удруживању. Он у уводу упозорава да је 
овај приручник по својој суштини један нов и необичан рјечник. Посвећен упра-
во оним ријечима које Чермак назива моноколокабилним или моноспојивим 
у ширем смислу (monokolokabilní/jednospojitelná slova),3 он баца посебно 
свијетло на лексичке облике за које чак може бити тешко одредити којој врсти 
ријечи припадају. Разлог за то лежи у облику дате лексичке јединице у коме се 
она најчешће појављује, те остали не бивају у употреби (нпр. сви падежни об-
лици неке именске ријечи) или говорницима нису ни познати. Само колоцирање 
са малим бројем лексема постаје узроком ограниченог броја облика. У првом 
дијелу приручника су моноколокабилне ријечи наведене као одреднице пре-
ма фреквенцији појављивања у стомилионском репрезентативном корпусу 
SYN2010 Чешког националног корпуса (ЧНК), почев од оних најфреквентнијих 
према Херфиндал-Хиршмановом индексу,4 а у рјечничком одјељку сазнајемо о 
колокатима са којима се јављају и учесталости појављивања, док су у другом 

2 У. Хајд користи термин комбинаторика као област у чијем је домену описивање 
селективних својстава лексичких јединица, колокација и идиома на основу електронских 
корпуса (Heid 1994: 226).

3 „It is the collocability of a lexical form which is clearly defined by its being combinable with 
only a few (2‒7), or a strictly speaking, only one another form in a language. This single form (or 
forms) prevents the given lexeme from its linguistic extinction, because without combining, in a 
state of isolation, nothing is possible in language” (Čermák 2007: 81).

4 Најфреквентнији изрази су са бројем појављивања вишим од 500 и међу првих десет 
одредница су: najevo, vidění, líto, nahlas, známo, zapotřebí, třešničkou, divu, pěšky и zadarmo. 
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дијелу рјечника одреднице распоређене абецедно. Ови подаци нас несумњиво 
наводе на закључак да ово јесте нов и необичан тип рјечника.

3.
У овом раду желимо првенствено да представимо изабране моноколока-

билне ријечи у чешком језику које су у поменутом рјечнику Ф. Чермака наве-
дене као фреквентне. Ограничили смо се на број јединица који одговара оби-
му овога рада. Поред описа у лексикографским приручницима, занимају нас и 
њихови еквиваленти у српском језику. Циљ нашег рада је, дакле, и да дођемо 
до сазнања да ли неки еквивалент анализираних моноколокабилних ријечи 
показује особине изразито ограничене спојивости документоване претрагом у 
Корпусу савременог српског језика. Још важнији циљ јесте да укажемо на који 
се начин у лингвистичким истраживањима ових двају језика могу користити 
могућности електронских паралелних корпуса,5 стога ћемо у приказ уврстити 
примјере из књижевних дјела српских и чешких аутора којима ћемо допунити 
сазнања о еквиваленцији.

Како се, дакле, дефинише моноколокабилност? Моноколокабилност је својство 
појединих лексема да се јављају унутар врло затворених колокативних парадиг-
ми, тј. с ограниченошћу колокативних спрега. Примјери таквих спојева у чеш-
ком језику су: dát/vyjít najevo, skutková podstata, stát za vidění, udělat/být na úkor, 
otevřít/nechat dokořán, ani nedutal, nechat/zůstat na holičkách, dát někomu něco na 
rozmyšlenou, v převážné většině, není/nebylo divu (Čermák 2014). Неки од њих су из 
домена фразеологије (udělat/být na úkor, otevřít/nechat dokořán, ani nedutal, nechat/
zůstat na holičkách), односно стручнe терминологије (skutková podstata).

Истакнуте лексеме се најчешће јављају у датим спојевима и премда се за 
неке може рећи да припадају промјенљивим врстама ријечи, било именица-
ма (úkor, holičkách), придјевима (rozmyšlenou, převážné), док друге припадају 
непромјенљивим тј. прилозима (najevo, dokořán), најзаступљенији су облици у 
савременом чешком језику у којима се јављају у датим устаљеним спојевима. У 
наставку рада ћемо посебну пажњу посветити изразима: dát/vyjít najevo, udělat/
být na úkor, otevřít/nechat dokořán, ani nedutal, nechat/zůstat na holičkách, dát 
někomu něco na rozmyšlenou и v převážné většině.

Прилог najevo је у рјечнику књижевног чешког језика Slovník spisovného 
jazyka českého (SSJČ) објашњен на сљедећи начин: 

- najevo přísl. tak, že se stává zřejmým, jasným, patrným, са наведеним 
примјерима vyjít/dávat najevo. У Чешко-српском речнику (ЧСР) је такође, без 
посебне обраде значења, наведен само у датим спојевима са значењем: откри-
ти, отворено изнети, показати, давати до знања.

Именица мушког рода úkor представљена je у трима значењима:
- úkor †1. příkoří, křivda, bezpráví; 2. na úkor koho, čeho; †3. na úkor komu, 

čemu (SSJČ), односно 1. неправда, 2. срамота, брука 3. у вези: na úkor koho, 

5 Допринос овоме већ је дала К. Митрићевић-Штепанек у раду „Аугментативи у срп-
ском и чешком језику у Чешком националном корпусу” обављеном у Славистици XXIV/2 
прошле године.
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čeho; на штету кога, чега (ЧСР), од којих су два застарјела.6 Управо у овом 
значењу на штету кога, чега заступљено је у савременом језику и на то указује 
претраживање у електронском корпусу чешког језика. У првом дијелу Periferie 
jazyka ‒ Slovník monokolokabilních slov úkor се налази на седамнаестом мјесту са 
1346 појављивања у спојевима na úkor, jiných; ostatních; kvality; bylo; druhých; 
lidí; jde (Čermák 2014). У свим спојевима је именица úkor окамењена и не јавља 
се ни у једном другом падежу. Притом ЧНК показује да се израз најмање кори-
сти у реченицама у којима је субјекат исказан у првом лицу, везан је, дакле, за 
друге људе или апстрактне појмове.

Прилог dokořán је описан на сљедећи начин:
- dokořán (*dokořen) přísl. (o něčem, co se rozevírá) úplně, docela (SSJČ), 

односно широм, сасвим (ЧСР), али говорник чешког језика ће овај прилог 
употријебити искључиво у изразима otevřít/nechat/být/zůstat dokořán или údivem 
otevřel ústa dokořán у значењу зинуо је од чуда (ЧСР), сврстаним у фраземе. 

Кад је ријеч о изразу ani nedutal, могло би се очекивати постојање глагола 
dutat, међутим, у рјечнику наилазимо само на одредницу nedutat с објашњењем 
у виду примјера спојева mlčí ani nedutá, děti ani nedutaly (SSJČ). Први примјер 
је и једини опис значења датог глагола у Чешко-српском речнику са наведеним 
еквивалентом ћути, ни да писне (ЧСР).7

Наредни спој који смо издвојили nechat/zůstat na holičkách садржи предлош-
ко-падежну конструкцију na holičkách. У рјечнику постоје хомонимне одредни-
це holička, прва као облик женског рода именице holič (берберин), а друга у три-
ма, врло различитим значењима:

- holička 1. též holinka nedozrálé ovoce po odkvětu; 2. ob. ve spoj. zůstal se svými 
záměry na holičkách nedozrály, neuskutečnily se, zůstat, octnout se, být, sedět na 
holičkách být v koncích, nesnázích, ve velké tísni, nevědět si rady; nechat někoho 
(sedět) na holičkách opustit, zradit; 3. euf. holá, nahá hýždě, zadnice (SSJČ); одно-
сно 1. дијал. зелено, недозрело воће; 2. еуф. (гола) задњица, а после знака за 
увођење устаљених израза слиједе примјери zůstat, octnout se, být na holičkách у 
значењу остати на цедилу, у бубњу (ЧСР). Slovník spisovné češtiny (SSČ) наводи 
само значење жене holiče и хомоним који се објашњава фраземом octnout se, být 
na holičkách. Међутим, како Чермак наводи, овдје није ријеч о леми holička, јер 
нам ниједан други падеж није познат осим овог локатива множине, нити узус 
изузев датог фразема, те је ријеч само о облику (Čermák 2014). 

6 У рјечнику Slovník spisovné češtiny (SSČ) под именицом úkor наведено је да спој na úkor 
има предлошку функцију и да иде уз 2. падеж. 

7 У рјечнику Slovník spisovné češtiny (SSČ) постоји формална одредница dutat која упућује 
на nedutat. Ова друга је пак без детаљнијег описа значења објашњена циркулус вициозус 
дефиницијом, што Чермак коментарише на сљедећи начин: „Slovník [Slovník spisovné češti-
ny] tu předstírá, jakoby slovo dutat existovalo (uvádí ho v hesláři), ale honem odkazuje k jeho sku-
tečně užívané záporné podobě nedutat, kde se však místo aspoň nějaké definice nabízí nepřijatelně 
jen jeho synonymum (nemukat), a tedy skrytá a možná definice kruhem. Jediné, co se uživatel tedy 
dozví vedle této náhražky definice, je příklad mlčel, ani nedutal. Nedozví se tedy, že nedutat a jeho 
časované podoby se užívají pouze v negaci, ani to, že obligatorní součástí tohoto frazému je části-
ce ani”(Čermák 2014).
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Између ријечи затворене колокативне парадигме издвојили смо и два из-
раза са придјевима: dát někomu něco na rozmyšlenou и v převážné většině. 
Rozmyšlená се као одредница налази од поменутих приручника једино у Чешко-
српском речнику са објашњењем у виду примјера na rozmyšlenou у коме је и у 
јединој употреби у чешком језику: dát, mít čas na rozmyšlenou са еквивалентом 
дати, имати времена за размишљање и lhůta na rozmyšlenou у значењу рок за 
размишљање (ЧСР). У номинативу једнине се не употребљава, као ни у једном 
другом падежу; мушки род не постоји и као одредница не налази ни у једном од 
двају поменутих чешких једнојезичних рјечника. Што се тиче другог придјева 
převážný, он као одредница постоји у свим наведеним приручницима, еквив-
ланет у српском језику је претежан (ЧСР), али примјери у њима, као и ЧНК, 
показују да се користи у највећем броју случајева у женском роду и то у трима 
облицима převážnou, převážná и převážné,8 као и да је у чешћој употреби при-
лог převážně (са фреквентношћу 45,92 на милион ријечи у корпусу SYN2015).

Ову област ријечи врло затворене колокативне парадигме тј. област лексе-
ма ограничене колокабилности Чермак назива периферијом језика. Периферија 
језика би се могла објаснити као поље необичних околности под којима се 
ријечи удружују ‒ комбинаторна периферија језика.

4.
Поред Чешко-српског речника еквиваленте представљених спојева са моно-

колокабилним ријечима смо потражили у и Чешком националном корпусу. У 
ту сврху смо користили паралелни корпус InterCorp,9 тачније InterCorp v12 - 
Serbian из 2019. године, величине више од 30 милиона корпуних ријечи. У ок-
виру чешко-српског корпуса постоје двије колекције превода, а ми смо се ус-
редсредили на ону састављену од превода књижевних дјела и ручно поравнану 
на нивоу реченица, која чини тзв. језгро корпуса, а у оквиру њега на дјела напи-
сана на српском односно чешком језику (ријеч је о преводима дјела И. Андрића, 
Д. Ћосића, З. Ћирића односно К. Чапека, М. Кундере, Б. Храбала и др.). У 
језгро корпуса не улазе само дјела српских и чешких писаца већ и преводи са 
трећег језика и број појављивања дате ријечи се тиче свих превода, али смо за 
примјере узимали искључиво реченице српских и чешких аутора.

Апликација Treq Датабазе преводних еквивалената ЧНК-а као 
најфреквентнији еквивалент прилогу najevo показује предлошко-падежну 
конструкцију до знања:10

8 У корпусу SYN2015 број појавница за придјев převážný у мушком роду је 10 (převážným 
6, převážný 3 и převážného 1), у средњем роду 1 (převážného). Придјев у женском роду се у 
истом корпусу јавља више од 700 пута.

9 https://intercorp.korpus.cz
10 https://treq.korpus.cz/index.php.
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Између ријечи затворене колокативне парадигме издвојили смо и два из-
раза са придјевима: dát někomu něco na rozmyšlenou и v převážné většině. 
Rozmyšlená се као одредница налази од поменутих приручника једино у Чешко-
српском речнику са објашњењем у виду примјера na rozmyšlenou у коме је и у 
јединој употреби у чешком језику: dát, mít čas na rozmyšlenou са еквивалентом 
дати, имати времена за размишљање и lhůta na rozmyšlenou у значењу рок за 
размишљање (ЧСР). У номинативу једнине се не употребљава, као ни у једном 
другом падежу; мушки род не постоји и као одредница не налази ни у једном од 
двају поменутих чешких једнојезичних рјечника. Што се тиче другог придјева 
převážný, он као одредница постоји у свим наведеним приручницима, еквив-
ланет у српском језику је претежан (ЧСР), али примјери у њима, као и ЧНК, 
показују да се користи у највећем броју случајева у женском роду и то у трима 
облицима převážnou, převážná и převážné,8 као и да је у чешћој употреби при-
лог převážně (са фреквентношћу 45,92 на милион ријечи у корпусу SYN2015).

Ову област ријечи врло затворене колокативне парадигме тј. област лексе-
ма ограничене колокабилности Чермак назива периферијом језика. Периферија 
језика би се могла објаснити као поље необичних околности под којима се 
ријечи удружују ‒ комбинаторна периферија језика.

4.
Поред Чешко-српског речника еквиваленте представљених спојева са моно-

колокабилним ријечима смо потражили у и Чешком националном корпусу. У 
ту сврху смо користили паралелни корпус InterCorp,9 тачније InterCorp v12 - 
Serbian из 2019. године, величине више од 30 милиона корпуних ријечи. У ок-
виру чешко-српског корпуса постоје двије колекције превода, а ми смо се ус-
редсредили на ону састављену од превода књижевних дјела и ручно поравнану 
на нивоу реченица, која чини тзв. језгро корпуса, а у оквиру њега на дјела напи-
сана на српском односно чешком језику (ријеч је о преводима дјела И. Андрића, 
Д. Ћосића, З. Ћирића односно К. Чапека, М. Кундере, Б. Храбала и др.). У 
језгро корпуса не улазе само дјела српских и чешких писаца већ и преводи са 
трећег језика и број појављивања дате ријечи се тиче свих превода, али смо за 
примјере узимали искључиво реченице српских и чешких аутора.

Апликација Treq Датабазе преводних еквивалената ЧНК-а као 
најфреквентнији еквивалент прилогу najevo показује предлошко-падежну 
конструкцију до знања:10

8 У корпусу SYN2015 број појавница за придјев převážný у мушком роду је 10 (převážným 
6, převážný 3 и převážného 1), у средњем роду 1 (převážného). Придјев у женском роду се у 
истом корпусу јавља више од 700 пута.

9 https://intercorp.korpus.cz
10 https://treq.korpus.cz/index.php.

Међутим, даљом претрагом дошли смо до сљедећих резултата:

Еквиваленти за спој dát/dávat najevo су:

показати/показивати (191) 
показати (89):
1) Zoufale se snažila nedat ničím najevo, že chápe jeho pravé úmysly […] 
Mnogo joj je bilo stalo da ničim ne pokaže da shvata njegove namere onakve 

kakve su [...] (ИАа)

показивати (102):
2) Major Gavrilo Stanković dává najevo jen hrdost, jež musí nějak souviset s tou 

jeho svatou spravedlností. 
Major Gavrilo Stanković pokazuje samo ponos koji mora biti u nekom srodstvu 

sa onom njegovom svetom pravdom. (ДЋ) 

Затим дати/давати/ставити/стављати до знања (44), од тога:
ставити/стављати до знања (27)
ставити до знања (19)
3) Chovala se vesele, dokonce trochu hlučně, a snažila se mu dát najevo, že se u 

něho stavila jen náhodou. (MK)
Bila je vesela, čak ne i převise bučna, i nastojala je da mu stavi do znanja kako je 

svratila kod njega tek slučajno. 

стављати до знања (8)
4) „Pořád nevím, proč jsi ke mně přišel,” hladil si špičatou bradu, čímž mi dával 

najevo, že ho moje váhání obtěžuje. 
„Još uvek ne znam zašto si došao kod mene”, trljao je špicastu bradu, stavljajući 

mi do znanja da ga moje oklevanje zamara. (ЗЋ)
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дати/давати до знања (17)
дати до знања (9)
5) To mu musíš dát jasně najevo! (МК)
To mu moraš jasno dati do znanja.

давати до знања (8)
6) Dávala mu najevo svou radost, svou vášeň, svůj souhlas, svou touhou žít 

navždy s ním. (MK)
Davala mu je do znanja svoju radost, svoju strast, svoju saglаsnost, svoju želju 

da živi s njim do kraja života. 

Поред предлога до постоји варијанта са предлогом на: 
дати/давати на знање (19) 
дати на знање (7)
7) […] a za hodinu jsem už viděl, že ten starý vrchní mne očima pohladil a dal mi 

tak najevo, že se mu líbím […] (БХ)
[…] i kroz jedan sat sam video kako me je taj stari glavni kelner pomilovao očima 

i tako mi dao na znanje da mu se dopadam [...]

давати на знање (12)
8) […] kývali na mne, a pohybem ruky mi dávali najevo, že mne litují […] (БХ)
[…] klimali su mi, a pokretom ruke su mi davali na znanje da me sažaljevaju […] 

Еквиваленти изразу vyjít najevo, који се у корпусу јавља укупно 14 пута, су 
спојеви са лексемом видело: избити/изаћи/изићи на видело.

9) Všechno vyšlo najevo. 
Sve je izbilo na videlo. (ИАа)

и једном се појављује vycházet najevo са еквивалентом излазити на видело:
10) Kus po kuse vycházela najevo celá pravda.
Malo-pomalo izlazila je na videlo cela istina. (ИАа)

Лексема видело је за нас занимљива својом колокативном парадигмом. 
Комбинаторни опсег је везан за глаголе изићи, избити, доћи, изнијети. Значење 
лексеме у Речнику српскохрватског књижевног и народног језика (РСАНУ) је 
сљедеће:

- видело, ијек. видјело с 1а) светлост, светлосни зраци б) дневна светлост, 
дан в) покр. календарски дан, 2а) небеско тело које светли б) извор вештачке 
светлости 3) вид 4) видик. Слиједе устаљени изрази: изићи, излазити, изби(ја)
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ти, доћи на видело; изнети, износити на видело, ступити на видело у значењима 
„постајати јасан, обелодањивати, појавити се“.

Она се у савременом српском језику користи управо у овим устаљеним 
спојевима. Не постоје колокације *упалити/укључити видело, премда лексема 
може значити и „извор вештачке светлости”, већ је превасходно у употреби у 
значењима 1а)11 и 1б) са ограниченом колокабилношћу, како закључујемо на 
основу претраге у Корпусу савременог српског језика.12 У SrpKor2013 величине 
122 милиона корпусних ријечи се лексема видело појављује у спојевима:

- на видело (667 појављивања) изаћи/истерати на видело, изнети/износити 
на видело и избити/избијати на видело;

-за видела (12 појављивања); 
- дневно видело (1) у дјелу Том Сојер Марка Твена.
Ово нас наводи на закључак да видело јесте лексема у српском језику врло 

ограничене колокабилности.

Сљедећа моноколокабилна ријеч у чешком језику је úkor. У паралелном кор-
пусу InterCorp као еквиваленте за израз na úkor проналазимо:

на рачун (11):
11) Apeluji na carskou vládu, aby nejednala s Itálií na úkor území nasáklých 

slovanskou krví.
Apelujem na carsku vladu da ne pregovara sa Italijom na račun Dalmаcije i 

Hrvatske, koje su odlučne da se ujedine sa Srbijom. (ДЋ)

на штету (1):
12) Velcí se i za této války dohodnou jedině na úkor malých.
Veliki će se i u ovome ratu sporazumeti jedino na štetu malih. (ДЋ)

И за израз jít na úkor еквивалент је сносити (1):
13) […] mimo velké výdaje, o nichž byla řeč prve a které nejdou na jejich úkor. 

(АЛ)
[…] izuzevši velike izdatke koje sam malopre pomenuo, a koje oni neće ni snositi.

Нашој наредној лексеми ограничене колокабилности, прилогу dokořán, 
најчешћи еквивалент је широм; оба прилога се јављају са трпним глаголским 
придјевом глагола otevřít, односно отворити (192) у придјевској служби:

14) Když vstoupil dokořán otevřenými dveřmi do ložnice, zarazil se nad 
nevídaným nepořádkem […]

11 У Новом завјету у преводу В. С. Караџића стоји: „Исус им, пак, рече: Ја сам видјело 
свијету: ко иде за мном неће ходити по тами, него ће имати видјело живота” (Јн 8:12). У 
новом, синодалном преводу употребљена је свјетлост (Свето писмо 2014).

12 http://www.korpus.matf.bg.ac.rs
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Ulazeći u spavaonicu kroz širom otvorena vrata, zastade pred neviđenim neredom 
[…] (ДЋ)

За израз mít něco dokořán јављају се три еквивалента: зијати (1), бити 
разјапљен (6), односно разгорачен (5):

15) Dobře, dobře, ať si je hodný a poctivý, ale jestli ho ještě jednou nachytám, že 
má krám dokořán a bez dozoru, neprojde mu to jen tak lehce.

Lepo, lepo, neka je dobar i pošten, ali ako još jednom nađem da mu dućan zija bez 
nadzora, neće ovako lako proći. (ИАб)

16) […] nedal si chvíli pokoj a velká ústa měl neustále dokořán.
[…] nije se smirivao, i velika usta neprestano su mu bila razjapljena (МБ)
17) Paní Dafina ležela upravená a klidná s velikýma, dokořán otevřenýma 

očima, s rukama podél těla […].
Gospođa Dafina ležala je čista i mirna, velikih, razgoračenih očiju, ispruženih 

ruku […]. (МЦ) 

Еквиваленти за израз ani nedutal су разноврсни и сви се јављају са 
учесталошћу од једног појављивања: мудро сам ћутао, завладао је тајац, није 
изустио ни речи; међутим, ниједан не налазимо у дјелима превода српских или 
чешких књижевника.

Израз holičkách се у паралелном корпусу појављује у спојевима nechat/
nechávat na holičkách (8) са еквивалентима оставити/остављати на цедилу (6), 
подвалити (1), дизати руке од некога (1) и zůstávat na holičkách (1) са екви-
валентом не вредети. Нашли смо само примјер у преводу романа са српског 
језика, у преведеним дјелима са чешког их засад нема.

18) Už i Rusové nás nechávají na holičkách? – zeptal se Aleksandar.
Zar i Rusi dižu ruke od nas? – upita Aleksandar. (ДЋ)

Придјев rozmyšlenou у споју čas na rozmyšlenou, коме претходе глаголи 
vyžádat si/ponechat/získat/mít/dát, јавља се у 11 појавница од укупно 21. У оста-
лим случајевима су то именице chvíle, týden, den умјесто čas. Најчешћи екви-
валенти су оставити/имати/дати времена за размишљање (9) и оставити/има-
ти/дати времена да размисли (6); у осталим случајевима су: да размислим (4), 
да промисли (1) и да мисли (1). Све еквиваленте смо пронашли код превода са 
трећег језика изузев:

19) Dostal dva týdny na rozmyšlenou, načež ho znovu povolali před vyšetřovatele 
a nabídli mu chlebíčky a cigaretu.

Posle petnаest dana, vreme koje je ostavljeno Novskom da razmisli, bio je ponovo 
pozvan pred istražitelja i bio ponuđen sendvičima i cigaretom. (ДК)

Кад су у питању придјев převážná и прилог převážně, у паралелном корпу-
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су се придјев јавља најчешће у облику споја převážná část (4) у преводима са 
трећег језика и еквивалентом већи део (за разлику рјешења претежна већина 
које нуди ЧСР), док су прилози углавном (26) и претежно (7) еквиваленти при-
логу převážně.

5. 
Анализа датих спојева показала је особен комбинаторни потенцијал 

обрађених лексема у виду њихове спојивости са мањим бројем других лексе-
ма. Све моноколокабилне ријечи које смо анализирали помоћу лексикограф-
ских приручника и електронских корпуса и њихови еквиваленти појављују се у 
савременом чешком и српском језику. Семантика и најчешћи колокати, у већој 
или мањој мјери већ обрађени у поменутим рјечницима (Slovník spisovného 
jazyka českého, Slovník spisovné češtiny и Чешко-српски речник) бивају јаснији 
и допуњени на основу узуса из Чешког националног корпуса. Еквиваленти 
које смо у српском језику пронашли у паралелном корпусу су, такође, показа-
ли фреквентност пандана наведених у приручнику, али открили су нам и нека 
нова рјешења. Ово се посебно односи на изразе: na holičkách, dokořán, na úkor 
и převážná část. 

Колокација у којој једног од колоката карактерише ограничен колокабилни 
опсег у чешком језику има немали број, а периферија језика као област таквих 
спојева представља богато поље истраживања примјенљиво у компаративном и 
конфротативном погледу јер се као еквиваленти у другом језику могу појавити 
лексеме такође специфичне колокабилности. У нашем случају је то лексема 
видело чије се колоцирање временом у савременом српском језику сузило на 
мањи број комбинација. 

На основу анализе можемо закључити да корпусна истраживања осим што 
дају увид у узус одређеног језика, могу значајно помоћи у сагледавању еквива-
лентности и бити допуна штампаним приручницима. Управо путем испитивања 
на обимним корпусима могу се семантички прецизирати лексеме и њихов ко-
локативни опсег. 
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Snežana Popović

THE CONCEPT OF MONOCOLLOCABILITY AND LANGUAGE PERIPHERY

Summary

This paper discusses the ability of lexemes to connect with others and to build collocations. 
There are lexemes in the Czech language that collocate with an extremely small number of other 
lexemes called monocollocable words. We searched for some of them in the Czech National Corpus 
and in the InterCorp parallel corpus for their equivalents in Serbian. We also looked up their mean-
ings in monolingual and bilingual dictionaries and in the Corpus of Contemporary Serbian.

There are many collocations in the Czech language where one of the components is character-
ized by a limited collocability, and the language periphery as an area of such word combinations 
represents a rich field of research applicable in the comparative and contrastive ways. The analysis 
of the monocollocable words showed a special combinatorial potential in the form of their co-oc-
currence with a smaller number of other lexemes. Corpus research can significantly help in under-
standing equivalence and be a complement to printed manuals.

Keywords: collocability, Czech language, Serbian language, Czech National Corpus, Corpus 
of Contemporary Serbian.
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О ЛЕКСИЧКОЈ КАРИТИВНОСТИ РЕПРЕЗЕНТОВАНОЈ 
ГЛАГОЛИМА И ГРАМАТИКАЛИЗАЦИЈИ ПАРТИЦИПАНАТА  

У РУСКОМ ЈЕЗИКУ

У раду је описана једна од могућности представљања каритивног значења лексички само-
сталним јединицама – глаголима. Пажња је усмерена на глаголе из домена отуђивања будући 
да аутор сматра да они каритивност показују у својој дубинској структури јер, уколико је не-
што отуђено, друга страна је лишена датог ентитета. Показано је, такође, да се у својству 
каритива могу користити и глаголи из семантички супротне скупине глагола присвајања 
те придеви без посматране компоненте, уколико се као важни аналитички фактори узму 
перспективизација и информациона структура (каритивне) ситуације.

Кључне речи: каритивност, глаголи, апсенс, оријентир, партиципанти, агенс, субјекат, 
отуђивање.

The paper describes one possibility of representing caritive semantics with verbs as lexically in-
dependent units. Attention is focused on the verbs from the domain of deprivation since we believe 
that they possess caritive semantics in their inner structure. We also show that the verbs from the 
semantically opposite group can have caritive properties as well as adjectives without an observ-
able meaning if we take perspectivization and informational structure of the (caritive) situation as 
important analytical factors. 

Keywords: caritives, verbs, absentee, point of orientation, participants, agent, subject, deprivation.

1. Категорија каритивности1 (лишености; од лат. caritas – ‘недостатак’, 
‘оскудност’ према Толстая (2008)) подразумева одсуство или неукљученост 
једног елемента ситуације, тзв. апсенса, а граматички се експлицира на раз-
личите начине: на синтагматском плану помоћу предлога без с именич-
ком допуном у генитиву (Вышел без куртки/Изашао је без јакне), на творбе-
ном префиксом без- (безответный вопрос (питање без одговора), бездетная 
женщина (жена без деце)) и др. (Боханова 2013: 169–173, Оскольская и др. 
2020: 7–25). Каритивно значење се може изразити и лексички самосталним 
јединицама – нпр. глаголима, које посматрамо у датом раду. Наиме, апсенс, 
елемент који недостаје у каритивној ситуацији и њен је обавезни члан, може 
бити семантички субјекат/објекат, односно имати адвербијалну или атрибутив-
ну функцију, што значи да је обавезно лексички изражен. Ипак, ситуација че-
сто подразумева неукљученост бар још једног (другостепеног) учесника који 
му је супротстављен – тзв. оријентир (Оскольская и др. 2020: 16–17). Појмове 
апсенс и оријентир не треба схватити као семантичке улоге у уобичајеном 

1 Насупрот посесивности, није на одговарајући начин заступљена у лингвистичким 
истраживањима (према Иванов 1995: 5), посебно у словенским језицима.



Славистика XXV/2 (2021)

 О лексичкој каритивности репрезентованој глаголима и граматикализацији...    83

смислу; они су у релацији један према другом (Оскольская и др. 2020: 17). У 
каритивној ситуацији поменути партиципанти2 не морају бити коагенси (као 
када је реч о комитативној ситуацији)3, већ може постојати агенс који управља 
њоме, при чему је оријентир пасивни посесор. Другим речима, позиција коју 
ће заузети партиципанти у одговарајућој синтаксичкој целини зависи најпре од 
рекцијских карактеристика глагола-предиката, али и од значења представљеног 
датом целином те средстава којима се то постиже.

Анализа је усмерена на оне глаголе у руском језику којима се изражава од-
суство једног ситуативног елемента(или више), идентификацију семантичких 
типова и, посебно, на моделе граматикализације апсенса, оријентира и др. пар-
тиципаната (каритивне) ситуације који се подразумевано јављају уз посматране 
глаголе. Осим тога, настојимо да покажемо да је могућа интерпретација кари-
тивности и када у контексту није присутно ниједно од горепоменутих средста-
ва којима се она обично означава. Пошто у русистичкој литератури нема радо-
ва4 у којима се глаголи посматрају као каритивни показатељи, мислимо да има 
смисла проширити листу партиципаната у складу с рекцијским особинама гла-
гола иако је на реченичном нивоу оријентир некада нерелевантан чинилац – у 
случајевима типа Иван открыл бутылку без штопора (када инструмент није 
био укључен у ситуацију отварања – оријентир је Иван) или безличним речени-
цама Холодно без солнца (Оскольская и др. 2020: 17).

2. Мноштво је глагола којима се отуђивање/лишавање може изразити (в. 
ТСРГ 1999: 573–575), као брать – взять, красть – украсть, овладевать – ов-
ладеть, разоружать – разоружить, отнимать – отнять и др., али прото-
типским каритивима сматрамо лишать(ся) – лишить(ся), отчуждать(ся) 
– отчудить1(ся) и отсутствовать. Овога пута, уз наведене, размотрићемо 
и отобрать – отбирать, отнимать – отнять, удалять(ся) – удалить(ся), 
терять(ся) – потерять(ся)/утерять(ся), утрачивать(ся) – утратить(ся) и 
не хватать – не хватить. Међутим, услед повезаности тематских потпоља 
отуђивања (у чијој је суштини каритивно значење)5 и присвајања/стицања, 
пошто отуђивање/лишавање (имајући у виду перспективизацију ситуације), 
заправо, представља стицање са негативном оценом (према Balek 2018: 342), 
глаголи получать и получить анализираће се у каритивном контексту. С обзи-
ром на вишезначност грађе, фокусирамо се на семантичке сегменте у којима се 
остварује каритивност.

2 То су учесници повезани не само са ситуацијом него и међусобно, те у различитим 
односима имају различите улоге – нпр. агенс и пацијенс (најукљученији у ситуацију), 
односно комитатив, бенефицијент или инструмент (најмање укључени) (Lehmann 1991, 
2006). У раду агенсом сматрамо партиципанта укљученог у ситуацију (с могућношћу њене 
контроле) не вршећи типологизацију.

3 О комитативним конструкцијама и контроли ситуације в. детаљно код Архипов (2009).
4 С. Осколска и др. помињу отсуствовать, лишать(ся) и не хватать као лексичка сред-

ства којима се каритивно значење презентује, али анализа није дата (Оскольская и др. 2020: 21).
5 У раду изједначавамо појмове каритивност, лишеност, непоседовање и одсуство иако 

их одређени аутори диференцирају (в. Радчук 2019), премда не узимају глаголе као предмет 
анализе.
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2.1. Каритивни фокус6 денотиран глаголима лишать и лишить је на одсуству 
посесије.7 Наиме, због својих рекцијских особина, наведене лексеме захтевају 
да апсенс (представљен конкретним/апстрактним именицама, живо /+, –/) буде 
граматикализован генитивом. Дати глаголи (лишать са ширим семантичким 
опсегом) у односу су видске корелативности када је реч о поништењу каузи-
ране посесивности, али не и када се ради о некаузираној. Лексички се наведе-
на појава манифестује помоћу (кратких или дугих облика) трпног глаголског 
придева лишенный (-ая, -ое, -ые). У примерима (3) и (4), где је експлициран 
како апсенс (на позицији објекта – элементарной логики и стабильности) тако 
и оријентир (субјекат, који утиче да дође до лишавања – субъективизм, обла-
ка), наведени глаголи представљају видске парњаке. Уз то, глаголом лишать 
означавају се временски неспецификоване активности: (1) Это лишит круп-
ных операторов возможности инвестировать в современные технологии8...; 
(2) И люди заплюют того, кто лишит постаревшую собаку заслуженной че-
сти; (3) Субъективизм, излишняя ангажированность таких крайних суждений 
лишает их элементарной логики; (4) Облака, идущие нескончаемой вереницей 
по диагонали вверх, лишают его стабильности. С друге стране, у пасивним 
конструкцијама без каузаторског елемента може да се јави једино глагол лишить 
у облику трпног глаголског придева лишенный (са резултативним значењем), 
а замена с глаголом (или пак конструкцијом) супротног граматичког садржаја 
није могућа због условног значења које пасивни каритивни облик с атрибутив-
ном функцијом поседује у укупној семантичкој структури, што се, по правилу, 
реализује пре радње ситуације денотиране читавом реченицом, уп.: (5) Сегодня 
можно говорить только об обществе, лишенном смысла; (6) Чередование вре-
мен года как явление не лишено печали.

2.1.1. Код рефлексивних облика каузаторско деловање субјекта је маркирано 
постфиксом -ся, премда је оно (у активним конструкцијама) и лексички означе-
но, нпр. заменицом ты или именицом боги: (6) А если у тебя работа за грани-
цей? Тогда ты лишаешься источника доходов; (7) А если боги лишаются права 
влиять на этот мир, то разрушается понятие «бог».

2.2. Отчуждать(ся) и отчудить1(ся) каритивни фокус усмеравају на (ме-
тафоричко) кретање којим се апсенс удаљава од оријентира, неког његовог 
дела или пак својства, а дата транспозиција обухвата и емоционални или пси-
хички домен. Код нерефлексивних облика отчуждать и отчудить1 апсенс се 
граматикализује на два начина:

2.2.1. Акузативом без предлога, када је представљен апстрактним реалијама 
које су у односу део – целина с надређеним појмом/особином; уп. наредни при-
мер, у којем се остварује и метафоричко аблативно кретање (карактеристично 
за отчуждать): (8) Когито-онтологийные ножницы разрезают и отчуждают 

6 Под каритивним фокусом подразумевамо тип ситуативног одсуства који се манифестује. 
Најчешће се ради о посесији (материјалних/апстрактних ентитета), али у обзир може доћи 
кретање, као и сâмо присуство и сл.

7 Без референције на то да ли је до резултата активности дошло насилним путем или не.
8 Примери су преузети из електронског корпуса руског језика (даље НКРЯ) чија се при-

ступна адреса наводи на крају рада.
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«индивидуальность не только людей, но и вещей», всю духовную жизненность 
человеческого мира, отчуждает любую интимность, веру... Помоћу датог мо-
дела граматикализације апсенса изражава се и одсуство посесије насилним пу-
тем: (9) а) Все они принудительно отчуждают земли прежних крупных вла-
дельцев... / б) Отчудить участок у народа-латифундиста для того, чтобы 
дать очаг народу-скитальцу, есть акт справедливости.

2.2.1.2. Акузативом у конструкцији где је оријентир представљен генитивом 
са предлогом от. Уколико се у контексту реализују и апсенс и оријентир, абла-
тивна компонента удаљавања подразумева да је оријентир (замишљена) тачка 
на којој метафоричко кретање почиње (секундарна допуна), док је апсенс по-
зициониран непосредно иза или испред глагола и представља његову примарну 
лексичку допуну. Одсуство се не реализује на иницијативу оријентира нити он 
на било који начин на њега утиче: (10) [...] и это отчуждает артиста от слу-
шателя, придает исполнению характер позы; (11) [...] совершенная разность в 
первоначальных впечатлениях отчуждает их друг от друга. У наведеним при-
мерима каузатори каритивних ситуација јесу појмови лексикализовани показ-
ном заменицом это (пример 10) односно вишечланом синтагмом совершенная 
разность в первоначальных впечатлениях (пример 11), па и апсенс и оријентир 
представљају семантичке објекте.

2.2.2. Рефлексивне форме отчуждаться и отчудиться, према МАС, имају 
искључиво емоционално значење, у којем се и манифестује каритивност. За 
разлику од нерефлексивних, постфиксални облици се углавном употребљавају 
с предлогом от којим се, у оквиру генитивне конструкције, граматикализује 
оријентир, док је апсенс у номинативу (на позицији семантичког субјекта и 
иницијатор каритивне ситуације), уп.: (12) Сам чувствую, как [я] отчуждаюсь 
от среды, от друзей; (13) Горько было мне читать ваши слова о том, что я 
отчудился от вас и Жени, дорогая моя; (14) Со смерти своей жены в 1915 году 
он отчудился от жизни...

2.3. Глагол отсутствовать нема видски кореспондент свршеног вида, па 
денотирана ситуација нема предодређен завршетак, а одсуство/неукљученост, 
који обухватају како просторну (пример 15) и временску димензију (16) тако 
и посесију (17), трајни су квалификатори активности. Апсенс је представљен 
различитим ентитетима граматикализованим номинативом на субјекатској 
позицији. Уп.: (15) В стране отсутствуют случаи смерти от кори; (16) 
Сколько времени она отсутствовала, я не знаю; (17) [...] перевод нельзя ни от-
править, ни получить в местности, где отсутствует хорошо развитая ин-
фраструктура...

2.4. У примарном значењу насилног отуђивања каритивну компоненту 
манифестују и отобрать(ся) – отбирать(ся)9, са специфичном граматичком 

9 Премда је у БАС наведено да отобраться и отбираться функционишу у свом секун-
дарном значењу као пасивни облици и у каритивном домену (уп.: Вдова платить подати 
не могла, и земля от семьи немедленно отбиралась – БАС 1959/8: 1241), на основу грађе из 
НКРЯ запажа се да се у савременом руском језику они користе у значењу ‘одабрати, изабра-
ти’, ‘састати се’, ‘проћи даље, у наредни круг такмичења’. Последње је примећено само код 
варијанте НСВ.
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реализацијом апсенса и оријентира. Наиме, иако често долази до изједначавања 
улога агенса и оријентира, оно ипак није обавезно; уп. следећи пример, где агенс 
(лексикализован заменицом я у номинативу) није оријентир: (18) Представьте, 
что я отбираю у кого-то сапожную мастерскую со словами: «Мой вице-пре-
зидент будет ею заниматься!» Наиме, оријентиром сматрамо (пасивног, непо-
знатог) посесора (уп. конструкцију с предлогом у – у кого-то) отуђивог ентите-
та – апсенса, семантичког објекта, граматикализованог синтагмом у акузативу 
(сапожную мастерскую). Истоветан модел функционише и с отобрать уко-
лико долази до контекстуалне диференцијације наведених трију елемената 
ситуације: у (19) агенс је Ярославль, оријентир-посесор Иваново, док је апсенс 
вишечлана синтагма с објекатском функцијом звание города невест: (19) [...] 
после последней переписи населения Ярославль отобрал у Иваново звание го-
рода невест и стал самым «женским» городом России. С друге стране, у (20) 
агенс јесте и оријентир (означен заменицама кто и тех), који врши отуђивање 
апстрактног апсенса, лексикализованог придевом у објекатској функцији по-
следнее. Уп.: (20) В племени уважали не тех, кто помыкает другими, отбирает 
у них последнее, а тех, кто, наоборот, делится добытым.

2.5. Недозвољено присвајање карактеристично је и за отнимать – отнять10, 
уз условно диференцирање, у зависности од контекстуалних елемената, две го-
тово истоветне каритивне компоненте – неукључености и лишености. Наиме, 
у значењу ‘померити у страну, склонити’ долази до изражаја неукљученост,11 
док је у осталим реч о лишености. Са аспекта хијерархизације елемената уну-
тар каритивне конструкције (на овакав начин посматрана) лишеност има виши 
статус јер се њоме активно модификује ситуација. Уп. у (21), где је агенс (који 
управља активношћу отуђивања) особа, припадник какве групације (больше-
вики), оријентир (пасивни посесор) је означен именицом те граматикализован 
генитивном конструкцијом с предлогом у (у семьи), док је апсенс на позицији 
семантичког објекта граматички формализован акузативном синтагмом всё 
остальное: (21) А потом пришли большевики и отняли у семьи всё остальное. 
С друге стране, агенс може бити и апстрактан појам (христианство), као и ап-
сенс који је, како видимо, представљен и генитивном синтагмом (радости жиз-
ни), док је оријентир-посесор људско биће (у человека): (22) Иногда создают 
превратную картину, что христианство отнимает радости жизни у чело-
века. Могуће је да агенс и оријентир буду презентовани истоветним ентитетом 
те да је реч о неживој реалији, као и да апсенс буде апстрактан појам, уп.: (23) 
Нечаянно прочитанные слова словно отняли силу; (24) И тут ― плевок, пле-
вок, который отнимает последнюю надежду... Апсенс, међутим, може бити и 
неки део тела граматикализован акузативом када се, према МАС, има у виду да 
је он отклоњен оперативним путем: (25) Китаец, придя в себя, горько заплакал 
и стал жаловаться, зачем у него отняли ногу.

10 У примарном значењу глагола отнять диференцирају се компоненте ‘узети (нешто) од 
некога упркос његовој жељи’, ‘овладати чиме; присвојити себи’ и ‘лишити (кога) нечега’ (в. 
МАС).

11 Уп. Шурочка уже успела справиться с собой и отняла платок от лица (МАС): ап-
сенс платок бива искључен из даљег тока ситуације, али се може поново укључити у њену 
реализацију.
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2.5.1. Код рефлексивних варијаната отниматься и отняться апсенс често 
означава део тела,12 најчешће језик, екстремитете и сл., који је одузет. У датом 
случају каритивност је метафоричка будући да је апсенс формално присутан, 
али са (трајно или привремено) модификованом функцијом. Осим тога, како 
показују примери (26) и (27), апсенс је на позицији семантичког субјекта, дакле, 
граматикализован је номинативом. Уп. нпр.: (26) Шевельнуться не могу. Руки, 
ноги отнялись; (27) Тотчас же отнялись у него рука, нога и язык.

2.6. Удаљавање посредством (метафоричког) кретања запажа се и у делу се-
мантике глагола удалять(ся)  – удалить(ся). Наиме, у погледу денотирања ка-
ритивности узета су у обзир значења с каузаторским елементом – ‘одстранити 
(на какав специфичан начин)’, ‘одстранити оперативним путем’, ‘ослободи-
ти се нечега’ којима се означава апсолутни престанак укључености апсенса у 
ситуацији; прецизније, реч је о његовом непостојању.13 Уп.: (28) Ему благопо-
лучно удалили меланому, он на днях выписывается; (29) А этому удалим опу-
холь под местным наркозом.

Са временског аспекта каритивност може бити и привремена, често кад је 
реч о буквалном кретању апсенса (живо /+/) које је проузроковао агенс: (30) 
Прут удалил из кухни посторонних и, растравляя в себе воинственный дух, по-
шел на приступ. Уколико се пак има у виду емоционално или друго апстрактно 
удаљавање, чешће се уз посматрани глагол користи предлог от. Оријентир је 
у датом случају позициониран лево од наведеног предлога. Уп.: (31) Конечно, 
после смерти Сталина в советском обществе произошли существенные изме-
нения, которые удалили его от идеального типа тоталитаризма. Међутим, 
у значењу ‘лишити кога могућности да учествује у нечему; да се бави чиме’ 
оријентиром се лексикализује врста активности која је апсенсу недоступна, док 
апсенс представља особу којој је онемогућено да се бави одговарајућим по-
слом. Каузатор те немогућности (лишености) је агенс, али је он у следећем при-
меру непознат: (32)  Во-вторых, полициймейстера удалили от должности, а 
прочих недовольных разослали в заточение по уездным городам.

2.7. Опште одсуство односно поништење посесије денотирано глаголима 
утрачивать и утратить спецификује се помоћу глаголских објекатских до-
пуна у акузативу (ређе генитиву) којима се граматикализује апсенс. Уп. апсен-
се интерес, инстинкты и достижения те оријентире-агенсе она и собаки у 
примерима који следе: (33) Она сама не желала больше заниматься англий-
ским и утратила интерес к детективным романам; (34) Собаки утратили не-
которые инстинкты, свойственные диким зверям. Слично се понашају реф-
лексивне варијанте, а апсенс је (због присутног маркера рефлексивности) на 
позицији субјекта. Уп.: (35) Их плодотворная связь не утрачивается и в даль-
нейшем; (36) Эти вопросы множатся с каждым годом, иллюзии утрачивают-
ся одна за другой.

12 Срећу се и апстрактне именице, а могућа је реализација пасивног посесора помоћу 
конструкције у + ген.: Под его знаменем отнимались силы у пишущих людей, он был сред-
ством давления на писателей и читателей.

13 Апсенс је реметилац нормалног тока активности чијим се отклањањем она несметано 
обавља.
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2.8. Глагол терять(ся) специфичан је у погледу граматичке информације 
која се тиче образовања видских кореспондената и њиховог међуодноса. Наиме, 
у већини својих значења терять (видски кореспондент је потерять) функци-
онише као каритивни показатељ чија се семантичка својства спецификују гла-
голским (објекатским) допунама – апсенсима (конкретним или апстрактним; 
уп. ниже время и целостности), док су оријентири представљени као субјекти 
(мама, его герои): (37) Между тем мама теряет время, а кожная инфекция 
разрастается; (38) При всей детальности анализа его герои не теряют це-
лостности, остаются живыми. Уп. трансформисане горенаведене приме-
ре: (37а) Между тем мама потеряла время, а кожная инфекция разраста-
лась; (38а) При всей детальности анализа его герои не потеряли целостности, 
остались живыми.

2.8.1. Међутим, у примарном значењу (‘лишити се чега услед непажње’) 
терять шири своју видску парадигму,14 те му у својству видског кореспон-
дента одговара и глагол утерять, а апсенси су, најчешће, апстрактне имени-
це у акузативу којима се денотира какво својство/особина, уп.: (39) Он уте-
рял [потерял; терял] контроль над своими чудачествами; (40) [...] Александр 
Федорович давно утерял [потерял; терял] болтливость, но гимназистом в душе 
остался. Из лексикографског описа глагола утерять примећује се да он има 
опште значење лишености, те се чини да би могао одговарати мотивном у свим 
његовим значењима. Ипак, анализа грађе из НКРЯ показала је да постоје извес-
на одступања у односу на речничке наводе: уз глагол утерять се изузетно рет-
ко15 као апсенси јављају лексеме с обележјима живо /+/, а именица работа као 
(објекатска) допуна наведеном глаголу није идентификована ни у једном при-
меру, док се у својству апсенса уз потерять среће у немалом броју случајева. 
Уз то, и сâм глагол утерять поседује специфичност видске парадигме, с обзи-
ром на то да лексикографски подаци говоре да је његов општи парњак НСВ мо-
тивни терять, док у примарном16 поседује (и) секундарно имперфективизо-
вану варијанту утеривать (лични глаголски облици у НКРЯ срећу се у свега 6 
примера). Формира се, дакле, трочлани низ (триплет) терять – утерять – уте-
ривать17, у којем сваки репрезент показује сопствене специфичности.

2.8.2. У примарном значењу глаголу теряться, према МАС, видски кореспон-
денти су како потеряться тако и утеряться. Међутим, сагледавши семантичке 
карактеристике апсенсâ, уочили смо да утеряться кореспондира са мотивним 
не само у примарном већ у највећем броју значења у семантичкој структури. 
Дакле, када је реч о пасивном неукључењу у ситуацију како је у примеру (41), у 
којем је апсенс истовремено и (условно речено) агенс формализован апстракт-
ном именицом, као и када се ради о конкретној18 (пример 42), односно уколи-

14 О овој концепцији, типовима и манифестацијама в. Балек 2021.
15 Нпр. Спросила сначала легко, без душевной тревоги: «Утерял сына моем о?»
16 На основу датог значења овај глагол „улази” у парадигму мотивног терять.
17 Уп. модел терять – потерять – Ø (*потеривать). Код утеривать, насупрот другом 

члану у низу, у својству апсенса појављује се лична заменица за 1. лице једнине у акузативу 
(живо /+/): Не утеривайте меня… Николай Аполлонович.

18 Ни утерять ни потерять немају допуну у виду градивне именице, нпр. вино, са 
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ко се врши градација каритивности (43): (41) В тех вариантах терялась [по-
терялась; утерялась] только жизнь, в этом ― и жизнь и честь; (42) Потолок, 
стены огромного дансинга терялись [утерялись, потерялись] где-то в синева-
той мгле; (43) Между тем на практике все сроки были сразу разрушены и не-
обходимая связь между операциями отдельных фронтов быстро утеривалась 
[утерялась, потерялась]. Семантичка неподударност код теряться, потерять-
ся и утеряться – утериваться присутна је једино у последњем значењу, где 
се каритивна семантика транспонује у афективну сферу – ‘лишити се спокоја, 
хладнокрвности, трезвености’:19 (44) Однако, согласно данным исследований, 
проведённых на Западе, подавляющее большинство мужчин теряются [поте-
рялись; *утерялись] при виде женщины в ярком наряде.

2.9. Репрезенти каритивног значења могу бити и негирани облици глагола 
хватать (искључиво у 5. значењу према МАС) односно хватить (у 10-ом), 
међу којима се видска кореспонденција успоставља управо у датом домену. 
Будући да је реч о негацији, апсенс се граматикализује генитивном објекатском 
допуном, док је оријентир-агенс представљен дативом или пак такође генити-
вом (у оквиру посесивне конструкције у + ген.). Појмови на позицији апсенса 
могу бити и конкретни и апстрактни, док оријентири могу представљати како 
метафоричке ентитете у својству законодавних тела тако и појединачна лица и 
сл.: (45) А исполнительной власти не хватает жёсткости, присущей Трошеву; 
(46) Но сил для этого у старого человека не хватило, он сорвался, упал и скон-
чался от полученных травм.

2.10. Са аспекта информационе структуре и перспективизације ситуације и 
глаголи из семантички супротстављене скупине, какви су получать и получить, 
могу се уврстити у каритивне репрезенте уколико објекатска допуна означава 
конкретне, измерљиве појмове, а оријентир-посесор је контекстуално експли-
циран – обично је то ентитет с обележјима живо /+/ и људско /+/, нпр.: (47) 
[...] и если учитель не врал, то за Ози он получил чуть больше чем три тыся-
чи. Дакле, учитељ (рус. учитель) – оријентир-посесор – примио је три хиљаде 
(рус. три тысячи), што представља објекат. Са аспекта перспективизације де-
нотиране ситуације лако се дâ закључити да је особа која је дала новац – агенс20, 
три хиљаде – апсенс21, а особа која их је узела – оријентир. Уп.: (47а) Х отдал 
Y за Ози больше чем три тысячи; (47б) Я лишился трёх тысяч за Ози. Поред 
тога, информациона структура мора имплицирати да је оријентир22 поседовао 
одређени ентитет, да није посредник. Стога уколико изостане неки од горенаве-
дених услова, није реч о каритивној ситуацији. То је случај у следећим приме-
рима, иако се у (48б) агенс граматикализује генитивном конструкцијом с пред-

способношћу да промени своје квалитативне особине. Уп. постепени губитак својстава ка-
рактеристичних за дату лексему, а не њено физичко одсуство (што би био случај уколико би 
се наведени глагол НСВ заменио поменутим варијантама СВ): Чтобы вино даром не теря-
лось, я поднёс чайник ко рту и вытянул из носика хороший ледяной глоток.

19 У НКРЯ се у датом значењу не јављају утеряться – утериваться.
20 Премда није контекстуално експлициран.
21 Давалац новца се свесно лишава наведене суме.
22 У дубинској структури, заправо, агенс јер он даје одређени ентитет.
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логом от: (48а) Вика получила красивое платье; (48б) Вика получила красивое 
платье от Саши (примери наши). Међутим, пошто се каритивност одликује 
ниским степеном граматикализације, а, уз то, у словенским језицима је готово у 
потпуности неистражена, пружа разне интерпретативне могућности. Сматрамо 
да одређена лексичка средства могу указивати на модификацију ситуације, 
прелазак из не-каритивне у каритивну, чак и уколико немају дато значење, 
захваљујући управо информационој структури. Уп. придеве новый и свежий23 
који у (49), због пресупозиције, указују на каритивност, док, с друге стране, у 
(50) прва наведена лексема не упућује на дато значење: (49) Здание получило но-
вый / свежий взгляд [← лишилось старого взгляда] (пример наш) vs. (50) Наш 
город получил новую гидроэлектростанцию [≠ лишился (старой, первой и т.п.) 
гидроэлектростанции] (пример наш).

3. Спроведена анализа је показала да се каритивно значење посматраних 
глагола манифестује кроз опште одсуство посесије – лишить/лишать, (не) 
хватить/хватать, отсутствовать и др.; насилно отуђивање/недозвољено 
присвајање – отобрать(ся)/отбирать(ся), отнять(ся)/отнимать(ся); и (мета-
форичко) кретање – удалять(ся)/удалить(ся), отчуждать(ся)/отчудить(ся)24; 
а да граматикализација и семантичке улоге партиципаната зависе од њиховог 
броја у каритивној ситуацији. Наиме, апсенс се уз посматране глаголе из се-
мантичке сфере отуђивања/лишавања реализује махом на позицији семантич-
ког објекта (најчешће у акузативу и генитиву), осим уз рефлексивне облике 
када може бити семантички субјекат. Иако су оријентири често агенси, постоје 
одступања у оним случајевима када се у контексту појављују други партици-
панти – нпр. (пасивни) посесор је оријентир (именица у номинативу, генитиву 
или дативу, те формализована помоћу конструкција от/у + ген.) уколико је ек-
сплициран агенс који контролише ситуацију и утиче на одсуство/неукључење 
апсенса. Захваљујући информационој структури и перспективизацији глаголе 
получать/получить уврстили смо у глаголске репрезенте каритивности, али и 
придеве новый и свежий када су атрибути именица у улози апсенса уз наведе-
не глаголе. С обзиром на низак степен граматикализованости каритивне семан-
тике, наредне етапе истраживања требало би да садрже контролу као значајан 
фактор приликом дефинисања улога партиципаната.
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Тияна Балек

О ЛЕКСИЧЕСКОЙ КАРИТИВНОСТИ, РЕПРЕЗЕНТИРОВАННОЙ 
ГЛАГОЛАМИ, И ГРАММАТИКАЛИЗАЦИИ ПАРТИЦИПАНТОВ  

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Резюме

В данной статье анализируются (1) представление каритивности (лишительности) на лек-
сическом уровне с помощью глаголов, принадлежащих к семантическому классу отчужде-
ния, напр.  лишать(ся) – лишить(ся), отчуждать, не хватать – не хватить и др., и (2) грам-
матическая формализация партиципантов. Благодаря перспективизации и информационной 
структуре высказывания в качестве каритивных показателей были рассмотрены глаголы по-
лучать – получить, а также прилагательные новый и свежий. Анализ показал, что у рассма-
триваемых глаголов каритивность осуществляется как отсутствие посессии, (метафориче-
ское) движение, принудительное отчуждение и присвоение без разрешения. Семантическая 
и синтаксическая роли партиципантов зависят от их числа и валентностного потенциала 
конкретного глагола. Обязательный участник каритивной ситуации –– абсенс (недостающий 
элемент, занимающий позицию субъекта или объекта), а роли ориентира и агенса могут аль-
тернировать, кроме в тех случаях, когда в ситуации эксплицируется пассивный обладатель.

Ключевые слова: каритивность, глаголы, абсенс, ориентир, партиципанты, агенс, субъект, 
отчуждение.
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ци света на речничком језичком материјалу, у паремиологији и електронским корпусима сло-
вачког и српског језика, уз посебан осврт на новије колокације: слов. priateľ na facebooku/fa-
cebookový priateľ, priatelia s benefitmi/priatelia s výhodami; срп. пријатељ емисије, пријатељ 
на Фејсбуку, пријатељи с повластицама. У теоријском смислу, испитује се да ли негативну 
раван стереотипа пријатеља чини стереотип непријатеља или, без обзира на творбени модел, 
стереотип непријатеља има сопствени координатни систем и семантички садржај. 

Кључне речи: пријатељ, словачки језик, српски језик, когнитивна лингвистика, језичка 
сли ка света, стереотип.

The aim of the paper is to investigate and describe the stereotype of friend in the Slovak and 
Serbian linguistic world images on dictionary material, in paremiology and electronic corpora of 
the Slovak and Serbian languages, with special reference to newer collocations: priateľ na faceboo-
ku/facebookový priateľ, priatelia s benefitmi/priatelia s výhodami; пријатељ емисије, пријатељ 
на Фејсбуку, пријатељи с повластицама. In theoretical terms, it is examined whether the neg-
ative plane of the stereotype of a friend is the stereotype of the enemy or, regardless of the word 
formation model, the stereotype of the enemy has its own coordinate system and semantic content. 

Keywords: friend, Slovak language, Serbian language, cognitive linguistics, linguistic world 
image, stereotype.

Човек је друштвено биће. Он расте и развија се у неком друштвено-кул-
турном окружењу које га на различите начине обликује. Наш животни пут у 
великој мери зависи од тога какве људе на том путу срећемо, какве међуљудске 
односе градимо и са ким: S kým si, taký si (Záturecký 1975: 155); С ким си онаки 
си, С ким си до подне онаки си по подне или С каким си до подне онаки си од 
подне, С ким те виде с тијем те и пишу (Караџић 1969: 287). Наше понашање, 
мишљење, просуђивање и говорење у основи одсликавају моделе понашања, 
мишљења, просуђивања и говорења којима смо изложени. Овакво преузимање 
фрагмената „колективне конвенционалне језичке слике света” представља сте-
реотип (Поповић 2008: 63), те га можемо дефинисати као „скуп вредносних 
критеријума за процену чланова (елемената) неке категорије издвојених на ос-
нову статуса и функционалних атрибута које та категорија има у датој култури 

*1Рад је настао у оквиру међуакадемијског билатералног пројекта New words, new media, 
new social and language tendency in Serbia and Slovakia (Нове речи – нови медији – нове 
тенденције у језику и друштву у Србији и Словачкој; број пројекта: SASA-SAS-21-04), који 
се реализује при Српској академији наука и уметности и Институту за српски језик САНУ у 
сарадњи са Институтом за лингвистику „Људовит Штур” Словачке академије наука.
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или друштву” (Пауновић Родић 2019: 44). Иако координатни систем стереоти-
па чине позитивна и негативна раван (Поповић 2008: 63), он је по својој при-
роди позитиван, јер има за циљ да промовише оне карактеристике неког еле-
мента ванјезичке стварности који се у датој (говорној) средини процењују као 
пожељне или потребне (Пауновић Родић 2019: 44). 

Циљ овога рада јесте да испита стереотип пријатеља у словачкој и српској 
језичкој слици света и осветли сличности и разлике у концептуализацији и 
категоризацији овог појма. Интересовање за истраживање стереотипа пријатеља 
потекло је од уочавања извесних иновација у употреби овог појма у савреме-
ном словачком и српском друштву, нпр.: пријатељ емисије, пријатељ с повла-
стицама, пријатељ на Фејсбуку. Ове колокације навеле су нас да се посебно 
позабавимо трима питањима којa се тичу категоризације: прво, да ли се и када 
пријатељ употребљава да означи учесника у односу из сфере јавног живота; 
друго, да ли се и када пријатељем може назвати особа са којом се остварује ин-
тимни однос; треће, како је употреба друштвених мрежа утицала на семантич-
ки обим овог појма и уопште на концептуализацију пријатељског односа. На 
теоријском плану, у смислу разраде теорије стереотипа, испитаћемо да ли сте-
реотип пријатеља има негативну раван или ћемо описом негативног пола семан-
тичког поља стереотипа пријатеља закорачити у опис категорије непријатеља, с 
обзиром на творбени модел антонима.

Словачко priateľ и српско пријатељ изводе се из индоевропског *prāi-, *prǝi-
, *prī- (*pri-) те прасловенског *prьjati одн. *prijati у значењу онај који нам 
прија, ко нам је наклоњен, који нас воли, али и у значењу сродника (Skok II: 40–
41; Králik 2015: 471–472; Machek 1968: 490–491; Rejzek 2001: 511). 

Паремиолошки корпуси словачког и српског језика релативно су богати при-
мерима с темом пријатељства што говори о томе да је пријатељство веома ва-
жан међуљудски однос у традицији ова два народа. Паремиолошке примере 
можемо сврстати у неколико група, а пре свега у оне које одражавајуу еквива-
лентну или блиску концептуализацију и оне које потврђују разлике у виђењу 
овог појма. У наставку ћемо их наводити управо тим редом.

У паремиологији словачкој и српског језика примећујемо да се пријатељски 
однос високо цени, сматра важним: слов. Priateľov a zdravia nikdy nemáme dosť 
(Záturecký 1975: 76), Dobre tomu, kto má priateľov, beda tomu, kto ich potrebuje 
(Záturecký 1975: 139), Dobrého priateľa si váž ako drahý poklad (Záturecký 1975: 
139), Dobrý priateľ nad zlato (Záturecký 1975: 139), Lepšia hrsť priateľstva ako voz 
dukátov (Záturecký 1975: 140), Lepšie je mať sto priateľov ako jedného nepriateľa 
(Záturecký 1975: 140), Lepšie mať priateľov ako nepriateľov (Záturecký 1975: 140), 
Lepšie priateľstvo ako peniaze (Záturecký 1975: 140), Kto priateľa miluje, svojho 
neľutuje (Záturecký 1975: 140); срп. Добро је и у паклу имат’ пријатеља (Караџић 
1969: 60), Док је Бога и добријех пријатеља, донде се ништа не ваља бојати 
(Караџић 1969: 64), Не остави, Боже, без пријатеља (Караџић 1969: 207). 

Паремиологија оба језика богата је пословицама које упозоравају да је ‘пра-
ви’, ‘добар’ пријатељ онај који помаже, који је ту када је тешко, те да је ‘непра-
ви’, ‘непроверен’ пријатељ онај који je ту само у благостању, што уједно ‘старог’ 
пријатеља чини важнијим и вреднијим од ‘новог’: слов. Dobrá studňa v suchu vodu 
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dáva: dobrý priateľ v núdzi sa poznáva (Záturecký 1975: 139), Ak máš plný mešec, pri-
atelia ťa nájdu (Záturecký 1975: 77), Ak máš meštek ako teľa, máš rodinu i priateľa; ak 
máš meštek ako lata, nemáš sestry ani brata (Záturecký 1975: 77), Mám rodiny ako v 
plote tŕniny, ale priateľa čert vzal, čo by mi dačo dal (Záturecký 1975: 77), Nie to pri-
ateľ, čo miluje v šťastí, ale ktorý pomáha v nešťastí (Záturecký 1975: 140), V potrebe 
priateľa poznáš (Záturecký 1975: 140), Zlato sa probuje v ohni a priateľ v nešťastí 
(Záturecký 1975: 140), Dobrí priatelia sa s jednou jahodou podelia (Záturecký 1975: 
140), Priateľovi aj o polnoci (pomôžem) (Záturecký 1975: 140), Nových priateľov na-
dobudni, starých nezabudni (Záturecký 1975: 140), Pri nových priateľoch nezabúdaj 
na starých (Záturecký 1975: 140), Starý chlieb, staré víno, starý priateľ vždy dobrý 
(Záturecký 1975: 140), Starý priateľ, staré víno najlepšie (Záturecký 1975: 140), 
Starodávny priateľ je najlepší (Záturecký 1975: 140); срп.: Злато се у ватри проби-
ра а чоек у несрећи (Караџић 1969: 91); Пријатељ се у невољи познаје као злато у 
ватри (Караџић 1969: 262); Кад се једе и пије онда је доста пријатеља (Караџић 
1969:120), Држ’ се нова пута, стара пријатеља (Караџић 1969: 70). 

У оба језика се у пословицама фокусира и танка граница између пријатеља 
и непријатеља: слов. Priateľstvo blízko nepriateľstva býva (Záturecký 1975: 140); 
срп. Препријатељ – непријатељ (Караџић 1969: 261; РМС IV: 978).

Следећу групу чине пословице у којима се пријатељство доводи у везу са 
сродством, при чему се ова тема обрађује више у словачкој паремиологији. 
Можемо издвојити за оба језика примере у којима се крвно сродство сматра 
пријатељством: слов. Kmotrovstvo, švagrovstvo — najhoršie priateľstvo (Záturecký 
1975: 77), Kmotrovstvo z lásky, priateľstvo z krvi (Záturecký 1975: 77); срп. Тако ми 
братске љубави! Пријатељу. (Караџић 1969: 300). 

У словачкој паремиологији бележимо и супротне примере, у којима се 
пријатељство цени више од сродства: Priateľ pánboh a rodina meštek (Záturecký 
1975: 78), Rodiny do psej hodiny, ale priateľčeka ani ako palčeka (Záturecký 1975: 78). 

Пословице на словачком језику сведоче о томе да се пријатељски однос 
познаје и по томе што се након свађе пријатељи лако помире, као и да је крити-
ка пријатељски чин: Priatelia ako sa povadia, tak sa zase pomeria (Záturecký 1975: 
78), Priatelia ako sa povadia, tak sa zase udobria (Záturecký 1975: 78), Kto ťa na-
pomína, maj ho za priateľa (Záturecký 1975: 140). 

У српској паремиологији потврду оваквог става не налазимо – напротив, 
у српским пословицама фокусира се немогућност промене односа у смеру 
непријатељ-пријатељ: Док ја гледам мој реп, а ти свога сина гроб, нема правог 
пријатељства међу нама (Караџић 1969: 63–64); У стара крвника нема нова 
пријатеља, У старом душманину нема новог пријатеља (Караџић 1969: 336). 

У описним речницима словачког и српског језика бележе се следећа заједничка 
значења и употребе: 1) особа са којом нас спаја узајамно поверење и наклоност 
или близак познаник с којим се одржавају везе узајамне љубави, поштовања и 
поверења, нпр.: слов. starý priateľ, verný priateľ, priateľ zo školských čias; срп. 
стари пријатељ, верни пријатељ, пријатељ из школских дана; 2) присталица 
приврженик, бранилац, слов. prívrženec, priaznivec, podporovateľ, stúpenec и 3) 
у обраћању непознатој особи, нпр.: слов. vážení priatelia, milí priatelia; срп. по-
штовани пријатељи, драги пријатељи (KSSJ; SSJ; РСЈ: 1023; РМС V: 56–57). 
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У речницима српског језика наводе се још два значења: 1) отац једног од брач-
них другова према оцу другог брачног друга и 2) љубавник (РСЈ: 1023; РМС V: 
56–57). За прво од два додатна значења у словачком језику користи се реч svat и 
описује се као таст и свекар у односу један према другом и према супрузи оног 
другог (KSSJ; SSJ), а изводи се из индоевропског *seṷe-, *sṷe- те прасловенског 
*svatъ у изворном значењу свој, лични, сопствени од чега се даље изводи онај 
који припада свом, властитом роду, рођак (Králik 2015: 568). Изворно значење 
сродника препознајемо и у жаргонском обраћању пријатељу именицом брат у 
српском језику (Gerzić 2012: 38), што се бележи и у речнику синонима словач-
ког језика – brat, bratec, braček (SynSS) али и у историјском речнику словачког 
језика у значењу крвног сродника уз потврде у споменицима из XV, XVI, XVII и 
XVIII века (HSSJ). Друго значење – љубавник, описни речници словачког језика 
не бележе, али у речнику синонима из 2005. године налазимо да се слов. priateľ 
еуфемистично користи и у значењу слов. milenec (срп. љубавник; SynSS). 

Синонимски ред именице priateľ у словачком језику употпуњује семантички 
потенцијал ове речи забележен у једнојезичним речницима и заокружује при-
мере употребе које познајемо из језичке праксе. Тако ћемо у речнику синони-
ма за одредницу priateľ поред очекиване синонимије у складу са првим и дру-
гим наведеним значењем у описним речницима (1) kamarát, druh, svoji, tovariš, 
súdruh, drusa, pajtáš, pusipajtáš, kmotor, bratec, braček, kamoš, kompán, kumpán, 
2) prívrženec, zástanca, nasledovateľ, nasledovník, pokračovateľ, žiak, odchovan-
ec, vyznávač, škola, priaznivec, podporovateľ, zástavník, fanúšik, skalný, kmotor, 
straník, svoji; SynSS) наћи и потврду за значење дечко или момак, тј. партнер 
у, обично младалачком, не брачном, али интимном емотивном односу који се 
може, али не мора завршити браком (уп. РСЈ: 261, 244, 713),1 тј. мушкарац у 
љубавном односу са, обично слободном, женом: chlapec, frajer, štramák, fešák, 
gavalier, svoj, ľubimec, galán, šamster (SynSS).

Синонимски ред именице срп. пријатељ такође је дуг: друг, другар, позна-
ник, дружбеник, сапатник, садруг, компањон, пријашко, судруг, другарчина, 
прико, сапутник, јаро, јаран, пајдаш, брат, бата, прикан, пријан, пајташ, ор-
так, пајтос, френд, камерад, колега, вршњак, побратим (Ћосић 2008: 499). 

Видимо да се у оба језика пријатељским могу назвати различити, врло 
изнијансирани међуљудски односи (од познаника, преко колеге, вршњака и 
родбинских веза, до интимних веза) као и да пријатељем у обраћању можемо 
назвати и непознату особу. Ово говори у прилог мирољубивости, благости и 
хуманости као традиционалним вредностима у словачком и српском друштву. 
Додатну потврду за овакав закључак даје нам и значење именице слов. človek и 
срп. човек – људско биће са високим моралним и карактерним особинама, ху-
мана особа, особа са позитивним људским особинама (РСЈ: 1488; РМС VI: 891; 
SSSJ; уп. слов. nečlovek и срп. нечовек) као и придева слов. ľudský, срп. људски – 
човечан, хуман, племенит, саосећајан, пријатељски, добар, поштен (РСЈ: 647; 
РМС III: 260; SSSJ; уп. слов. neľudský, срп. нељудски).

1 Очекујемо да ће се ово значење наћи у неком од следећих томова речника савременог 
словачког језика (Slovník súčasného slovenského jazyka). До сада су изашла три тома (A – G, 
H – L, M – N; в. SSSJ). 
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Видели смо да се именицом слов. prijateľ и срп. пријатељ могу, обично еуфе-
мистично, означити и учесници у емотивном интимном односу. Треба при томе 
имати на уму да се у традиционалном словачком и српском друштву рано сту-
пало у брак, да је предбрачни интимни однос био често табуизован (ради жен-
ске чедности и части; в. Пауновић Родић 2019: 101–105), али и толерисан док 
не дође до трудноће (EĽK) те је сваки други, ванбрачни интимни однос, називан 
љубавничким.2 Из угла савременог живота, када су људи много слободнији да 
граде најразличитије врсте односа (отворене везе, отворене бракове, невенча-
не бракове и сл.), важно је водити рачуна о томе да слов. milenec/milenka и срп. 
љубавник/љубавница подразумевају да је бар један од учесника у односу заузет, 
тј. да има сталног партера, који (подразумева се) не зна (или бар не званич-
но) за тај други однос, да је то тајни однос и обавезно, али не само, интиман. 
Уколико двоје живе у невенчаном браку3, у словачком језику ће се звати druh/
družka (KSSJ; SSSJ) што је именица која се такође јавља у синонимском реду 
именице priateľ (в. више). Ово значење бележе само новији речници (уп. druh 
у SSJ) што свакако говори о скорашњој легитимизацији оваквог односа у сло-
вачком друштву. У српском језику за овакав однос може се користити именица 
партнер/партнерка, мада речници овом смислу бележе само значење брачни 
друг, супружник (РСЈ: 900; РМС IV: 344) или ће се означити описно невенчани 
супруг/муж, невенчана супруга/жена. У српском говорном језику примећујемо 
да се животна доб такође узима у обзир када су у питању емотивни односи, па 
ћемо пријатељ/пријатељица, превасходно при представљању, користити да еу-
фемистично означимо људе зрелих година у ванбрачном односу или невенча-
ном браку при чему тај однос бар за једног од њих није први и условно трајни 
такав однос (једно од њих је удовац/удовица или је разведено и сл.)4, али овај 
израз није адекватан за млађе парове. 

У савременом словачком и српском језику примећујемо да се појавила 
колокација слов. priateľ s benefitmi или priateľ s výhodami, срп. пријатељ с по-
властицама као калкирани израз из енглеског језика friends with benefits. Овај 
израз користи се да означи пријатеље који „једно другом довољно верују да 
могу да се упусте у повремени сексуални однос без бојазни да ће емотивно по-
вредити једно друго”5 (UD; превод С. П. Р.). То је такође однос за који се не 

2 Интересантно би било у овом контексту поменути да су некада, а опет не тако давно – 
од друге половине XX века, постојали студентски домови за брачне парове, слов. manželské 
internáty или manželáky. У Словачкој, у Братислави се један студентски дом и даље тако зове, 
али више није пракса да се ту смештају студентски брачни парови (в. https://mlyny.uniba.sk/
o-nas/manzelske-internaty/). У Београду, на Вождовцу, још 1949. године, изграђен је овакав 
интернат и звао се Дом лордова, а на том месту је данас Студентски дом „4. април” (в. http://
sc.rs/sc/4-april/). 

3 Невенчани брак није новост у словачком и српском друштву о чему говоре фразеологизми 
слов. Pod vŕbou zosobášení (Záturecký 1975: 57); срп. венчати се око врбе (под врбом) (РСАНУ 
2: 517; РСАНУ 3: 24). 

4 За овакву употребу тешко је наћи примере у електронском корпусу и уопште у писаној 
форми који ће доказати описани контекст, јер се ради о говорној употреби у приватној сфери. 
Свакако треба додатно испитати ову употребу.

5 „Two friends who trust each other enough to engage in sexual activity without fear of hurting 
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очекује да ће прерасти у пуноправни, традиционално схваћен партнерски од-
нос. Наравно, у односе које бисмо данас назвали пријатељи с повластицама су 
људи сасвим сигурно ступали и пре него што се појавила потреба за његовим 
именовањем, али су се сада у српском и словачком друштву створили услови да 
он сме као такав и да се „обелодани” а да ли је за тим заиста постојала потреба 
или је то питање моде и глобализације, питање је да ли можемо знати. 

Именице слов. priateľ и срп. пријатељ срећемо и у колокацији слов. priateľ 
na Facebooku, facebookový priateľ и срп. пријатељ на Фејсбуку, што је такође 
калк из енглеског језика који се проширио употребом социјалне мреже Фејсбук. 
У овој колокацији, компоненту пријатељ на свим језицима треба тумачити као 
термин који је понуђен у оквиру друштвене мреже Фејсбук да означи особу 
с којом имамо директан контакт преко те друштвене мреже при чему није 
неопходно да та особа има статус пријатеља у традиционалном смислу из-
ван ове мреже, али може имати. Могло би се закључити да је термин скован 
врло сугестивно да би корисници мрежа са својим контактима потенцијално 
доживели јачу емотивну везу него што она јесте како би их то додатно везало 
за употребу ове социјалне мреже, али заправо се ради о разлици у семантич-
ком обиму концепта friend у енглеском језику и пријатељ и priateľ у српском и 
словачком језику. На ове разлике упозорила је и Ана Вјежбицка, поредећи кон-
цепт пријатеља у енглеском, пољском и руском језику (Wierzbicka 1997: 32 – 
124). Кључна разлика је у томе што концепт енгл. friend не укључује ни љубав 
ни међусобно поверење (Wierzbicka 1997: 120) те долази до погрешног, суге-
стивног утиска. На истраживање А. Вјежбицке, надовезује се и рад Алексеја Д. 
Шмељова (Шмелев 2005) и обоје закључују да је у руској култури, а то можемо 
рећи и за словачку и српску, важан критеријум пријатељства пружање помоћи и 
подршке онда када је то потребно.

Колокацију пријатељ емисије у којој се именица пријатељ користи у значењу 
спонзора, финансијера, не налазимо у том облику у словачком језику. Ово 
значење ослања се на друго наведено значење лексеме пријатељ у описним реч-
ницима српског језика – присталица приврженик, бранилац (РСЈ: 1023; РМС 
V: 56–57) уз проширење у смеру добротвор, доброчинитељ (РСЈ: 279). Иако 
се и у описним речницима словачког језика наводи овакво значење (в. више), 
проширење ка употреби спонзор, финансијер не бележимо. У енглеском језику 
постоји колокација friend of the show која се користи да означи сталног госта 
емисије, верног гледаоца који се често јавља директно у програм и сл. (в. UD). 

У електронском корпусу српског језика (srWaC) пронашли смо седам при-
мера са колокацијом prijatelj emisije/prijatelji emisije6. Примећујемо да постоје 
три типа примера. Прву и најбројнију групу чине примери код којих је јасно да 
се ради о спонзору емисије (подвукли смо их једном цртом), у другој групи су 
примери код којих видимо да је у питању калк из енглеског језика са значењем 
верних гледалаца/слушалаца (подвукли смо их двема цртама; ради се о једном 
примеру) а у трећој групи су примери код којих, чак и уз увид у шири контекст, 
није у потпуности јасно на које се од ова два значења мисли (подвукли смо их 

the other’s feelings.”
6 Примере наводимо изворно, без интервенција.
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таласастом цртом): Prijatelji emisije Škul TV su kuće koje na najvišem nivou do-
prinose misiji; Od 11. februara 2010. godine logo naše škole postavljen je na počet-
noj i odjavnoj špici Škul TV u kategoriji «Prijatelji emisije»; U aprilu mesecu škola 
Softline je postala prijatelj emisije Radna Akcija tako što smo im poklonili besplatan 
vaučer za kurs iz WEB DIZAJNA; Ako ćemo pošteno, reklama ima mnogo više. Cure 
na sve strane, upisuju se kao sponzorstva ili tehnička podrška programima. Tu su i 
takozvani prijatelji emisije prvi na odjavnoj špici; U muzičkom delu emisije nastu-
piće kruševački bend DFB, a prijatelj emisije je Cafe Arabika; ZAIR je na OK radiju 
premijerno ponedeljkom u 16.00 i reprizno subotom u 17.00 časova. Ovo obavešten-
je namenjeno je prijateljima emisije iz dalekog sveta, ali i svim ostalim slušaocima 
koji su van FM dometa naše emisije, a pri tom žele da čuju malo više od skraćene 
verzije ZAIRA ponudjene na ovom sajtu; Prijatelji emisije izdavačke kuće Prometej 
i Klio vas nagrađuju, a vodimo vas i u Narodno pozorište večeras. Примера пре-
ко интернет претраживача има много више. За упит „prijalj emisije“ интер-
нет претраживач Гугл нуди три хиљаде триста тридесет интернет страница на 
којима се ова колокација употребљава, а за упит „prijatelji emisije“ три хиљаде 
сто шездесет.7 Ако изузмемо интернет странице за онлајн куповину које нам 
је интернет претраживат понудио за овај упит, међу осталим примерима до-
минантни су они са значењем спонзора: Prijatelji emisije i ove sezone su Idea 
prodavnice8; PRIJATELJI EMISIJE9 (као поднаслов изнад имена фирми које су 
финанскијски помогле емисију); I dok je Dragana govorila ko su prijatelji emisi-
je, Žika se dosetio da odglumi svaku reklamu, a posebno inspirativna mu je bila ona 
za Net TV Plus10; U osmomartovskom izdanju, prijatelji emisije su darovali dame 
na praznik11. Нашли смо и примере у којима се ради о значењу преузетом из ен-
глеског језика те се тражена колокација односи на сталне или честе госте 
неке емисије: Rođendansko veselje uveličali su i dragi prijatelji emisije Za Beograd. 
Ljudi koji su rado i često bili gosti i govorili o svim onim blagodetima glavnog gra-
da, o svojim uspomenama, ljubavima u ovom gradu , o svojim planovima i željama12. 
Има и примера у којима се значење колеба: Dragi naši slušaoci i prijatelji emisi-
je Obavezno-Neobavezno, verovatno ste primerili (bar petnaestak vas koji nas sluša) 
da emisije danas nije bilo, kao i većeg dela govornog programa radija Laguna13; 
Prijatelji Bunt Rok Festivala RTS- a su ujedno i dugogodišnji prijatelji emisije Bunt, 
koji su prepoznali značaj jedine televizijske rok emisije, ali i jedinog televizijskog 
muzičkog festivala takmičarskog karaktera koji promoviše mlade i neafirmisane sas-

7 Наведени упити претраживани су 18. јула 2021. године.
8 https://www.vijesti.me/tv/emisije/487275/dnevnica-sa-ivanom-mrvaljevic-citav-dan-sa-kacigom-

na-glavi
9 http://www.loviribolovtv.com/o-nama.html; http://www.emisijafarma.rs/; https://www.malid-

nevnik.rs/cr/; https://beguprirodu.rs/#prijatelji; https://pureallure.co/tag/tvnasa/
10 https://grand.online/nikad-nije-kasno/news/u-svaku-sobu-po-televizor-i-da-gledate-nikad-nije-

kasno-video 
11 https://lat.rtrs.tv/program/tekst.php?id=2284 
12 https://informer.rs/zabava/kultura/336571/foto-cetvrti-rodjendan-emisije-beograd-poznati-

uvelicali-slavlje 
13 https://direktno.rs/zivot/302738/zeljko-mitrovic-smiljan-banjac-igor-brakus.html 
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tave i autore.14 Можемо закључити да је колокација пријатељ емисије настала 
под утицајем енглеског израза friend of the show, мада се у значењу и употреби у 
највећем броју примера ослања на унеколико проширен, али познати семантич-
ки садржај уз извесна периферна колебања у смеру значења енглеског израза.

Следећи корак у нашем истраживању јесте испитивање колокабилности 
именице слов. priateľ и срп. пријатељ у електронским корпусима словачког 
(Slovenský národný korpus – SNK) и српског језика (srWaC). Наведене именице 
задали смо као леме и испитивали смо њихов најужи леви контекст. У обзир смо 
узимали оне колокате који имају фреквенцију појављивања најмање 0,1% у одно-
су на укупан број појављивања именице слов. priateľ и срп. пријатељ у корпусу 
(слов. priateľ укупно у SNK 249131; срп. пријатељ укупно у srWaC 108465).

 Истраживање колокација у електронским корпусима, као што ће се видети 
из формираних група колоката, потврђујe централна значења и употребе који су 
забележени у претходно представљеној и анализираној грађи и указују на висок 
степен еквиваленције у колокабилности слов. priateľ и срп. пријатељ.

С обзиром на наведена ограничења издвојили смо следеће групе колоката.
У прву и најбројнију групу колоката у оба истраживана језика спадају 

присвојне заменице у коју смо уврстили и придев слов. spoločný и срп. заједнички 
(укупно у SNK 50616 ≈ 20,32%: svoj 14274 ≈ 5,73%, môj 11740 ≈ 4,71%, jeho 9173 
≈ 3,68%, náš 4253 ≈ 1,71%, váš 3738 ≈ 1,5%, jej 3513 ≈ 1,41%, tvoj 1787 ≈ 0,72%, ich 
1660 ≈ 0,67%, spoločný 478 ≈ 0,19%; укупно у srWaC 21811 ≈ 20, 11%: svoj 5716 ≈ 
5,27%, moj 5207 ≈ 4,8%, vaš 3854 ≈ 3,55%, njegov 2477 ≈ 2,28%, naš 2251 ≈ 2,08%, 
njihov 937 ≈ 0,86%, njen 608 ≈ 0,56%, tvoj 409 ≈ 0,38%, zajednički 352 ≈ 0,32%).

У другој најбројнијој групи колоката за оба истраживана језика су придеви 
којима се посредно, карактеришући пријатеља, заправо позитивно квалификује 
пријатељски однос (укупно у SNK 34126 ≈ 13,70%: dobrý 10794 ≈ 4,33%, blíz-
ky 4495 ≈ 1,8%, starý 3288 ≈ 1,32%, nový 2468 ≈ 0,99%, milý 2077 ≈ 0,83%, drahý 
1709 ≈ 0,69%, dlhoročný 1322 ≈ 0,53%, osobný 1183 ≈ 0,47%, verný 1067 ≈ 0,43%, 
rodinný 1056 ≈ 0,42%, veľký 977 ≈ 0,39%, skutočný 861 ≈ 0,35%, dôverný 720 ≈ 
0,29%, dávny 628 ≈ 0,25%, vážený 444 ≈ 0,18%, ozajstný 277 ≈ 0,11%, rodina 302 ≈ 
0,12%, ďalší 458 ≈ 0,18%; укупно у srWaC 13479 ≈ 12,43%: dobar 3886 ≈ 3,58%, 
drag 1731 ≈ 1,6%, velik 1694 ≈ 1,56%, blizak 1625 ≈ 1,5%, star 993 ≈ 0,92%, nov 
942 ≈ 0,87%, prav 908 ≈ 0,84%, iskren 449 ≈ 0,41%, dugogodišnji 414 ≈ 0,38%, 
ličan 251 ≈ 0,23%, kućni 209 ≈ 0,19%, veran 205 ≈ 0,19%, porodični 185 ≈ 0,17%, 
odan 132 ≈ 0,12%, osvedočen 128 ≈ 0,12%). 

Наредну, трећу групу чине квантификатори (укупно у SNK 4119 ≈ 1,65%: 
veľa 1662 ≈ 0,67%, jediný 418 ≈ 0,17%, skupina 405 ≈ 0,16%, niekoľký 386 ≈ 
0,15%, okruh 384 ≈ 0,15%, mnohý 352 ≈ 0,14%, mnoho 314 ≈ 0,13%, množstvo 278 
≈ 0,11%; укупно у srWaC 1836 ≈ 1,69%: grupa 322 ≈ 0,3%, brojan 303 ≈ 0,28%, 
puno 226 ≈ 0,21%, lista 246 ≈ 0,23%, nekoliko 205 ≈ 0,19%, dosta 174 ≈ 0,16%, jed-
ini 131 ≈ 0,12%, mnogobrojan 120 ≈ 0,11%, par 109 ≈ 0,1%).

За разлику од прве три групе, у којима слов. priateľ и срп. пријатељ иступају 
у свом првом значењу – особа са којом нас спаја узајамно поверење и наклоност 

14 https://www.rts.rs/page/tv/sr/story/22/rts-svet/3545287/bunt-rok-festival---specijal.html 
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или близак познаник с којим се одржавају везе узајамне љубави, поштовања и 
поверења, у четврту групу смо сврстали именице са којима се слов. priateľ и 
срп. пријатељ у виду неконгруентног атрибута појављују у другом значењу – 
срп. присталица, приврженик, бранилас, слов. prívrženec, priaznivec, podporo-
vateľ, stúpenec (укупно у SNK 5457 ≈ 2,19%: Klub 1284 ≈ 0,52%, Spoločnosť 999 
≈ 0,4%, klub 845 ≈ 0,34%, kruh 798 ≈ 0,32%, spoločnosť 603 ≈ 0,24%, združenie 
548 ≈ 0,22%, Spolok 377 ≈ 0,15%; укупно у srWaC 1158 ≈ 1,07%: društvo 471 ≈ 
0,43%, krug 399 ≈ 0,37%, klub 148 ≈ 0,14%, udruženje 140 ≈ 0,13%).

У посебну, пету групу сврстали смо оне именице које указују на помоћ или 
подршку (у SNK само pomoc 386 ≈ 0,15%; укупно у srWaC 678 ≈ 0,63%: pomoć 
540 ≈ 0,5%, podrška 138 ≈ 0,13%).

Као шеста, издвојила се група колоката који упућују на употребу именице 
слов. priateľ и срп. пријатељ у јавној сфери, претежно политичкој, у значењу 
савезник, при чему је с обзиром на ограничења која смо поставили у корпусној 
анализи, израженија у корпусу српског језика (у SNK само americký 261 ≈ 0,1%; 
укупно у srWaC 1069 ≈ 0,99%: zapadni 347 ≈ 0,32%, sportski 181 ≈ 0,17%, ev-
ropski 149 ≈ 0,14%, poslovan 141 ≈ 0,13%, politički 132 ≈ 0,12%, američki 119 ≈ 
0,11%).

 Као колокати именице слов. priateľ и срп. пријатељ иступили су и гла-
голи који говоре о постојању, непостојању, стицању пријатеља или о начину 
успостављања контакта између пријатеља (укупно у SNK 4562 ≈ 1,83%; mať 
2265 ≈ 0,91%, nemať 522 ≈0,21 %, nájsť 507 ≈ 0,2%, stať 348 ≈ 0,14%, hľadať 328 
≈ 0,13%, stretnutie 324 ≈ 0,13%, navštíviť 268 ≈ 0,11%; укупно у srWaC 2344 ≈ 
2,16%: imati 1092 ≈ 1,01%, poštovati 348 ≈ 0,32%, postati 269 ≈ 0,25%, nemati 252 
≈ 0,23%, pozvati 219 ≈ 0,2%, steći 164 ≈ 0,15%).

Као последњу, осму по реду, наводимо групу колоката која фокусира нега-
тивне карактеристике пријатеља (срп. лажни) или последицу пресупонира-
ног ‘недоброг’ пријатељског односа у виду прекида пријатељства (у SNK само 
bývalý 1002 ≈ 0,4%; укупно у srWaC 250 ≈ 0,23%: lažan 110 ≈ 0,1% (уп. falošný 
148 ≈ 0,06%), bivši 140 ≈ 0,13%), али треба водити рачуна да у овом случају 
колокација слов. bývalý priateľ не значи само срп. бивши, некадашњи пријатељ, 
већ и бивши момак/дечко те би се тиме могла правдати знатно већа фреквенција 
колоката слов. bývalý у односу на срп. бивши. Колокације слов. falošný priateľ, 
bývalý priateľ чине део негативне равни стереотипа пријатеља, а да ли је део те 
равни и концепт непријатеља испитаћемо у наставку.

Именица слов. nepriateľ и срп. непријатељ у описним речницима словачког 
и српског језика једнако се дефинише: 1. онај који некоме жели или наноси зло 
2. вој. онај против кога се води оружани рат 3. а. онај који се бори против не-
чега што сматра штетним, противник; б. оно што наноси штету, болест, 
несрећу и сл. (РСЈ: 809; уп. РМС III: 741–742; SSJ; KSSJ) и не наводи се као ан-
тоним при речничком опису слов. priateľ и срп. пријатељ и обрнуто. Једини из-
узетак у том смислу представља опис у речнику савременог словачког језика 
у којем се као прво значење управо наводи да је непријатељ онај ко не пружa 
уточиште, не опходи се као пријатељ, већ с отпором, нападачки с циљем да 
нашкоди (SSSJ). У српском језику у прилог праве антонимије овог пара гово-
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ре резултати асоцијативног теста тиме што се показало на јакој, двосмерној, 
асоцијативној вези између речи пријатељ и непријатељ (ОАР: 7–8, 481), а зна-
мо да ако „лексема поседује антоним и независно од контекста и у контексту, 
он ће увек бити фреквентнија асоцијација испитаника на ту лексему од оне лек-
семе која је антоним само у контексту” (Драгићевић 2007: 265). Ипак, слов. 
priateľ и nepriateľ и срп. пријатељ и непријатељ не могу бити прави антони-
ми зато што им се супротстављају само основна, али не и друга значења (уп. 
(*непријатељ емисије, *непријатељ на Фејсбуку, *непријатељ са повластица-
ма, отац једног од брачних другова према оцу другог брачног друга – супр. 
*непријатељ; Драгићевић 2007: 266), тј. префиксом не- овде се одриче само ос-
новно значење антонимског пара.15

Слов. priateľ и nepriateľ и срп. пријатељ и непријатељ можемо описати 
као контрарно-координиране појмове (кохипониме) чији је надређени појам 
(хипероним) међуљудски однос (в. Књазев-Адамовић, Новаковић 1986: 27–28; 
Petrović 1987: 36). Чини се да семантички, али пре свега когнитивни садржај 
концепата пријатељ и непријатељ можемо јасно поделити у равни позитивно 
– негативно или пријатно – непријатно (Драгићевић 2007: 281), те да између 
њих постоје бројни прелазни случајеви (уп. познаник, колега, партнер и сл.; 
в. Грицкат 1989: 2; Lyons 1977: 272). На плану теоријског конструкта се-
мантичког поља стереотипа, логички бисмо морали искључити крајњи негатив-
ни пол стереотипа пријатеља и позитивни пол стереотипа непријатеља, јер на 
оси међуљудских односа пријатељски однос може имати негативну раван, тј. на 
крајњу негативну тачку поставити концепт непријатеља, јер појам пријатеља 
у проширеном обухвату представља и све прелазне случајеве све до појма 
непријатеља. Закључујемо да је у оба истраживана језика дошло до промена у 
семантичком пољу стереотипа пријатеља од традиционалног стереотипа ка 
трансформисаном стереотипу који сада обухвата и нове типове друштвених 
и партнерских односа описаних синтагмама слов. priateľ na Facebooku/facebo-
okový priateľ, priateľ s benefitmi/priateľ s výhodami, срп. пријатељ на Фејсбуку 
и пријатељ с повластицама. У српском језику бележимо и проширени стере-
отип који је резултат померања ‘пријатеља као помагача’ из приватне у јавну 
сферу (срп. пријатељ емисије, руски пријатељи, западни пријатељи и сл.). У 
словачком језику овај проширени стереотип налази се на самој периферији (уп. 
више: americký 261 ≈ 0,1%) 

На основу представљене грађе и њене анализе можемо закључити да су 
слика пријатеља у словачкој и она у српској језичкој слици света веома бли-
ске. Да бисмо у овим двема културама некога назвали пријатељем он треба да 
нам прија, буде нам наклоњен и пружа нам помоћ и подршку онда када нам 
је потребна, али су овим појмом обухваћени бројне бројне градације и прела-
зи у међуљудским односима: од родбинских, преко интимних, другарских до 
колегијалних и политичких, све до врло површних – познаничких и др. У обе 
културе човеку се приступа с пријатељске основе уз свест о могућој промени 

15 Префиксом не- могу се постићи у други, неправи антонимски односи (в. Драгићевић 
2007: 284–285; Апресян 1995: 306–316). За актуелан и опсежан преглед истраживања о 
антонимима в. Јакић 2016: 2–23 и др. 
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намера из пријатељских у непријатељске. Фазичност и флуидност међуљудских 
односа у савременом словачком и српском друштву сами се препоручују да и 
убудуће буду тема истраживања језичке слике света.
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Стефана Паунович Родич

О ДРУГЕ В СЛОВАЦКОЙ И СЕРБСКОЙ ЯЗЫКОВЫХ КАРТИНАХ МИРА

Резюме

Целью работы является исследование и описание стереотипа друга в языковых картинах 
мира словаков и сербов. Анализ проведен на материале словарей, паремиологических при-
меров и электронных корпусов словацкого и сербского языков. В  последнее время можно за-
метить новые тенденции в употреблении лексемы друг в обоих исследуемых языках ‒ данное 
слово встречается  в словосочетаниях типа: словац. priateľ na facebooku/facebookový priateľ, 
priatelia s benefitmi/priatelia s výhodami; серб. пријатељ емисије, пријатељ на Фејсбуку, 
пријатељ с повластицама. Данные тенденции подтолкнули нас рассмотреть следующие во-
просы: 1) употребляется ли, и если да, то когда, слово друг для обозначения деятеля в сфе-
ре общественной жизни; 2) можно ли, и если да, то в каких случаях, назвать другом челове-
ка, с которым вступают в интимные отношения; 3) какое влияние оказали социальные сети 
на расширение понятия друг и, вообще, на коцептуализацию дружеских отношений. Также 
рассматривается вопрос о том, является ли стереотип врага отрицательно коннотированной 
составной частью стереотипа друга или же речь идет о разных стереотипах, с различным се-
мантическим наполнением. На основе представленного материала и его анализа делается 
вывод о том, что новый стереотип друга у сербов и словаков очень похож. В обеих языковых 
картинах мира друг концептуализируется как личность, рядом с которой себя хорошо чув-
ствуют, как благосклонный человек, оказывающий помощь. Концепты друга и врага вступа-
ют в отношение ассиметрической контрарно-координированной оппозиции.  Оба понятия 
принадлежат сфере межличностных отношений, причем понятие друга является более ши-
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роким, охватывая все ступени межличностных отношений (начиная со знакомого или колле-
ги ‒ и вплоть до любовника).

В обоих исследуемых языках произошли изменения в семантическом поле стереотипа 
друга ‒ от традиционного к трансформированному, охватывающему новые типы обществен-
ных и партнерских отношений. Кроме того, в сербском языке наблюдается  расширенный 
стереотип, возникший в результате сдвига концептуализации друга как помощника из сферы 
личной жизни в сферу общественных отношений. 

Ключевые слова: друг, словацкий язык, сербский язык, когнитивная лингвистика, языко-
вая картина мира, стереотип.
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ЛИНГВИСТИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РУСКОГ  
И СРПСКОГ ДИПЛОМАТСКОГ ДИСКУРСА

 
Рад се бави основним лексичким, морфолошким, синтаксичким и стилистичким карак-

теристикама руског и српског језика у дипломатској сфери употребе. С обзиром на своје 
специфичности, језик дипломатије, као подстил административног функционалног сти-
ла, представља нормирани систем језичких јединица са специјалном употребом чија се 
функција огледа првенствено на пољу међународних односа и комуникације, што обу-
хвата у првом реду дипломатску кореспонденцију, документацију, разговоре и преговоре. 
На лексичком нивоу у оба језика присутне су лексеме словенског и несловенског порек-
ла (најчешће латинског и француског). На семантичком и ситилистичком плану каракте-
рише их дипломатска етикеција, као и прецизност, тактичност, уздржаност, толеранција. 
Морфолошки ниво језика дипломатије у оба језика одликује се употребом девербативних 
именица, изведених предлога најчешће са генитивом и инструменталом, као и стереотипних 
конструкција карактеристичних за вербалне ноте. Употреба облика императива знатно је 
ређа и детерминисана је специфичним контекстом. На синтаксичком нивоу карактеристична 
је употреба партиципа у руском језику, док се у оба језика уочавају конструкције са инфини-
тивом или да-конструкција за изражавање циља, као и теличне, кондиционалне, концесивне 
и декларативне реченице.

Анализу вршимо у циљу утврђивања најважнијих карактеристика дипломатског дискур-
са на свим језичким нивоима, специфичних терминолошких јединица и њиховог настанка, 
најчешћих стереотипних конструкција у оба језика, као и дефинисања преводних еквивале-
ната у српском језику. 

Кључне речи: језик за специјалне циљеве (LSP), језик дипломатије, стереотипне конструкци-
је, етикеција, лексика, морфологија, синтакса, стилистика, преводни еквиваленти.

This paper discusses lexical, morphological, syntactic and stylistic features of the Russian and 
Serbian languages for specific purposes, more specifically the area of diplomacy. 

Bearing in mind its specificities, the language of diplomacy as a substyle of the administrative 
functional style is a standardized system of language units with specific usage, whose function is 
first and foremost reflected in the field of international relations and communications. This primar-
ily includes diplomatic correspondence, documentation, dialogues and negotiations.

At the lexical level, lexemes of Slavic and non-Slavic origin are present (most frequently of 
Latin and French) in both languages. Semantically and stylistically, they are characterized by the 
diplomatic etiquette, as well as by precision, tact, restraint and tolerance. 

The morphological level of the language of diplomacy in both languages is characterized by the 
use of deverbal nouns, derived adverbs – most often with the genitive and instrumental cases, as 
well as by stereotypical constructions specific for verbal communication. The use of the imperative 
form is much rare and is determined by a specific context. 

At the syntactic level, the use of the participle is characteristic of Russian, while constructions 
with the infinitive or da-constructions for expressing the aim, as well as telic, conditional, conces-
sive and declarative clauses are typical of Serbian. 
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The analysis was conducted with the aim to determine the most important features of diplomat-
ic discourse on all linguistic levels, specific terminological units and their origin, the most frequent 
stereotypical constructions in both languages and to define the equivalents in Serbian.

Keywords: Language for specific purposes (LSP), language of diplomacy, stereotypical con-
structions, conversational etiquette, lexis, morphology, syntax, stylistics, translation equivalents.

Језик дипломатије као предмет нашег интересовања спада у домен језика стру-
ке и делимично задире у терминолошка проучавања. Лингвистичкoм анализом тер-
мина током дужег периода бавила се лексикологија. Испрва се под терминологијом 
подразумевала лексика техничких и природних наука, да би се временом почела ту-
мачити као подсистем лексике књижевног језика са својом специјалном функцијом 
номинације појмова, односно као уређени скуп лексема са специјалном употребом 
у оквиру различитих области људских знања, науке или струке. В. П. Даниленко на-
води готово две десетине дефиниција термина, истичући да овај број није коначан 
(Даниленко 1977: 83–86). Бавећи се питањима термина и терминологије, Лејчик де-
финише термин као лексичку јединицу језика за специјалне (специфичне) циљеве, 
која изражава конкретни или апстрактни теоријски појам неке од области науке, 
знања или делатности (Лейчик 2009: 31–32). 

Током низа година у русофоној средини присутна су истраживања из обла-
сти терминолошке синонимије, хомонимије, антонимије, полисемије, односно 
метафоризације и метонимизације као процеса настанка термина. Лексичко-
семантичким особинама, творбом и мотивисаношћу термина бавили су се В. В. 
Виноградов, О. С. Ахманова, Г. О. Винокур, А. А. Реформатски, И. Р. Гаљперин, 
Р. Ј. Кобрин, Т. Л. Канделаки, В. М. Лејчик, В. П. Даниленко, А. В. Суперанска, 
Н. В. Подољска, Н. В. Васиљева и многи други. На домаћем терену сличним лек-
сиколошким и терминолошким истраживањима бавили су се М. Ивић, П. Ивић, 
П. Пипер, Д. Гортан-Премк, И. Клајн, М. Пешикан, Д. Кликовац, Р. Драгићевић, 
К. Кончаревић, С. Ристић, Е. Фекете, Д. Шипка и други. 

Све чешћа су истраживања у области језика струке, односно језика за спец-
ифичне циљеве (LSP – Language for specific purposes), као и контрастивна 
проучавања језика струке и језика опште комуникације (LGP – Language for 
General Purpose), што уједно ствара и потребу за већим бројем речника и прируч-
ника у вези са терминологијом различитих струка (Авербух 2006: 237). У вези 
са тим треба скренути пажњу на чињеницу да се термин одликује прецизношћу 
и управо ова његова особина сужава могућност настанка не само синонимич-
них, већ и полисемичних терминолошких јединица (Даниленко 1977: 210). 

Лексика дипломатске струке спада у струковни функционалностилски ком-
плекс (Кончаревић 2014: 19–21). Као подстил административног (админи-
стративно-пословног) функционалног стила врши своју основну функцију 
саопштавања. То је нормирани систем језичких јединица са специјалном упо-
требом, чија се функција огледа првенствено на пољу међународних односа 
и комуникације, што у првом реду обухвата дипломатску кореспонденцију, 
документацију, разговоре и преговоре. Сходно томе, појам дискурса овде схва-
тамо као скуп текстуалних форми обједињених истом функцијом и темом. У 
овом раду бавићемо се основним лексичким, морфолошким, синтаксичким и 
стилистичким карактеристикама руског и српског дипломатског дискурса. 
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Са једне стране, једна од карактеристика административног функционалног сти-
ла јесте прескриптивност, што подразумева одређени лексички формализам и кли-
ше (Кожина и др. 2011: 320). Са друге стране, у језику дипломатије прескриптив-
ност је слабије изражена, иако је употреба језичких клишеа обавезна у одређеним 
видовима комуникације, попут вербалних нота, о којима ће бити речи нешто 
касније. Дипломатски дискурс можемо поимати и као језичку реалност званичног 
институционализованог карактера, али свакако би фразеологију канцеларијског 
пословања требало диференцирати од терминологије карактеристичне за дипло-
матску кореспонденцију, пре свега због њене специфичне сврхе, намене и задатака. 

Главни задатак дипломатије састоји се у решавању међународних питања 
мирним путем. У домен дипломатије спадају и питања унутрашње и спољне без-
бедности, очување националних вредности и интереса, као и међународног по-
ретка, стога и професионалне обавезе дипломате подразумевају активно или па-
сивно учешће на међународним саветовањима, конференцијама, преговорима. 
Поред преписке, дипломатија подразумева и рад на документима који се упућују 
не само Влади, Министарству спољних послова и одређеним институцијама 
државе пријема (руски: принимающее государство или государство пребыва-
ния) и државе слања / именовања (руски: аккредитующее государство), већ и 
представницима других земаља у држави пријема. Дипломатски дискурс под-
разумева и друге функције од којих су најчешће комуникативна, апелативна и 
репрезентативна. Од великог је значаја адекватно вођење усмене и писмене ди-
пломатске комуникације са ресорним министарством у земљи пријема, као и са 
дипломатама других држава, како у формалној, тако и у неформалној атмосфе-
ри. Дипломатска комуникација подразумева вербални и невербални облик. 

Фокус нашег интересовања усмерићемо на вербално дипломатско општење 
и његове лингвистичке карактеристике. Намера нам је да евидентирамо 
најважније одлике језика дипломатије на свим језичким нивоима у оба језика, 
специфичне терминолошке јединице и начине њиховог настанка, уобичајене 
стереотипне конструкције, као и њихове преводне еквиваленте. 

Већ смо поменули да се језик дипломатије у првом реду одликује специ-
фичном употребом лексичких средстава. Језичким клишеима и стереотип-
ним фразеолошким конструкцијама изражава се етикеција у комуникацији. 
Дипломатски тон подразумева асертивност, одмереност израза за сваку кон-
кретну ситуацију, као и прецизност изражавања. У одмереном протоколарном 
тону преписке требало би избегавати непотребно нагомилавање епитета. 

Последњих пар деценија уочавају се извесне промене у језику савремене 
дипломатије, што је неминовна последица глобалних измена на нивоу геополи-
тике и међународних односа. Приметан је и утицај лингвистичких карактери-
стика савремених медија на језик дипломатије. 

Најпогоднији корпус за проучавање лингвистичких карактеристика дипло-
матског дискурса јесу дипломатска документа у која спадају пре свега: а) личне 
ноте, б) вербалне ноте, в) ед-мемоар (Аidе-mémoire или Non-papier), г) мемо-
рандум. Нашу пажњу задржаћемо на вербалним нотама, дипломатским доку-
ментима којима се успостављају и одржавају званични контакти у првом реду 
између амбасаде и министарства спољних послова земље пријема. 
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Вербална нота је дипломатски документ са меморандумом и печатом, 
састављен у трећем лицу једнине. Предмет ноте може обухватати шири спек-
тар питања, попут информација о доласку новог шефа дипломатске мисије, 
обавештавања о детаљима предаје акредитивних писама, молби за издавање 
одговарајућих докумената члановима породице дипломате у земљи пријема, 
регистрације службеног возила, успостављања или унапређивања политичке, 
економске, културне сарадње, изражавања протеста, саучешћа, информација о 
званичним посетама делегација и слично (Лойко 2007: 9–10). 

Посебно је важно водити рачуна о протоколарним комплиментима на почет-
ку и на крају ноте, осим у случајевима када се нотом саопштава о проглашењу 
дана жалости, изјави саучешћа, или у неким од протестних нота, када се ком-
плименти избегавају, или су сведени на минимум. 

Поред поменутих карактеристика, нота подразумева и екстралингвистичке 
факторе, попут познавања важнијих специфичности конкретне земље, одно-
сно културолошких и лингвокултуролошких чињеница које се односе на одли-
ке менталитета, обичаје и традицију. Када је реч о лексици која није пожељна 
у језику дипломатије, поменућемо употребу модалних глагола мочь, сметь мо-
далних предикатива нужно, можно, нельзя у руском језику, односно морати, 
моћи, смети, као и пасивних конструкција мора се, не сме се у српском језику. 
Уместо нужно, може се употребити важно (важно восстановить/ укрепить дву-
сторонние отношения). Облик императива није пожељан или се изоставља, 
осим у случају када је употребљен у форми инфинитива. 

Када је реч о лексичком нивоу језика дипломатије, осврнућемо се на етимологију, 
неке стилске карактеристике, као и на начин настанка појединих лексема. 

За лексички ниво дипломатског дискурса карактеристична је употреба тер-
минолошких јединица словенског и несловенског порекла (најчешће латинског 
и француског). С обзиром на то да је француски језик дуго сматран језиком 
дипломатије (у средњем веку претходио му је латински, док га у новије вре-
ме смењује енглески), у руском и српском дипломатском дискурсу присутни 
су латинизми и галицзми. Међу позајмљеницама из латинског језика честе су 
монолексемне и полилексемне јединице: вето, персона грата, персона нон гра-
та, статус-кво (у српском језику: вето, персона грата, персона нон грата, 
статус кво). Из француског језика позајмљене су лексеме: агреман, атташе, 
консул, шарже д’ афер, конвенция, демарш, коммюнике, визит, протокол (у 
српском језику такође: агреман, аташе, конзул, конвенција, демарш, комини-
ке, протокол), мада се последња може сматрати позајмљеницом из латинског 
(рrоtосоllum) или старогрчког πρωτόκολλον (у значењу ‘прикачен са предње 
стране’). У српском језику за калк са француског ед-мемоар (Аidе-mémoire) ко-
ристи се и лексема подсетник или латинизам промемориа, док за исти појам 
руски језик користи свој израз памятная записка. Неки термини су словенског 
порекла у руском језику: чрезвычайный и полномочный посол, советник, пове-
ренный в делах (последњи је знатно чешћи од позајмљенице шарже д’ афер, 
која се такође употребљава за функцију отправника послова), посольство, вери-
тельная грамота и сл. У српском су такође словенског порекла: саветник, от-
правник послова (готово да се не употребљава позајмљеница chargé d’affaires), 
изванредни и опуномоћени амбасадор. У новије време лексема амбасадор не-
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ретко се поима као англицизам. Ипак, детаљније залажење у етимологију гово-
ри да је реч о галицизму, а заправо највероватније о латинском Ambactus, или 
старовисоконемачком ambaht у значењу ‘служење’. Израз верительная грамо-
та је латинског порекла, што потврђује и српски језик, где је у употреби лати-
низам акредитиви, или синтагма акредитивно писмо (од латинског accredere 
у значењу ‘веровати, давати веру’). Када је реч о придевско-именичким или 
именичко-именичким синтагмама, током ХХ века активно су били у употреби 
изрази холодная война, железный занавес, Движение неприсоединения, актив-
ное мирное сосуществование, од којих су неки постали део историје (српски: 
хладни рат, гвоздена завеса, Покрет несврстаности, мирољубива активна 
коегзистенција). 

Честа је појава да лексеме из језика опште комуникације, односно из језика 
правне или војне струке постају терминолошке јединице језика дипломатије, 
као што су содействие, невмешательство, сторона (српски: помоћ/садејство, 
немешање, страна), высокий представитель (српски: високи представник), 
правопреемство государств (српски: сукцесија држава) и слично. 

Прелазећи границу између лексичког и морфолошког језичког ни-
воа, поменућемо његове најважније карактеристике у језику дипломатије. 
Скренућемо пажњу на употребу девербативних именица, попут: соглашение, 
решение, запрещение, нераспространение, разоружение, предотвращение, 
развитие, гарантии, запрет и сл. У српском језику еквиваленти су такође 
девербативне именице споразум, одлука, забрана, неширење, разоружавање, 
спречавање, развој, гаранције, забрана. Такође је честа употреба апстрактних 
именица женског рода насталих суфиксацијом (додавањем суфикса –ость): 
безопасность, стабильность, договорённость (српски: безбедност, ста-
билност, договор/споразум), као и девербативних именица средњег рода са 
суфиксима -(е)ниį-, односно -а)ниį-. Веома често у дипломатском дискурсу 
срећу се изведени предлози, посебно двокомпонентни са генитивом: в целях 
+ Ngen, в силу + Ngen, као и трокомпонентни са инструменталом: в связи с + 
Nins, в соответствии с + Nins и сл. Готово идентично је и у српском језику. 
Српски еквивалент за конструкцију в силу + Ngen најчешће је стицајем + Ngen 
или услед + Ngen: в силу исторических обстоятельств (српски: стицајем/ус-
лед историјских околности). 

Када је реч о глаголима, они се често налазе у облику трећег лица једнине и 
првог лица множине презента, док се форма инфинитива користи у улози им-
ператива. Индикативом презента најчешће се изражава обавеза, док се футуром 
може изразити извесни степен модалности, која може подразумевати могућност 
или кондиционалност (Кожина и др. 2011: 320)

Поменућемо и стереотипне конструкције карактеристичне за вербалне ноте. 
Клишеи и стереотипне конструкције обавезне су у протоколарним компли-

ментима на почетку и на крају ноте: «Посольство Республики Сербии сви-
детельствует своё уважение Министерству иностранных дел Российской 
Федерации и имеет честь сообщить…» (српски: „Амбасада Републике 
Србије изражава своје поштовање Министарству иностраних послова Руске 
Федерације и има част да обавести...”).
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На крају ноте најчешће је у употреби стереотипни закључни протоко-
ларни комплимент: «Посольство пользуется случаем, чтобы возобновить 
Министерству уверения в весьма высоком уважении» (српски: „Амбасада 
Републике Србије користи и ову прилику да Министарству понови изразе свог 
особитог поштовања“). 

Синтаксичке конструкције у језику дипломатије одликују се проширеном 
структуром, као и понављањем синтаксичких средстава, у циљу прецизнијег 
изражавања потребне информације (Волкова 2011: 23). На нивоу реченице у оба 
језика употребљавају се конструкције са инфинитивом или да-конструкција за 
изражавање циља. Уочавамо да су честе не само теличне, већ и кондиционал-
не, концесивне и декларативне реченице. Употреба декомпонованог предика-
та карактеристична је за изражавање одмереног тона и етикеције: свидетель-
ствовать почтение, выразить/принять уверение в весьма глубоком уважении. 
Нису реткост ни партиципске конструкције. У преписци на руском језику честе 
су пасивне конструкције (нпр. нами/вами будет выполнено). Уочава се нешто 
ређа употреба зависносложених узрочних реченица, с обзиром на то да дипло-
матска нота чешће има информативну или протоколарну сврху, а ређе кауза-
тивни карактер. Облик императива користи се веома ретко, осим у екстремним 
случајевима, протестним нотама и сличним ситуацијама. 

У зависносложеним реченицама најчешће су у употреби телични (циљни) 
везници чтобы, с тем, чтобы, для того, чтобы (српски: да + презент/
потенцијал/кондиционал, како би, ради тога да, не би ли), концесивни вопре-
ки тому что, несмотря на то что, невзирая на то что, (српски: упркос томе 
што, без обзира на то што, и поред тога што), као и кондиционални везници 
если, если бы (српски: уколико, ако, кад, ако/кад би).

На нивоу стилистике, у дипломатском језику често је присутна метонимија, 
као у синтагмама: официальная Москва, официальный Белград, Кремль согла-
шается, Москва выражает озабоченность (српски: званична Москва, званични 
Београд, Кремљ се слаже, Москва изражава забринутост) и сл. 

Поред стереотипних израза, у формулацијама су присутни еуфемизми при-
ликом описивања конкретних ситуација, проблема или ставова, а као што смо 
раније поменули, карактеристичне су и лексеме којима се изражава прецизност, 
тактичност, уздржаност, толеранција.

На основу наведених лингвистичких карактеристика руског и српског ди-
пломатског дискурса изводимо закључак да међу њима постоје идентичности 
и сличности, као и малобројне разлике најпре на лексичком нивоу. Када је реч 
о пореклу једног броја термина, у српском језику се уочава нешто већи број 
позајмљеница из латинског и француског (амбасадор, ед-мемоар, акредитиви, 
коегзистенција), док су у новије време англицизми све бројнији како у руском 
језику, тако и у српском. На морфолошком нивоу присутна је употреба деверба-
тивних именица у оба језика, као и изведених предлога са генитивом и инстру-
менталом, паралелно са стереотипним конструкцијама које су уједно и најчешће 
у дипломатским нотама. На синтаксичком нивоу руски језик дипломатије 
одликује се употребом партиципских конструкција које нису карактеристичне 
за српски језик, док се сличност огледа у употреби зависносложених теличних, 
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кондиционалних и концесивних реченица, док су каузалне ређе. По стилу иска-
за дипломатски дискурс одликује се етикецијом и умереношћу, асертивношћу, а 
метонимија је честа стилска фигура. 

Свакако се може рећи да не постоје суштинске разлике између руског и 
српског дипломатског дискурса, како на лексичком, тако и на морфолошком, 
односно синтаксичком језичком нивоу. О извесним разликама може се говорити 
најпре када је реч о лексици, и то у вези са начином настанка појединих дипло-
матских термина и фреквентношћу њихове употребе. 

С обзиром на то да се у последње време уочава нешто већи број радова из об-
ласти језика струке, односно језика за специфичне циљеве (LSP), како у руској, 
тако и у српској литератури, можемо закључити да ова тема заслужује знатно 
детаљнија даља истраживања.
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Ружица Радойчич

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО  
И СЕРБСКОГО ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

Резюме

В данной статье рассматриваются наиболее важные особенности дипломатического дис-
курса на материале русского и сербского языков, охватывая все уровни языка, а также серб-
ские переводные эквиваленты. Язык дипломатии, как субстиль официально-делового функ-
ционального стиля представляет собой стандартизированную систему языковых единиц для 
специальных целей, функция которых проявляется в области международных сношений. 

Анализ показал, что на лексическом уровне в русском и сербском языках присутствуют 
лексемы славянского и неславянского происхождения, на морфологическом уровне в обоих 
языках имеют место отглагольные существительные, производные предлоги с родительным и 
творительным падежами, наряду со стереотипными конструкциями. Синтаксический уровень 
характеризуется употреблением причастий в русском языке (в отличие от сербского), а также 
предложениями с придаточным цели, условия, уступки. В меньшей мере употребляются пред-
ложения с придаточным причины. Стилистический уровень в обоих языках характеризуется 
речевым этикетом, тактом, ассертивностью, сдержанностью, а также метонимичностью.

Ключевые слова: язык для специальных целей (LSP), язык дипломатии, стереотипные 
конструкции, речевой этикет, лексика, морфология, синтаксис, стилистика, переводные эк-
виваленты. 
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МЕТАФОРЕ ПАНДЕМИЈЕ КОВИД-19  
У ЈАВНОМ ДИСКУРСУ СРБИЈЕ

Од марта до децембра 2020. године у јавном дискурсу Србије појавиле су се бројне ме-
тафоре којима се описује понашање новог вируса. Неке од их метафора су уобичајене при 
опису болести, временских непогода и других врста катастрофа, а неке од њих су потпуно 
нове. У својој анализи ослањали смо се на основне постулате когнитивне лингвистике, према 
којима метафоре нису само експресивно језичко средство, већ активно учествују у креирању 
значења и тиме врше важан утицај на процесе људског мишљења. Покушали смо да сагле-
дамо шири контекст настанка ових метафора у новонасталој изванјезичкој ситуацији, да их 
класификујемо према сферама из којих се „позајмљују” особине и пресликавају у другу сфе-
ру реалности, да објаснимо мотивацију таквог позајмљивања и експлицирамо евентуално 
скривене поруке које ове метафоре носе. 

Кључне речи: метафора, концептуализација, пандемија, вирус, језичка слика света.

From March to December 2020, numerous metaphors appeared in the public discourse of Serbia 
describing the behavior of the new virus. Some of these metaphors are common in describing dis-
eases, weather disasters, and other types of disasters, and some of them are completely new. In our 
analysis, we relied on the basic postulates of cognitive linguistics, according to which metaphors 
are not only an expressive linguistic tool, but actively participate in the creation of meaning and 
thus exert an important influence on the processes of human thought. We tried to look at the broad-
er context of the origin of these metaphors in the new situation, to classify them according to the 
spheres from which features are «borrowed» and mapped to another sphere of reality, to explain the 
motivation for such borrowing and to explain the hidden messages of these metaphors.

Keywords: metaphor, conceptualization, pandemic, virus, linguistic picture of the world.

Од самог почетка пандемије сведоци смо како се вирус, који се у медијима често 
назива „невидљиви непријатељ”, трансформисао из уобичајено присутног око нас 
инфективног агенса у лукавог и активног субјекта чијој се вољи покоравају држа-
ве и континенти, и како смо се преко ноћи обрели у неком сасвим новом свету у 
којем важе „нова нормална” правила. За описивање понашања овог вируса често се 
прибегава метафори као веома изражајном језичком средству. Употреба метафоре 
у датом контексту има за циљ да на експресиван начин конципира вирус и његово 
понашање, али и да истакне поједине аспекте изванјезичке стварности, који би 
употребом других, мање експресивних, језичких средстава били мање уочљиви.

У овом раду истражићемо концептуалну метафору која се односи на разли-
чите аспекте актуелне епидемије. Руководимо се основном претпоставком Џ. 
Лејкофа (George Lakoff) да је метафоризација заснована на узајамном деловању 
две когнитивне структуре – домена „извора” и „циљног” домена (source do-
main и target domain). У процесу метафоризације структура циљног домена 
се структурише према обрасцу извора, тј. долази до метафоричке пројекције 
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(metaphorical mapping), при чему се у циљном домену могу активирати нове 
особине предмета које до сада нису биле актуелне (Лакофф 2004: 9–10).

Употреба метафоре у условима кризе изазване епидемијом има своју важ-
ну когнитивну функцију, а то је, с једне стране, пренос информација и пред-
стављање нових сазнања путем сажетих и експресивних конструкција, а, са 
друге стране, с обзиром на то да је метафора веома експресивно језичко сред-
ство, она утиче на нашу свест и подсвест, на понашање и однос према другим 
људима. Како сам Лејкоф каже, концепти који управљају нашим мишљењем 
нису само продукти нашег ума, већ утичу на нашу свакодневну активност све 
до најситнијих детаља (Лакофф 2004: 25). 

Метафоре пандемије показују како су у метафоричком огледалу одражене 
представе о овој болести у јавном дискурсу Србије. Креатори ових предста-
ва су различити: почев од политичара и високих функционера, који их користе 
у својим јавним саопштењима, преко представника медицинске струке, па до 
новинара и обичних људи који остављају коментаре на друштвеним мрежама.

Циљ овог истраживања је да уђемо у срж метафоричких процеса тако што 
ћемо одредити метафоричке моделе, као и најзаступљеније типове метафоре у ок-
виру датих модела. Одређивање метафоричких модела нам пружа инфор мације о 
томе који се циљни домени најчешће пројектују на изворне домене, а одређивање 
типова метафора нам даје информације о особинама саме метафоре. 

Корпус истраживања чине насумично одабрани новински текстови у перио-
ду од марта до децембра 2020. године, као и јавна саопштења која се могу наћи 
на сајту Министарства здравља.

Примећено је да је у друштву у кризним периодима повећана фреквентност 
употребе метафоре. Тако метафора може да послужи као средство за сагледавање 
и представљање проблемске сутуације, али и као средство за решавање пробле-
ма и доношење одлука (Баранов 2014: 19). 

Употреба метафоре у опису медицинских концепата није нова појава. Веома 
често метафора је једино средство помоћу којег може да се опише нека сло-
жена и ускостручна проблематика, а понекад метафора спречава неоправдано 
проширивање научног језика, јер на лапидаран начин изражава научну мисао 
(Зубкова 2008: 127–128). 

Све врсте метафоре одредили смо у складу са Лејкофовим и Џонсоновим си-
стемом класификације у којем се издвајају структурне, оријентационе и онто-
лошке метафоре (Лакофф 2004).

Метафора рата
Метафора рата представља врсту метафоре која у својој семантичкој струк-

тури има имплицитно или експлицитно присутну сему „рат”. Медицина и рат 
су две сфере којима је заједнички компонент борба: у првом случају се води 
борба за живот пацијента или за оздрављење, а у другом случају то су ратне 
операције које имају за циљ освајање територије или одређене сфере утицаја. 
У метафоричком моделу болест је рат победа или пораз у борби за здравље се 
доживљавају као ратне операције (Федотова 2018: 61).
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Метафора рата није новина у медицинском контексту. Као што смо већ на-
поменули, она је дубоко утемељена у нашем искуству, када је у питању бо-
лест. У принципу, свака болест може да се концептуализује као мали рат између 
непријатељске војске која напада (вируси, бактерије) и војске која се брани 
(наша антитела) (Štrkalj Despot 2020: 6). 

Иако процес ширења и напада вируса на ћелије јесте реалан и, ако би се 
посматрао микроскопом, јасно бисмо га могли видети, ипак, за већину људи 
који немају приступ лабораторији нити су икада видели вирус или ћелију, овај 
процес је апстрактан и управо тиме може бити мотивисана употреба метафо-
ре рата. На тај начин се невидљиви процес приближава нашој перцепцији тако 
што се искуство рата, тачније онај део рата који подразумева напад, борбу, од-
брану и сл. пројектује у област болести. Когнитивна слика рата „приземљује” 
апстрактни концепт (у датом случају то је процес ширења микрочестице у телу 
домаћина) у материјалну сферу која је ближа нашем искуству. Сви знају шта је 
рат, али већина не зна који се то процеси дешавају у организму за време боле-
сти, па метафора олакшава то разумевање. 

У оквиру датог модела прикупили смо 60 примера. Све примере смо посма-
трали на основу врсте ратне терминологије која се користи, па смо издвојили 
метафоре које се односе на ратне операције, локацију ратних дејстава, врсту 
оружја, начин вођења рата, учеснике у рату, ратне формације, укључивање у 
рат и ратно распоређивање. 

Највећи број примера је из групе ратна операција. У овој групи налазимо 
лексеме рат, борба (борити се), победа (победити), повлачење, инвазија, напад, 
окупација (окупирати), експлозија, битка, удар, предаја. „Инвазија короне” 
(10.11.20. https://www.kurir.rs). „Корона напала НАТО на Косову” (18.12.2020. 
https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/).

Следећа по бројности је група локација ратних операција. У овој групи 
налазимо следеће метафоре: фронт борбе, прва линија одбране и линија фрон-
та. Примери: „Хигијена руку је прва линија одбране од новог корона вируса” 
(19.03.2020. https://pro100healthy.rs); „Важно је схватити да је свако од нас на 
линији фронта у борби против коронавируса” (15.04.2020. https://www.srbija.
gov.rs) .

Следећа група примера се односи на оружје. У овој групи наилазимо на мета-
форичку употребу лексема оружје, арсенал оружја и бомба. На пример: „Свети 
Никола је потенцијална корона бомба”(18.12.2020. https://www.blic.rs); „Поред 
арсенала оружја против коронавируса – маски, самоизолације и социјалног 
дистанцирања, једно је било посебно лако занемарити: прање руку.” (5.10.20. 
www.bbc.com).

У групи начин вођења рата наилазимо на метафоричку употребу лексе-
ма стратегија и тактика. Пример: „Да ли је шведска тактика против короне 
успела” (28.07.2020. https://www.bbc.com).

У групи учесници у рату наилазимо на метафоричку употребу лексема 
непријатељ и нападач. Пример: „А вирус је ту, испред нас, поред нас и иза нас. 
Ми га не видимо. То је наш невидљиви непријатељ и невидљиви нападач”. 
(30.06.2020. https://n1info.com/) .
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У групи ратна формација нашла се лексема хорда. Пример: „Хорда но-
вог бацила из породице коронавируса...” (11.04.2020. https://naukakrozprice.rs/
kako-virus-ubija/). Метафора је интересантна, јер се хорда као војни термин не 
употребљава често и у буквалном значењу се односи на административно-војни 
облик организовања татарских и монголских племена. Ова племена су била ра-
тоборна и одликовала су се посебном крволочношћу, па се ова лексема много 
чешће употребљава у пренесеном значењу да означи освајаче, пљачкаше или 
неке друге агресивне и необуздане групе људи. 

У групи укључивање у рат и ратно распоређивање наилазимо на метафо-
ричку употребу лексема мобилизација и ратни распоред. На пример: „Циљ ове 
донације је дугорочна подршка и нека врста иницијативе за мобилизацију свих 
друштвено-одговорних фирми и појединаца да се сви заједно укључе у борбу 
против корона вируса.” (20.03.2020. https://givingbalkans.org).

Математичка метафора
У току пандемије здравствени службеници и државни званичници су нас ре-

довно обавештавали о тренутном броју заражених и при томе су веома често 
користили различите математичке моделе, термине и устаљене конструкције 
које су из других области доспеле у математику. Математичком метафором на-
зивамо све оне примере у којима се употребљава одређени математички модел 
или се на неки други начин оперише математичким појмовима. Ексцерпирали 
смо 47 примера овог типа.

Највише математичких метафора заступљено је математичким моделом 
зоне. Уже гледано ово су заправо метафоре боје и помоћу њих су представљене 
зоне распрострањености вируса на одређеној територији. Има најмање два 
оваква модела. Првом припадају зелена, жута, наранџаста, црвена и љубичаста 
боја, а у другом моделу су бела, сива и црна боја. Пример: „Evropski centar 
za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) zemlje deli po zonama koje su označene 
bojama: zelena zona (od 0 do 15 zaraženih na 100.000), žuta zona (15–30 zaraženih 
na 100.000), crvena zona (30–50 zaraženih na 100.000), kao i ljubičasta zona (50+ 
zaraženih na 100.000 stanovnika).” (29.10.2020. https://rs-lat.sputniknews.com). 
Поред набројаних боја појављују се и њихове нијансе и то, пре свега, нијанса 
љубичасте (тамнољубичаста зона) и нијанса сиве (тамносива зона). 

Следећа по броју примера је група метафора која указује на број зараже-
них. Овај број може да „расте”, „пада”, „драматично скаче”, да буде „у порасту” 
(при чему се често изоставља лексема „број” и каже се „вирус је у порасту”, 
али овај број може и да „опада (пада)” и „смањује се”, „успорава”. На пример: 
„ Забележен је драматичан скок броја оболелих”. Дакле ове математичке ме-
тафоре указују на кретање одоздо нагоре, одозго надоле, на брзину кретања 
(успоравање) и на промену физичког облика („смањује се”). На пример: „Вирус 
је и даље у порасту, успоравање средином децембра” (27.11.20. https://balkans.
aljazeera.net/news/). Многе од ових конструкција су устаљене и одомаћиле су се 
у математичкој сфери (на пример, пораст/опадање броја).

Посебну групу метафора чине устаљени математички термини који се 
односе на број заражених и на математичке вредности које описују ширење 
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вируса. То су речи и изрази који се као већ формиране метафоре редовно 
употребљавају у математичком контексту. На пример: геометријска прогресија, 
експоненцијална крива, стопа обољевања, вирус је на максимуму, функција рас-
та, линеарни раст, експоненцијални раст итд. Пример: „Вирус се увек шири 
геометријском прогресијом” (08.08.2020. http://www.politika.rs).

Још један математички модел помоћу којег се приказује број заражених и 
врше предвиђања о будућем кретању овог броја је модел криве. Ова крива 
може да расте, пада, може се спљоштити, заравнити, чак се употребаљава и 
жаргонизам пеглати криву. Неретко смо у медијима могли чути израз да нам је 
циљ да „спљоштимо криву”. Пример: Šta znači „spljoštiti krivu” širenja i zašto je 
to ključno ... (27.03.2020. https://www.bbc.com).

У овој групи су и метафоре које се односе на вредност броја заражених, али 
је овај број представљен таласом. Талас представља шематски приказ исте те 
криве (позната крива британског епидемиолога Нила Фергусона) која има своје 
„успоне” или „пикове” (највише тачке) и „падове”. На пример: „Пик таласа 
нас очекује до краја недеље” (10.11.2020. https://www.kurir.rs/). 

Медицинска метафора 
У медицинску метафору смо уврстили речи и конструкције које се иначе ко-

ристе као медицински термини, али због актуелне епидемиолошке ситуације 
је повећана њихова фреквентност у језику. То су конструкције типа бити пози-
тиван (на вирус), нулти пацијент, локална трансмисија, имунитет крда (или 
колективни имунитет), ланац преношења и др. До појаве актуелне епидемије 
шира јавност није ни била упозната са значењем неких од ових термина, а сада 
су се они нашли у нашем свакодневном језику.

Са друге стране неки медицински термини, који се у области медицине кори-
сте у буквалном значењу, у језику медија постају метафоре. На пример, термин 
колапс, који се у медицини дефинише као „изненадан и најчешће ненајављен 
губитак постуларног тонуса, осећај слабости или хипотонија, који је често, али 
не нужно праћен губитком свести”,1 употребљава се у пренесеном значењу у 
потпуно другом контексту. Пример: „Здравствени систем је на ивици колап-
са.” (23.11.2020. https://insajder.net/). Ова метафора се често користи и у другим 
контекстима (на пример, колапс у саобраћају), али је њено порекло свакако ме-
дицинско. Такође се као метафора у немедицинском контексту употребљава и 
медицински термин епидемија. На пример: „Уз корона вирус и епидемија лаж-
них вести” (28.02.2020. https://www.danas.rs/).

Спортска метафора
Забележили смо10 метафора овог типа. Спортска метафора се на неки на-

чин преплиће са ратном метафором, јер, као и у рату, у спорту такође постоје 
две стране које се међусобно боре. У спорту је та борба заправо игра и у ос-
нови јој је такмичење, док је у рату то борба на живот и смрт. У ову врсту ме-

1 Slijepčević D., Vujović S. Medicinska enciklopedija, Т2. Beogradska knjiga, 2011.
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тафоре су укључене две групе примера, који се односе на две спортске дис-
циплине. У првој групи се борба са вирусом претвара у „трку са вирусом”, 
„трку са временом” и „трку за вакцином”. У неким ситуацијама та трка пре-
раста у маратон или у спринт. На пример: „Маратон, а не спринт је реченица 
Андреса Тегнелла, шведског епидемиолога, која можда и најбоље описује како 
изгледа борба са короном.” (18.12.20. javniservis.me). У другој групи примера 
се глобална борба са вирусом поистовећује са фудбалском утакмицом, која има 
прво и друго полувреме. У оваквим примерима у основи спортске метафоре је 
заправо временска одредница. На пример: „Епидемиолог Предраг Кон изјавио 
је јутрос да је Србија завршила ‛прво полувреме’ у борби против корона 
вируса.” (11.04.20. www.danas.rs). У датој метафори од свих особина које фуд-
бал као спортска дисциплина подразумева, узете су само особине које указују 
на време.

Метафорa катастрофе
У овој групи су метафоре које се односе на неки вид природне катастро-

фе: поплаве, земљотреса, цунамија и слично. Регистровали смо 9 примера у 
овој групи. Најбројнији примери су они са компонентом талас. Варијација 
ове метафоре је цунами. Овај тип метафоре треба разликовати од математич-
ке метафоре која такође има компоненту талас, јер се под тим таласом под-
разумева крива са одређеним вредностима у јединици времена. Код метафоре 
катастрофе у основи је поређење са воденим таласом који изазива катастрофу. 
На пример: „Талас наилази, неће нас заобићи” (3.04.20. https://www.novosti.
rs/). Или: „Станић објашњава како избећи цунами корона вируса.” (04.07.2020. 
https://srpskainfo.com). Следећи по бројности су примери са компонентом жа-
риште. Жариште је метафора која се иначе често употребљава у контексту 
болести и рата и указује на подручје, где су заразна болест или ратно дејство 
најприсутнији. На пример: „Највеће жариште је и даље Крушевац, регистрова-
но 87 нових случајева заразе.” (29.11.20. https://www.novosti.rs/). Поред лексеме 
жариште, као метафора катастрофе употребљава се и друга, семантички вео-
ма блиска лексема, а то је епицентар. Иако се у буквалном значењу ова лексема 
употребљава у контексту земљотреса, она се нашла и у примерима који описују 
пандемију и тамо је семантички изједначена са лексемом жариште. На при-
мер: „Индија постаје светски епицентар заразе короном.” (2.09.20. https://beta.
rs/vesti). 

У овој групи метафора су и примери који експлицитно садрже лексему ка-
тастрофа. На пример: „Др Кон изнео застрашујуће податке: Близу смо коро-
на катастрофе!” (10.11.20. https://www.kurir.rs/). Оваквих примера је најмање у 
овој групи.

Метафоре контроле
Пронашли смо 9 примера у овој групи. У највећем броју примера вирус је 

главни актер који „преузима контролу (комплетну нашу стварност)”, „зауставља 
свет”, „зауставља Евролигу и Еврокуп”, „приземљује авионе”, „зауставља жи-
чаре у Вал Гардени” итд. Вирус је тај који контролише авионски саобраћај, 
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спортске догађаје, туристичка путовања и слично, па се доживљава као неко 
апстрактно моћно биће које има утицаја на скоро све аспекте нашег живота. На 
пример: „Korona virus zaustavio žičare u Val Gardeni.” (23.03.2021. https://www.
telegraf.rs).

У ову групу сврстали смо и зоометафору „у канџама короне”, мада се она може 
посматрати и као метафора деструкције. У овој метафори вирус се изједначава 
са некаквом крволочном грабљивицом у чијим је канџама читав свет. На пример, 
један од наслова Курира од 10.11.2020. гласи: „Србија у канџама короне”. Овај при-
мер је интересантан и по томе што представља једину зоометафору у овој групи.

Метафоре кретања
Пронађено је укупно 7 примера у овој групи. Свима је заједничко то што имају 

неки глагол кретања у свом саставу (вирус побегао, вирус успорава (убрзава), 
вирус се приближава, вирус ушао, вирус је пуштен). Вирус се, слично као и код 
метафоре контроле, доживљава као неко моћно биће које има слободу кретања 
и утицај на све важне аспекте нашег живота. На пример: „Корона је ушла у 
Геронтолошки центар у Нишу.” (22.11.2020. www.juznevesti.com).

Метафоре деструкције
Има 5 примера у овој групи. Главни актер ових метафора је вирус који је „за-

точио људе”, „срушио светску економију”, „оставио пустош за собом” и „ус-
мртио велики број људи”. Ове метафоре нас поново наводе да доживимо ви-
рус као биће које има велики утицај на наше животе и велику разорну моћ. На 
пример: „Radovanović kaže za Telegraf.rs da mu je bilo jasno kakav potencijal ima 
korona virus čim je video kakvu je pustoš ostavio na Dalekom istoku.” (15.04.2020. 
www.telegraf.rs). 

Посебно је интересантан пример са глаголом разгоропадити. На пример: 
„А можда се вирус баш ту, усред Балкана разгоропадио.” (09.10.2020. http://
srbinaokup.info). Вирусу се осим разорне моћи, на коју се овде експлицитно 
указује, приписује и емоционално стање. Глагол разгоропадити означава по-
беснети, наљутити се, а синоним му је глагол помамити који указује на веома 
висок степен љутње.

Закључак
Истраживање метафора пандемије ковид-19 у јавном дискурсу Србије је 

показало да су у периоду од марта до децембра 2020. године биле присутне 
следеће метафоре: метафора рата, математичка метафора, медицинска мета-
фора, спортска метафора, метафора катастрофе, метафора контроле, метафора 
кретања и метафора деструкције. 

Истраживање метафоре рата је показало да је у јавном дискурсу у помену-
том периоду употребљаван веома широк опсег ратне терминологије. Дате мета-
форе се односе на ратне операције, локацију ратних дејстава, врсту оружја, на-
чин вођења рата, учеснике у рату, ратне формације, укључивање у рат и ратно 
распоређивање. 
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Најзаступљенији тип ратне метафоре је структурна метафора. Присутна је и 
онтолошка метафора. Као оријентациону метафору смо посматрали конструк-
цију експлозија броја новозаражених због специфичне оријентације нагоре која 
је у основи ове метафоре.

У оквиру математичке метафоре издвајају се, с једне стране, два мате-
матичка модела: модел зоне представљен различитим бојама које указују на 
број оболелих на одређеној територији и модел криве који такође приказује 
број заражених. Са друге стране, у овој групи су и метафоре које су устаљене 
у области математике као што су: геометријска прогресија, експоненцијална 
крива итд. У метафорама боје у оквиру овог модела употребљава се тради-
ционална симболика боја на коју наилазимо и у другим математичким моде-
лима (на пример, љубичастом бојом се поред зоне са највећим бројем оболе-
лих на 100 000 становника означава и степен највеће загађености ваздуха на 
одређеној територији). Симболика боја је таква да тамнија нијанса указује на 
већу бројчану вредност, а светлија на мању. Примењује се и општеприхваћена 
симболика: на пример, црвена боја значи већу опасност, а зелена боја мању 
или одсуство опасности.

У оквиру математичке метафоре забележено је највеће присуство оријента-
ционе метафоре. Најчешћи тип оријентације је одоздо нагоре и с лева на дес-
но. Равноправно је присутна и структурна метафора, а онтолошка метафора је 
најмање заступљена (свега један пример). 

У групи медицинске метафоре такође се издваја неколико подгрупа. Највећи 
број метафора су медицински термини који се иначе користе у медицини, али 
је у току епидемије повећана фреквентност њихове употребе (нулти пацијент, 
локална трансмисија, бити позитиван, имунитет крда). У другој групи су ме-
дицински термини који се употребљавају у пренесеном значењу у немедицин-
ском контексту (колапс у болницама, епидемија лажних вести). 

Највећи број медицинских метафора су структурне метафоре. Метафора ла-
нац преношења може се посматрати као оријентациона метафора, јер подразу-
мева линеарну оријентацију у простору. У овој групи нисмо забележили онто-
лошке метафоре.

Спортска метафора се на неки начин преплиће са метафором рата, јер је у 
основи обе метафоре присутна борба две стране. У спорту то није борба на жи-
вот и смрт као у рату, већ је игра. У оквиру спортске метафоре налазимо спорт-
ске термине који представљају називе спортских дисциплина (трка, маратон, 
спринт) или термине у оквиру појединих спортских дисциплина (прво полувре-
ме, друго полувреме). Интересантно је да се у свим примерима ради о спорт-
ским дисциплинама које подразумевају трчање, а удубљивањем у ове метафо-
ре долазимо до закључка да су све оне на неки начин повезане са временом. На 
пример, ако се борба са вирусом упоређује са маратоном, то нам говори о дужи-
ни трајања те борбе, или, ако се упоређује са првим или другим полувременом 
утакмице, то нам говори о етапи те борбе. У свакој од ових метафора активирају 
се и друге компоненте извора: на пример, при упоређивању са маратоном, ак-
тивира се упоредо и компонента издржљивост која је неопходна за овај спорт. 
Све спортске метафоре припадају структурном типу.
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У групи метафора катастрофе су примери који се односе на неки вид при-
родне катастрофе, најчешће поплаве и земљотреса. Најбројнији су примери са 
компонентом талас и жариште. Постоје варијанте ових метафора у чијој су 
основи синоними, на пример, варијанта за метафору талас коронавируса је цу-
нами коронавируса, а варијанта за метафору жариште је епицентар. Најмање 
су заступљени примери са компонентом катастрофа. Све метафоре ове групе 
припадају структурној метафори.

Метафорама контроле, кретања и деструкције заједничко је то да третирају 
вирус као некакво моћно биће које утиче на скоро све аспекте људског живота. 
То биће је агресивно, попут дивље звери или птице грабљивице, оно нас огра-
ничава у многим активностима, а само има неограничену слободу кретања. Оно 
има и емоционалне карактеристике и у стању је да се „разгоропади”. Све мета-
форе ове групе припадају онтолошком типу.
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Анжела Прохорова

МЕТАФОРЫ КОВИД-19 В ПУБЛИЧНОМ ДИСКУРСЕ СЕРБИИ

Резюме

Статья посвящена анализу метафор, появившихся в сербских СМИ с марта 2020 года, 
когда была официально объявлена   пандемия коронавируса. С самого начала информирова-
ния общественности о коронавирусе мы были свидетелями того, как этот «невидимый враг» 
превратился из инфекционного агенса, обычно присутствующего вокруг нас, в хитрого и 
активного субъекта, чьей воле подчиняются государства и континенты, и как возник совер-
шенно иной мир „новой нормальности”, подавливая на неопределенное время привычную 
жизнь. Некоторые из метафор, используемых для описания вируса, регулярно употребляют-
ся в аналогичных ситуациях при описании болезней, природных катаклизмов и различных 
стихийных бедствий, а некоторые из них являются совершенно новыми. В своем анализе мы 
опирались на основные постулаты когнитивной лингвистики, согласно которым метафоры 
являются не только выразительным лингвистическим инструментом, но и активно участву-
ют в создании значения и тем самым оказывают важное влияние на процессы человеческого 
мышления. Мы попытались взглянуть на более широкий контекст порождения этих метафор 
в новой внеязыковой ситуации, классифицировать их по сферам, из которых заимствованы 
элементы и сопоставлены с другой сферой реальности, объяснить мотивацию такого заим-
ствования и имплицитно указать на скрытые сообщения, которые несут эти метафоры.

Ключевые слова: метафора, концептуализация, пандемия, вирус, языковая картина мира.
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О ОСОБЕНОСТИМА ТЕХНИКЕ ПРЕВОЂЕЊА СОМАТСКИХ 
ФРАЗЕОЛОГИЗАМА СА РУСКОГ НА СРПСКИ ЈЕЗИК

Предмет нашег истраживања чине соматски фразеологизми и анализа фактора који ути-
чу на разумевање и могућност превода са руског на српски језик код оних говорника којима 
је руски језик нематерњи. Издвајање основних принципа којима се дефинишу могућности 
превода ових специфичних лексичких јединица у свести говорника руског језика као стра-
ног један је од основних задатака нашег рада. По правилу, фразеологизам се преводи фра-
зеологизмом, али то, као што је познато, није увек могуће, па се зато за сваки конкретан 
случај превођења соматских фразеологизама користе различите методе. Циљ нашег рада je 
дефинисање основних фактора који утичу на могућност превођења соматских фразеологиза-
ма код говорника руског језика.

Кључне речи: соматски фразеологизми, техника превођења, руски језик, српски језик.

The subject of our research is somatic phraseology units and analysis of factors that affect 
the understanding and possibility of translation from Russian into Serbian of speakers for whom 
Russian is a non-native language. Highlighting the basic principles that define the possibilities of 
translating these specific lexical units in the consciousness of Russian foreign language speakers 
is one of the basic tasks of our work. As a rule, phraseology is translated by means of phraseology, 
although this is not always possible, so each specific case of translating these lexical units requires 
the use of different methods. 

Keywords: somatic phraseology, translation of phraseology, Russian language, Serbian language.

1. Увод
Према мишљењу Л. И. Ројзензона, фразеологија представља једну од најори-

ги налнијих, најсложенијих и најкомпликованијих творевина човекове језичке 
даровитости (Ройзензон 1973: 46). Она сажима читав сложени комплекс кул-
туре и психологије једног народа, као и јединствен начин његовог мишљења. 
Савремена истраживања у датој области су посвећена питањима семантике, 
унутрашње форме фразеолошких јединица1, њихове везе са концептима и уло-
гом културолошког дискурса у образовању сличних јединица. Зато проучавање 
фразеологије подразумева коришћење различитих метода и података бројних 
лингвистичких дисциплина, као што су лексикологија, лексикографија, стили-
стика, етимологија, лингвистика текста и др.

Фразеологизми у различитим језицима, у нашем случају руском и српском 
језику, имају специфични карактер, због чега при дословном превођењу са 
једног на други језик не може увек бити пренесена експресија, конотација, од-
носно изворно значење ФЈ из језика оригинала. Разлике у језичким сликама, 

1 У даљем тексту рада користићемо скраћеницу ФЈ као прихваћену у литератури.
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култури, погледу на свет различитих народа условљавају понекад да се за адек-
ватан превод не може наћи одговарајући фразеолошки еквивалент. Приликом 
преношења фразеологизама са језика оригинала на језик превода, фразеологиз-
ми често у потпуности мењају своје значење. Зато је истраживање могућности 
превођења соматских фразеологизама један од главних задатака у нашем раду.

1.1. Теоретски оквир и претходна истраживања
Под фразеолошком јединицом подразумевамо самосталну, номинативну је-

зичку јединицу која представља устаљену групу речи, којима се изражава свеу-
купно фразеолошко значење и по функцији је слична засебним речима. Будући да 
су групе речи или синтагме тесно повезане са условима места и времена у којима 
је настала дата фразеолошка јединица, оне су једин ствене и понекад је врло теш-
ко, али не и немогуће, превести их са језика оригинала. Фразеологизми су, за 
разлику од од обичних лексичких јединица (речи) сложенији по свом саставу, тј. 
садрже неколико елемената који имају јединствено значење, затим, одликују се 
и постојаношћу састава и устаљеном граматичком формом, нпр. фразеологизам 
греть руки не може се заменити са греть руку или нагревать руки.

Фразеологизми су информативне језичке јединице које одражавају човеко-
ве представе и његов емоционални однос према средини која га окружује. Ово 
тврђење је истинито, тим пре што се “човеков живот, осмишљен кроз категорије 
друштвене свести, фиксира, интерпретира и уопштава кроз категорије језичке 
свести које се вербализују системом лексичко-фразеолошких средстава” 
(Алефиренко 2008: 18).

Због сложености своје семантичке структуре и високог удела конотације у 
њима, фразеологизми, ступајући у различите везе, у различитим контекстима, 
добијају и додатне смисаоне и асоцијативне карактеристике. Осим тога, будући 
да представљају устаљене и засебно оформљене изразе, допуштају настанак 
различитих структурно-семантичких промена у говору, укључујући и веома 
сложене преформулације које би, иначе, биле немогуће у речима (Кунин 1996: 
199). Тако, знајући за фразеологизам потупить голову, не можемо рећи ниже 
потупить голову или еще ниже потупить голову. Већина фразеологизама, да-
кле, има устаљен састав, мада постоје и фразеологизми где је могућа замена ме-
ста у реду речи, нпр. набрать в рот воды – в рот воды набрать. Најчешће је та 
замена могућа код фразеологизама који се састоје из глагола и именских речи 
које зависе од њих.

Према мишљењу Драгане Мршевић-Радовић, уз помоћ фразеологизама 
пред стављамо човеков унутрашњи свет и оно што га окружује, те су зато њихов 
најважнији извор човекова природна средина, његове активности и професи-
онални живот (Мршевић-Радовић 1987: 25). Са друге стране, аутор А. Менац 
(Менац 1995: 162) дефинише фразеологизам као спој две или више речи који 
се не ствара у говорном процесу, него се репродукује у готовом облику и има 
сталан састав и распоред саставница. Њима додајемо и дефиницију Рајне 
Драгићевић која под фразеологизмом такође подразумева устаљену језичку 
јединицу која се састоји од најмање две речи и има јединствено значење, без 
могућности мењања реда речи и самих речи у њима (Драгићевић 2008: 24).
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На крају, веома важна одлика фразеологизама су метафоричност и слико-
витост, будући да њима не именујемо само предмете, појаве, особине, већ и 
њихову емоционалну и сликовиту позадину. Због свега тога су фразеолошке 
јединице и многозначне.

У нашем раду посебну пажњу обраћамо и на семантички план ФЈ, ослањајући 
се, пре свега, на разлику између глобалних и компонентних фразеологизама. 
Глобалне фразеологизме карактерише узајамна зависност између речи које 
их чине, те се опште, глобално значење изражава фразеологизмом у целини 
(Мршевић-Радовић 1987: 63 – 72). Са друге стране, фразеологизми у којима 
једна јединица представља главну компоненту и носиоца семантичког значења, 
а друга компонента обавезну структурну компоненту употребљену у једном од 
својих значења јесу компонентни фразеологизми (говорити НА СВА УСТА = 
говорити МНОГО).

Проблему превођења фразеологизама посвећено је доста пажње у тео риј ским 
радовима из области превођења лепе књижевности, затим у бројним публикацијама 
из области конфронтационе и контрастивне лингвистике2. Фразеолошки фонд, 
захваљујући преовладавању конотативног елемента у значењу ових лексич-
ких јединица, у најбољој мери одражава културолошко-националну специфику 
једног одређеног језика. Управо због тога на највеће потешкоће наилази се при 
покушају њиховог превођења са једног на други језик. 

1.2. Методе превођења фразеолошких јединица
В. С. Виноградов (Виноградов 2004) издваја 4 врсте, тј. 4 могућности за пре-

нос садржаја фразеолошких јединица:
1) фразеологизам се преводи фразеологизмом (пренос подразумева идентич-

но значење, исту стилску обојеност, као и унутрашњу форму), као у примери-
ма: яблоко раздора, Ахиллесова пята, длинный язык / јабука раздора, Ахилова 
пета, дугачак језик;

2) еквивалентне фразеолошке јединице у језику превода (значење и стилска 
обојеност идентичне оригиналу, док унутрашња форма датих јединица одгова-
ра само у погледу карактера сликовитости) или такозвани делимични еквива-
ленти: белая ворона, вести двойную игру / бела врана (птица), играти двостру-
ку игру;

3) стилски еквивалентан фразеологизам у језику превода са истим или слич-
ним значењем, али другачијом унутрашњом формом (убить двух зайцев, счи-
тать ворон, куда глаза гладят / убити две муве једним ударцем, бројати овце, 
куда год те очи воде) и

2 Досадашња истраживања соматских фразеологизама претежно се ослањају на корпус-
на истраживања конкретних соматских компоненти на когнитивној основи: ʻʻHANDSʼʼ IN 
RUSSIAN AND ENGLISH LINGUSTIC CONSCIOUSNESS ауторке Светлане Боголепове, 
CULTURAL MEANING OF BODY PARTS NAMES (in the English and Russian languages) 
Јулије Башкатове, слависта Абдулах Мушовић пише о синтаксичкој функцији ових лексич-
ких јединица (Соматске фразеолошке јединице за изражавање емоција и њихова синтак-
сичка функција).
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4) у језику превода постоје речи са одговарајућим значењем и стилском 
обојеношћу (превод је могућ уколико нема наговештаја ʻсликеʼ која се нала-
зи у основи ФЈ, ако нема више планова у доживљавању датог израза, нпр. дер-
жать в ежовых рукавицах / бити чврсте руке, челичне песнице, владати попут 
тиранина. Дакле, преноси се само смисаона, емоционална, стилска и функ-
ционална информација карактеристична за фразеологизам у језику оригинала 
(Виноградов 2004: 188).

Са тачке гледишта преводилаца, фразеолошке јединице деле се на оне 
које имају еквиваленте у језику превода и на безеквивалентне фразеолошке 
јединице. Еквиваленти ФЈ могу бити потпуни и непотпуни. 

а) Потпуни еквиваленти су они који се са фразеолошком јединицом из језика 
оригинала слажу у значењу, лексичком саставу, сликовитости, стилској усме-
рености и граматичкој структури. У такве фразеологизме убрајамо ФЈ интер-
националног карактера засноване на митолошким предањима, историјским 
чињеницама и фразеологизме библијског порекла (Ахиллесова пята, брать 
грех на душу, в поте лица).

б) Делимични еквиваленти, преносећи значење садрже лексичка, граматич-
ка и лексичко-граматичка размимоилажења. Зато можемо говорити о томе да је 
делимични еквивалент по степену адекватности превода равноправан са потпу-
ним еквивалентом. 

Помоћу еквивалентних јединица се преводи интернационална фразеологија, 
у коју спадају фразеолошке јединице које су ушле у различите језике из 
историјских извора, митологије или позајмљивањем из других језика или 
су се појављивали код различитих народа независно једни од других услед 
заједништва људског мишљења, близине различитих страна социјалног живота 
народа, њихове радне делатности и сл. Као основни начини превођења фразео-
логизама издвајају се фразеолошки и нефразеолошки превод који подразумевају 
да се фразеологизми преводе или одговарајућим фразеологизмом у језику пре-
вода или ако он изостаје неким другим језичким средствима. Многи лингвисти 
(Арсењева 1989, Виноградов 1972, Влахов, Флорин 1980 и др.) предлажу тако 
неколико метода превођења фразеологизма који конкретизују ова два основна 
начина превођења: 

1) фразеолошки превод подразумева коришћење у тексту превода устаљених 
јединица различитог степена блискости између лексичких јединица језика ори-
гинала и одговарајућих јединица у језику превода - од потпуног и апсолутног 
еквивалента до приближног фразеолошког значења; у оквиру овог превода 
издвајају се:

а) метод фразеолошког еквивалента и 
б) метод фразеолошког аналога.
Уз помоћ првог метода чува се читав скуп значења јединице која се прево-

ди. У том случају у језику превода постоји фразеологизам који се поклапа по 
свим параметрима са фразеолошком јединицом из језика оригинала. Независно 
од контекста такав фразеологизам има идентична денотативна и конотативна 
значења. Између две фразеолошке јединице у том случају нема разлика у одно-
су смисаоног садржаја, стилске припадности, метафоричности и емоционал-
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но-експресивне обојености. Обе варијанте имају приближно једнак структурни 
састав као и ред идентичних лексичко-граматичких показатеља: слагање, при-
падност једној граматичкој категорији, употребљивост итд. Као примере наво-
димо следеће соматске фразеологизме: в мгновение ока / за трен ока; вырас-
тать в глазах кому / расти (порасти) у (нечијим) очима. 

Коришћење овог метода при превођењу омогућава да се у најбољој мери пре-
несе са једног на други језик један фразеологизам. Премда, треба поменути и неке 
ситуације које ограничавају употребу метода фразеолошког еквивалента. Наиме, 
фразеолошких еквивалената је далеко мање, затим приликом позајмљивања 
једног истог фразеологизма у оба језика у једном од њих може доћи до промене 
форме саме фразеолошке јединице, што је чешћи случај од претходно наведеног.

Други тип фразеолошки одговарајућих средстава су тзв. фразеолошки ана-
лози. У случају изостанка фразеолошког еквивалента бира се фразеологизам 
са истим пренесеним значењем, заснованим на другачијој језичкој ситуацији. 
Такви су примери: показать нос кому / показати зубе некоме. Фразеолошки 
аналог се сматра пунозначним поклапањем превођене фразеолошке јединице с 
тим што се од ње разликује по неком показатељу: различита компонента, мале 
измене у форми, различита синтаксичка структура и др. 

Код нефразеолошког превода, значење фразеолошке јединице се преноси 
помоћу лексичких, а не фразеолошких средстава у језику превода. Он се обич-
но користи када није могуће наћи фразеолошки еквивалент или аналог. Овај 
превод, узимајући у обзир и компензационе могућности контекста, тешко мо-
жемо сматрати пунозначним због бројних недостатака и губитака у сликови-
тости, конотацији, експресивности и нијансама у значењу. У методе нефразео-
лошког превода убрајају се: лексички превод, калкирање и описни превод. 

Лексички превод се примењује онда када се појам у једном језику описује 
фразеологизмом, а у другом уз помоћ речи. Код оваквог превода неопходно је 
тежити макар ка делимичном очувању сликовитости дате јединице у преносу 
значења њених засебних елемената.

Калкирање или дословни превод применљив је у оним случајевима када дру-
ге методе, посебно фразеолошког типа, не могу да пренесу сематничко-стилско 
и експресивно-емоционално значење фразеологизма. Ова метода, како се исти-
че у литератури, корисна је када је неопходно пренети игру речи из оригинала 
(Виноградов 2004: 191).

Описни превод се своди на објашњење фразеологизма, на превод фразеолошке 
јединице помоћу слободног слагања речи. Овом поступку се прибегава само када 
у потпуности изостаје пуни еквивалент у језику превода, при чему се могу кори-
стити појашњења, описивање или чак пословице и брзалице како би се што краће 
и упечатљивије пренео садржај фразеологизма. Описни превод је посебно кори-
стан при преносу терминолошких конструкција које не подлежу буквалном прево-
ду. Свеједно, и код ове методе превођења неопходно је тежити фразеологизацији 
или макар наговештају на конотативна значења (Комисаров 1990: 252).

Због свега овога превод фразеолошких јединица неретко представља озбиљан 
и тежак задатак, пре свега због њихове експресивности, стилске маркираности 
и национално-културолошке специфичности. 
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2. Материјал и упитник
Како фразеолошке јединице нису нешто што се уобичајено и немаркирано 

користи, покушали смо да уз помоћ упитника који је био понуђен двема гру-
пама испитаника истражимо њихово познавање и евентулне способности за 
превод конкретних соматских фразеологизама. Испитаници су били студенти 
руског језика и књижевности треће и четврте године студија на Филозофском 
факултету у Нишу који као обавезни предмет на својим студијама имају Технику 
превођења. Прва група испитаника сусрела се са примерима соматских фразе-
ологизама ван контекста, док је друга обухватала фразеологизме у конкретном 
реченичном контексту. На Ликертовој скали оценама од 1 – 6 испитаници су 
оцењивали утицај познатости, транспарентности и познавања руске и српске 
културе на своје разумевање и могућност превођења датих соматских фразе-
ологизама (превод је био опциони и у већини случајева делимично изостаје).

Упитник је био сачињен од 10 фразеологизама датих самостално као лексич-
ке јединице ексцерпиране из Фразеолошког речника руског језика аутора Ю. А. 
Ларионовe из 2014. године и у конкретном реченичном контексту:

1. На широкую ногу жить
2. В мгновение ока
3. В ногах правды нет
4. В поте лица
5. Висеть (держаться) на волоске
6. Выбить почву из-под ног
7. Вырастать в глазах
8. Глаза на лоб лезут
9. Нос не дорос
10. Отбиваться от рук

Дате соматске фразеологизме испитаници су оцењивали на основу следећих 
параметара: степен познатости, транспарентности значења, специфичне речи 
или фразе у саставу фразеологизма, познавања људске анатомије, познавања 
руске и српске културе.3 По могућности испитаници су имали и задатак да што 
тачније преведу фразеологизме на српски језик.

3. Анализа резултата 
Поређење експерименталних група
Употребом т-теста најпре смо упоредили средње вредности циљних завис-

них варијабли између две експерименталне групе. Анализа степена познатости 
соматских фразеологизама (Табела 1) показала је значајне разлике између ек-
сперименталних група у следећим случајевима:

3 Дате критеријуме као важне налазимо у литератури: Evans, V. (2006). Lexical concepts, 
cognitive models and meaning-construction. Cognitive Linguistics 17(4).
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а) фразеологизам в поте лица, p = .04, у корист друге експерименталне гру-
пе групе;

б) фразеологизам выбить почву из-под ног, p = .01, такође у корист друге 
групе;

в) фразеологизам вырастать в глазах, p = .04, где је већи степен познатости 
такође забележен у другој групи;

г) фразеологизам нос не дорос, p = .23, где је већи степен познатости забеле-
жен у првој групи испитаника;

д) фразеологизам отбиваться от рук, p = .02, где је већи степен познатости 
забележен у другој експерименталној групи.

Слика 1. Познатост фразеологизама

Када говоримо о односу просечних процена познатости за све фразеологизме 
у две експерименталне групе, такође не уочавамо значајну разлику између гру-
па (p = .34). Овакав резултат указује да присуство реченичног контекста у првој 
експерименталној групи није било пресудно за процену познатости циљних со-
матских фразеологизама. То такође значи да су се испитаници више ослањали 
на своје знање руског језика и претходно искуство са датим фразеологизмима 
које је највероватније директно условљено и учесталошћу са којом се они могу 
наћи у наставним материјалима.

Тако соматски фразеологизам в поте лица који етимолошки сврстава-
мо у групу библијских фразеологизама у свести говорника руског језика не 
подстиче на уочавање везе са еквивалентом у српском језику који је такође 
библијског порекла у зноју лица свог са значењем с тешком муком, напорно 
доћи до циља.

Фразеологизам выбить почву из-под ног препознат је уз помоћ реченичног 
контекста као најприближнији српском еквиваленту губити тло под ногама, 
доспевати у тежак положај.
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Као један од примера код кога није изостао превод код обе групе испитаника 
истиче се фразеологизам вырастать в глазах (порасти у нечијим очима), при-
том успешније код испитаника који су овај фразеологизам оцењивали у датом 
реченичном контексту.

Степен познатости фразеологизма нос не дорос може се довести у везу са 
чињеницом да је у српском језику потенцијални еквивалент фразеологизам 
ни млечне зубе променио није, који је разговорног карактера. Значења попут 
врло млад, неискусан у српском језику покривена су изразом бити (још увек) 
млад и зелен, те због тога реченични контекст не игра пресудну улогу приликом 
превођења на српски језик.

Фразеологизам отбиваться от рук такође у српском језику има за еквива-
лент фразеологизам без соматске компоненте (измаћи контроли), те и у овом 
случају у одговорима испитаника изостаје превод овог фразеологизма.

Анализом транспарентности значења соматских фразеологизама утврдили 
смо значајне разлике између експерименталних група у следећим случајевима:

а) Фразеологизам в поте лица, p = .03, где је већа вредност забележена у 
другој групи; 

б) Фразеологизам вырастать в глазах, p = .03, где је већа вредност такође 
забележена у другој групи; 

в) Фразеологизам нос не дорос, p = ..02, где је већа вредност забележена у 
првој експерименталној групи. 

Анализа утицаја познавања руске културе на разумевање циљних соматских 
фразеологизама открила је значајну разлику само у случају фразеологизма в поте 
лица, p = .047, где је већа средња вредност забележена у другој експерименталној 
групи. Остале разлике нису достигле значајне вредности (p > .05). 

Слика 2. Утицај познавања руске културе на разумевање фразеологизама
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Анализом утицаја познавања српске културе на разумевање циљних фразеоло-
гизама нисмо идентификовали значајне разлике између експерименталних група.

Анализом утицаја познавања људске анатомије на разумевање фразеологи-
зама идентификовали смо значајну разлику између експерименталних група 
једино у случају фразеологизма в поте лица p = .02.

Анализом утицаја конкретних речи или фраза из самог фразеологизма на 
разумевање нисмо идентификовали значајне разлике између експериментал-
них група.

Други део наше анализе обухвата разлике унутар самих група. Статистички 
их представљамо на следећи начин:

Прва експериментална група (са контекстом)
Уз помоћ АНОВА теста са поновљеним мерењима (one way repeated measures 

ANOVA) упоредили смо средње оцене познатости циљних фразеологизама како 
бисмо идентификовали евентуалне статистички значајне разлике. АНОВА тест 
са поновљеним мерењима показао је значајан ефекат познатости (F = 5.94, p < 
.001, partial eta squared = .43), а додатне анализе су показале значајне разлике 
између следећих фразеологизама:

а) Фразеологизам 1 (на широкую ногу жить) и фразеологизам 4 (в поте 
лица), p = .02;

б) Фразеологизам 1 и фразеологизам 6 (выбить почву из-под ног), p = .01;
ц) Фразеологизам 1 и фразеологизам 9 (нос не дорос), p = .02;
д) Фразеологизам 1 и фразеологизам 10 (отбиваться от рук), p = .03.
У осталим поређењима није откривена статистичка значајност.
АНОВА тест са поновљеним мерењима показао је и значајан ефекат транс-

парентности значења (F = 2,64, p = .01, partial eta squared = .25), а додатне ана-
лизе су показале значајну разлику само између фразеологизма 1 и 6, p = .03 У 
осталим поређењима није откривена статистичка значајност.

Како бисмо испитали могуће разлике у степену утицаја познавања руске, од-
носно српске културе на разумевање циљних соматских фразеологизама, спро-
вели смо и АНОВА тест са поновљеним мерењима за сваки од фразеологизама 
посебно. Резултати су приказани у Табели 1. Једина значајна разлика иденти-
фикована је у случају другог фразеологизма, што указује да је испитаницима 
познавање обе културе било подједнако важно за разумевање циљних сомат-
ских фразеологизама.

Табела 1. Утицај руске и српске културе на разумевање циљних СФ

Фразеологизам
Познавање руске 

културе
Познавање српске 

културе P
M SD M SD

Фразеологизам1 4.11 1.05 4.55 1.13 .10
Фразеологизам2 3.44 1.42 3.89 1.69 .04
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Фразеологизам3 4.11 1.69 4.22 1.30 .68
Фразеологизам4 2.33 1.11 2.67 1.32 .20
Фразеологизам5 3.44 1.51 4.00 1.32 .18
Фразеологизам6 2.78 1.30 3.00 1.41 .17
Фразеологизам7 3.78 1.99 3.56 1.81 .17
Фразеологизам8 3.11 1.62 3.67 1.66 .10
Фразеологизам9 2.89 1.45 3.22 1.30 .20
Фразеологизам10 3.44 1.59 3.67 1.50 .35

АНОВА тест са поновљеним мерењима није показао никакве значајне разли-
ке у оцени значаја познавања људске анатомије за разумевање циљних јединица. 
Исти резултат је забележен и при анализи значаја конкретних речи или фраза 
из фразеологизама.

Друга експериментална група (без контекста)

АНОВА тест са поновљеним мерењима показао је значајан ефекат познатости 
и у другој експерименталној групи (F = 5.24, p < .001, partial eta squared = .51), а 
додатне анализе су показале значајне разлике између следећих фразеологизама:

а) Фразеологизам 7 и фразеологизам 9, p = .01;
б) Фразеологизам 9 и фразеологизам 10, p = .01.
У осталим поређењима није откривена статистичка значајност.
АНОВА тест са поновљеним мерењима показао је значајан ефекат транспа-

рентности значења фразеологизма и у другој експерименталној групи (F = 5.07, 
p < .001, partial eta squared = .50), а додатне анализе су показале значајне разлике 
између следећих фразеологизама:

а) Фразеологизам 2 и фразеологизам 9, p = .02;
б) Фразеологизам 7 и фразеологизам 9, p = .02.
ц) Фразеологизам 9 и фразеологизам 10, p = .01.

У осталим поређењима није откривена статистичка значајност.
Како бисмо испитали могуће разлике у степену утицаја познавања руске и 

српске културе на разумевање циљних соматских фразеологизама, спровели смо 
и АНОВА тест са поновљеним мерењима за сваки од фразеологизама посебно. 
Резултати су приказани у Табели 2. Једина значајна разлика идентификована је у 
случају првог фразеологизма (на широкую ногу жить), што указује да је испи-
таницима познавање обе културе било подједнако важно за разумевање циљних 
фразеологизама. Уочена веза између српског еквивалента живети на високој нози 
резултирала је успешним преводом у највећем броју одговора испитаника.
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Табела 2. Разлике у степену утицаја руске и српске културе

Фразеологизам
Познавање руске 

културе
Познавање српске 

културе p
M SD M SD

Фразеологизам1 4.33 1.86 4.50 1.87 .002
Фразеологизам2 4.16 1.17 4.00 1.26 .36
Фразеологизам3 3.00 1.26 3.00 1.26 -
Фразеологизам4 3.67 1.21 3.50 1.22 .36
Фразеологизам5 3.83 1.47 3.50 1.38 .18
Фразеологизам6 3.33 1.37 3.33 1.37 -
Фразеологизам7 4.00 1.55 4.00 1.55 -
Фразеологизам8 3.50 1.05 3.00 0.89 .08
Фразеологизам9 2.17 1.17 2.17 1.17 -
Фразеологизам10 3.50 0.55 3.50 0.55 -

АНОВА тест са поновљеним мерењима ни у другој експерименталној гру-
пи није показао никакве значајне разлике у оцени значаја познавања људске 
анатомије за разумевање циљних јединица. Исти резултат је такође забележен и 
при анализи значаја конкретних речи или фраза из фразеологизама.

Закључна разматрања
Како је предмет нашег истраживања био усмерен на анализу разумевања со-

матских фразеологизама, најважнија, а неочекивана, напомена односи се на 
чињеницу да у највећем броју случајева контекст није у значајној мери утицао на 
разумевање и способност испитаника да преведу дате соматске фразеологизме.

Посебно бисмо издвојили три соматска фразеологизма из упитника који су у 
95% случајева остала без превода: фразеологизам број 4 (в поте лица) - библиј-
ског карактера, очекивано повезивање са српским у зноју лица свога; фразео-
логизам број 6 (выбить почву из под ног) - тачно превео само један испитаник, 
остатак као главну потешкоћу препознаје поново реч библијског карактера по-
чва; фразеологизам број 9 (нос не дорос) - фразеологизам разговорног карактера 
који највероватније утиче на немогућност проналажења преводног еквивалента 
у српском језику (ни млечне зубе променио није). Дакле, као правилност се исти-
че недовољно познавање лексике библијског порекла. Ауторка Наташа Вуловић 
у раду Српска фразеологија и религија (Вуловић 2015: 38) истиче управо при-
роду религијске компоненте као једну од најважнијих за разумевање значења 
фразеологизама.

Изнети статистички подаци начелно наглашавају значај следећих фактора: не-
опходност не само доброг познавања оба језика, већ и културе односно слике све-
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та двају блиских словенских народа. Утицај контекста на коначне и најтачније 
могућности превођења у наведеним примерима је занемарљив. Дато истраживање 
на тренутном нивоу посматрамо као смерницу за даља, обимнија и шира 
истраживања, где би нам већи број истраживаних фактора предочио јаснију слику 
о перцепцији соматских фразеологизама код говорника руског језика као страног.
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Эмилия Йович

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ТЕХНИКИ ПЕРЕВОДА СОМАТИЧЕСКИХ 
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С РУССКОГО НА СЕРБСКИЙ ЯЗЫК

Резюме

Предметом нашего исследования являются соматические фразеологизмы, в частности 
анализ факторов, влияющих на их понимание и возможность перевода с русского языка на 
сербский теми носителями, для которых русский язык не является родным. Выделение ос-
новных принципов, определяющих возможности перевода этих конкретных лексических 
единиц в сознании говорящих русским языком как иностранным, является одной из основ-
ных задач нашей работы. Как правило, фразеологизм переводится фразеологизмом, но это, 
как известно, не всегда возможно, поэтому для каждого конкретного случая перевода со-
матических фразеологизмов используются разные приемы. Целью нашей работы является 
определение основных факторов, влияющих на возможность перевода соматических фразе-
ологизмов говорящими русским языком как иностранным.

Ключевые слова: соматические фразеологизмы, техника перевода, русский язык, серб-
ский язык.
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 НЕСИНОНИМСКЕ ЛЕКСИЧКЕ ВАРИЈАНТЕ КОМПОНЕНАТА 
ЧЁРТ И ВРАГ У РУСКИМ И СРПСКИМ ФРАЗЕОЛОГИЗМИМА 

У овом раду бавићемо се анализом лексичких варијанти компонената чёрт и враг у 56 
фразеологизaма ексцерпираних из фразеолошких речника руског и српског језика. Лексичке 
варијантне компоненте могу бити синоними, али не нужно. Наш фокус биће усмерен ка оним 
варијантним компонентама које нису синоними лексема чёрт и враг. Ове компоненте биће 
анализиране на лексикографском, лексиколошком, етимолошком, фразеолошком и лингво-
културолошком плану. Циљ рада јесте утврђивање сличности и разлика у фразеологији двају 
контрастираних сродних језика, као делу језичке слике света. 

Кључне речи: фразеологија, варијантност, лексичка варијантна компонента, руски, чёрт, 
српски, враг 

In this paper, we analyse lexical variant components of the word чёрт and враг (Engl. devil) in 
54 idioms and fixed expressions excerpted from phraseological dictionaries of Russian and Serbian. 
Lexical variant components may be synonyms of the words they are replacing, but not necessari-
ly. Our focus is directed at those variant components that are not synonyms of the lexemes чёрт 
and враг (Engl. devil), i.e. that are not recorded by the dictionaries of synonyms of the Russian and 
Serbian languages. These components are analysed on the lexicographic, lexicological, etymolog-
ical, phraseological and linguoculturological levels. The aim of this paper is to determine the simi-
larities and differences in the phraseology of two contrasted cognate languages, as part of a linguis-
tic view of the world. 

Keywords: phraseology, variation, lexical variant component, Russian, чёрт, Serbian, враг, 
(Engl. devil). 

Питање могућности издвајања фразеолошких варијанти представљало је 
један од каменова спотицања међу фразеолозима. Поједини фразеолози (Берта-
гаев, Зимин 1960; Коваленко 1969; Мокиенко 1989: 9–48; Сидоренко 1964; 
Шан ский 1985; Шкляров 1962, 1967) сматрају да замена једне компоненте, па 
макар и синонимом, мења карактер унутрашње форме фразеологизма и „созда-
ет другую фразеологическую единицу, синонимичную первой” (Федоров 1973: 
135). С њихове тачке гледишта појам фразеолошке варијанте могућ је само у до-
мену граматичких и фонетских варијанти једне исте компоненте  фразеологиз-
ма и употребе синонимичних помоћних речи. 

Појам фразеолошке варијанте за већину фразеолога1 је оправдан. Под 
варијантама фразеологизма подразумевају се „лексико-грамматические разно-
видности, тождественные по значению и степени семантической слитности” 
(Шанский 1985: 50). Према речима В. Мокијенка у фразеологији „устойчи-

1 Бертагаев, Зимин 1960; Коваленко 1969; Мокиенко 1989: 9–48; Сидоренко 1964; Шан-
кский 1985; Шкляров 1962, 1967.  
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вость и неустойчивость тесно взаимодействуют, они предполагают друг дру-
га и обеспечивают функционирование и динамику фразеологического фонда” 
(Мокиенко 1989: 48). Фразеолошке варијанте срећу се међу свим типовима фра-
зеологизама (Белобородова 2009: 28). Већи број фразеологизама, код којих се 
разликује једна компонента, а значење тих различитих компонената тематски је 
повезано, чини фразеосхему (Драгићевић 2009: 39). 

Предмет овог рада је анализа несинонимских лексичких варијанти у фразеологиз-
мима који садрже компоненте чёрт у руском и враг српском језику. У науци о језику, 
према обиму устаљених израза који обухвата, фразеологија се дели на фразеологију 
у ужем и фразеологију у ширем смислу. Према ужем приступу, којим се руководимо 
у овом истраживању, фразеологизмима се сматрају фразеолошке сраслице, фразео-
лошка јединства и фразеолошки спојеви.2 Стога, под фразеологизмом подразумева-
мо релативно устаљене експресивне спојеве речи са целовитим значењем, које се не 
може извести из збира значења компонената а у језику се употребљавају у готовом 
виду (Мокиенко 1989: 5). Са структурног становишта фразеологизам у ужем смислу 
представља спој лексема које могу имати синтагматску структуру или „реченичну 
структуру, али незавршену, отворену” (Мршевић-Радовић 1987: 23). 

Циљ овог рада је утврђивање сличности и разлика у броју, структури, темат-
ској припадности несинонимских лексичких варијанти компонената чёрт у ру-
ском и враг српском језику, утврђивање њиховог односа према компонентама 
чёрт и враг, откривање мотивације њихове употребе на месту датих лексема. 
Компаративну и контрастивну анализу варијантних компонената на синхроном 
плану употпунићемо елементима дијахроне (етимолошке) анализе, концепту-
алне и лингвокултуролошке анализе. 

Када говоримо о изворима истраживања, морамо истаћи да поједини аутори 
фразеолошких речника бележе варијантне компоненте фразеологизма исказа-
не лексемама под једном речничком одредницом (Менац 1979–1980; Оташевић 
2012; ФСРЯ; БФСРЯ), док их други аутори не наводе (РСАНУ; РСЈ; ФРХСЈ; 
МАС; ФСРЛЯ)..3 

Корпус овог истраживања чини 56 фразеологизама (23 фразеологизма из ру-
ског језика (прилог 1), 33 фразеологизма из српског језика (прилог 2)) у којима 
се уз компоненте чёрт и враг дају лексичке варијанте или дате компоненте и 
саме представљају варијанту неке друге лексеме. 

2 Класификацију фразеологизама В. Виноградова (Виноградов 1977) према критеријуму 
семантичке спојености на фразеолошке сраслице, фразеолошка јединства и фразеолошке 
спојеве употпунио је Н. Шански фразеолошким изразима, дефинишући их као „устойчивые 
в своём составе и употреблении фразеологические обороты, которые не только являются се-
мантически членимыми, но и состоят целиком из слов со свободным значением” (Шанский 
1985: 62). Последња група укључена је у домен проучавања фразеологије у ширем смислу. 

3 Примере из речника РСАНУ, РСЈ и ФРХСЈ, у којима се лексичке варијанте не наводе у 
загради узимамо са резервом, будући да смо из њих ексцерпирали само изразе који садрже 
компоненте враг и ђаво. Као допунуски извор фразеологизама користили смо монографију 
Наташе Вуловић Српска фразеологија и религија: лингвокултуролошка истраживања (Вуло-
вић 2015) и  и рад Ружице Бајић и Наташе Вуловић „Семантичко-фразеолошка анализа не-
ких лексема са сакралним  значењима у српском језику (анђео, ангел / демон, бес)” (Бајић, 
Вуловић 2009)
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Чёрт и враг. Именица чёрт (чорт4) у речнику МАС дефинише се: 1. по ре-
лигиозным представлениям сверхъестественное существо, олицетворяющее 
собой злое начало, дьявол, бес. 2. прост(оречное) употребляется как бранное 
слово. 3. в знач. нареч. чёртом. прост(оречное), лихо, молодцевато; у БТСРЯ: 
1. по религиозным представлениям: сверхъестественное существо, олицетво-
ряющее собой злое начало, в образе человека, но с рогами, копытами и хво-
стом; дьявол, бес. 2. нар(одное)-разг(оворное) употребляется как негативная 
характеристика кого-л. 3. разг(оворное)-сниж(енное) о том, кто обнаружива-
ет умение, силу, сноровку, ловкость и т.п.; у ТСРЯ Шв: 1. в религиозных пред-
ставлениях и народных поверьях: нечистый дух, олицетворяющий зло (изобра-
жаемый обычно человекоподобным существом в шерсти, с рогами, копытами 
и хвостом). 2. на что, в чём или с неопр. о том, кто ловок, смел, удачлив в 
каком-н. деле (прост.). Према РСХС на српски језик преводи се лексемама ђаво 
и враг. Лексема враг у РСАНУ одређује се: 1. а. рлг(религијско). и празн(оверно) 
по народном веровању натприродно биће које живи обично у паклу, замишљено 
као оличење зла. б. у емоционалним обртима (клетвама, узречицама, у љутњи 
и сл.), често са избледелим значењем. 2. фиг(уративно). а. несташно, немирно 
или обесно створење. б. зло, опако, бесно створење. в. зло, невоља, незгода. г. 
(при помињању нечега рђавог или непријатног, у љутњи, грдњи, негодовању 
и сл.) назив за било какво биће, предмет, појаву и сл. (често у питањима). 3. 
арх(аично) непријатељ, противник. 

Лексема чёрт порекло води од: 
„*[…] ‘черта; очерченное место’ > ‘раскорчёванное место в пределах 

обозначенных границ’ > ‘граница, как место обитания нечистой силы’” 
(ТСРЯ Шв).

Како се у БФСРЯ наводи, чёрт је демонски дух, који своје порекло води 
од општесловенских претхришћанских религиозно-митолошких и колектив-
но-родовских представа, којима се хаос трансформише у човеку појмљив кос-
мос. Код Источних Словена чёрт представља појам који укључује сву нечисту 
силу (БФСРЯ: 721, а према СМЭС: 391, 392). Ово нечисто антропоморфно-зо-
оморфно биће, има атрибуте човека и животиње (рогови, реп, копита, крзно), 
константно се меша у животе људи, терајући их да чине лоше, неоправдане, 
погрешне поступке. Исте атрибуте проналазимо код лексема враг, ђаво, сата-
на, сотона. 

Како показује наш материјал, компонента чёрт у руским фразеологизмима 
може алтернирати с: 1) именицама – аллах, бог, бес, господь, грех, дьявол, ляд, 
пёс, прах, хрен, шиш, шут, поимениченим придевима – леший, нелёгкая, нечи-
стый, 2) синтагмама (придев + именица): нечистая сила, нечистый дух, чёрто-
ва мать, чёртова бабушка, черти собачьи. Као варијантне компоненте враг у 
корпусу српских фразеологизама појављују се: 1) именице: бес, бог, ђаво, не-
частиви, 2) синтагме: придев + именица шиљати враг, број + именица сто бе-
сова, сто ђавола.  

4 Према правопису руског језика (дело, година, страна) до 1956. године именица се пише 
двојако чёрт / чорт. Реформом руског језика 1956. године донет је нови Правилник руске 
ортографије и пунктуације (дело, година) према којем се само облик чёрт сматра исправним. 
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У раду синонимима именујемо само оне лексеме које проналазимо у речни-
цима синонима руског и српског језика.5 Од наведених варијантних компонена-
та у ССРЯ проналазимо: бес, дьявол, нечистый, нечистый дух, нечистая сила, а 
у РССЈ – ђаво, бес, нечастиви. 

Варијанту бог срећемо у оба језика. Ова компонента, заједно са компонен-
тама аллах и господь у руском језику, у антонимском је односу према лексе-
мама чёрт и враг и налази се на позитивном поларитету бинарних опозиција 
Бог – ђаво, добро – лоше, чисто – нечисто, горе – доле, небо – земља, док су 
остале варијантне компоненте представници негативног поларитета: бес (бес), 
дьявол (ђаво), нечистый (нечастиви), нечистый дух (нечисти дух), нечистая 
сила (нечиста сила)). Бог је једина лексичка варијанта компоненте враг у 
српском језику, коју, будући да је антоним, не проналазимо у РССЈ. Све остале 
варијантне компоненте овај речник региструје, због чега их нећемо детаљније 
анализирати у овом раду. 

У народном веровању и Бог и враг поседују знање које није доступно обич-
ном човеку, о чему сведоче фразеологизми: бог (господь, аллах, чёрт, бес, ле-
ший, шут, пёс, хрен) <его (тебя, её, вас, их)> знает (ведает); бог (господь, ал-
лах, чёрт, бес, леший, пёс) знает; бог (чёрт) знает что; одному (единому) богу 
(господу, аллаху, чёрту) известно. Према Д. Мршевић-Радовић „у народној 
фразеологији је уобичајено да се далеки простор (даљина) најпре резервише за 
зла и опасна демонска бића” (Мршевић-Радовић 2014: 33). Тако се у искључиво 
просторном значењу употребљава фразеологизам богу (врагу) иза леђа (за 
леђима) (рус. у черта на кулички (на куличках)). 

Варијантне лексеме које се не појављују у ССРЯ, а нису ни антоними јесу: 
грех6, леший, ляд, нелёгкая, пёс, прах, хрен, шиш, шут. Међу овим лексемама 
религијску конотацију имају грех и прах, религијско-митолошку – лексеме ле-
ший, ляд, нелёгкая, хрен, шиш, шут. 

Када Срби желе да кажу да је нешто исто, користе фразеологизам није ђаво 
него враг. О томе да ђаво и враг нису апсолутни синоними говори нам њихова 
етимологија. Сретен Петровић (2004) наводи да је претхришћански назив за 
ђавола био израз чорт, с обзиром на то да је познат и у западнословенским и 
у источнословенским језицима. Овај израз је заједно са изразом враг старији 
назив за ђавола. Према ЕРХСЈ првобитно значење речи враг јесте непријатељ 
који убија, док му је хришћанство дало значење diabolus > ђаво. Ова лексема 
се употребљава напоредо са прасловенском лексемом, те долази до њиховог 
укрштања. У описним речницима савременог српског језика „саме лексеме враг 
и ђаво непрецизно [су] дефинисане. У њиховим примарним дефиницијама ова 
два значења [поглавар бесова (бијесова) и било који пали анђео, тј. демон, бес 
(бијес)] се не разлучују” (Бајић, Вуловић 2009: 277). 

Чёрт и грех. Прва од варијантних лексема коју анализирамо јесте апстрак-

5 Односи синонимије и антонимије у језику изузетно су комплексни. Неки од радо-
ва о овим односима су: Дешић 1983; Драгићевић 2007; Јакић 2016; Апресян 1969, 1974; 
Палевская 1964; Брагина 1986.  

6 У српском језику у РСАНУ значење 3. б. празн.(оверно) зао дух, ђаво, тј. синонимно је 
са враг.
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тна именица са могућим конкретним реализацијама – грех (нарушавање ре-
лигиозних правила и прописа, оно што лежи на савести, поступак за осуду, 
грешно, лоше (ТСРЯ Шв). Према ЭСРЯ највећа је вероватноћа да је словенско 
grěxъ повезано са лексемом греть, чије је првобитно значење печење (савести). 
Ову претпоставку оповргава ЕРХСЈ, истичући да је лексема грех7 старија од 
хришћанства, стога изворно није могла имати наведено значење. Изворна се-
мантика греха (крив, одступање од правог) омогућила му је „да постане један 
од богословских термина у преводима на старословенски језик, у складу са 
хришћанским учењем да је грех одступање од правог пута ка циљу, чији су пу-
токаз Божији закони, те је и суштина греха скретање с овога пута, промашај 
циља” (Грковић-Мејџор 2013: 371). 

Према хришћанском предању первородный грех (срп. првородни (Адамов, 
источни, праотачки, прародитељски, први) грех), онај са којим се људи рађају, 
починили су Адам и Ева пробавши забрањени плод са дрвета познања добра и 
зла. Према религиозним представама хришћана постоје смртни грехови (рус. 
смертный грех), који се ничим не могу искупити и због којих се губи божја ми-
лост (РСЈ: 212, ФСРЯ: 120), а који носе назив семь смертных грехов (срп. седам 
смртних (самртних) грехова). Уколико неко учини поступак за осуду или свали 
грех на душу на руском ћемо употребити израз хватить греха на душу. Грех се 
може искупити (рус. замолить (замаливать) грех) и отпустити, односно опро-
стити (рус. отпустить (отпускать) грехи). Човек може преузети грех на себе 
(рус. взять (брать, принять (принимать)) грех на душу (на себя)), сносити по-
следице за туђу кривицу, односно расплатиться (расплачиваться) за чужие 
грехи (срп. испаштати (искајавати) туђе грехе), или пак, замерити некоме не-
што, осудити некога за нешто, односно срп. уписати (приписивати, узимати и 
сл.) у грех. За трагикомичну ситуацију Руси ће рећи и смех и грех (срп. не знам 
да ли бих се смејао или плакао). Уколико неко добија према заслузи, Срби ће 
употребити израз према свецу и тропар, а Руси – по грехам кому. Израз као у 
инат на руски језик преводи се изразом как на грех (как назло). Грех се може 
крити, те уколико желимо да искрено нешто кажемо, можемо употребити израз 
что (нечего) греха таить (срп. што да се таји, руку на срце, треба признати). 
Он се може реализовати и као простор: човека могу други увести у грех: ввести 
(вводить) в грех (соблазн) (срп. (бити) наведен на грех (увести у искушење)), 
човек може и сам упасти у њега: впасть (впадать) в грех (спр. упасти у грех) 
и заглибити се, увалити се, огрезнути у грехе: погрязнуть (погрязать) в грехах 
(срп. огрезнути у грех). Близином греха може се описати неповољна животна 
ситуација, невоља, незгода: долго ли до греха (срп. враг (ђаво) не спава, није да-
леко до невоље, лако се може догодити, не треба (не фали) много). Некоме мо-
жемо препоручити да нешто остави (да се мане нечега) изразом от греха (по-
дальше) (срп. мани се тога). О физичкој реализацији греха у пољу човековог 
изгледа говори нам поредбени фразеологизам дурен (страшен) как смертный 
грех (срп. ружан као страшило, као ђаво, као грех8). Грех може имати времен-

7 О концепту греха у српском и руском језику видети: Вуловић 2015: 266–273: Керкез 
2007; Сайгин 2013, 2014. 

8 О последњем примеру ружан као грех Н. Вуловић пише да се у фразеолошком речнику 
хрватског језика овај пример наводи, док се у нашем језику појављује у новијим књижевним 
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ску димензију, те потицати из младости или прошлости (рус. грехи молодости, 
грехи прошлого). Он може бити материјализован као ствар или предмет који се 
може делити, па за поједине радње и послове на руском кажемо с грехом по-
полам9 (срп. на једвите јаде, с тешком муком). У изразу грех попутал актив-
ност субјекта радње говори нам о аниматности именице грех. У РСАНУ међу 
значењима лексеме грех проналазимo 3. б. празн(оверно) зао дух, ђаво. У БАС 
и МАС овa значења не проналазимо, стога сматрамо да у руске фразеологизме 
улази захваљујући механизмима метонимије. 

Чёрт и леший. Лексема леший припада кругу словенске митолошке лексике 
и „по свој прилици први пут се помиње у писаним изворима тек у XVI веку, под 
називом лĕсны богъ” (Раденковић 2013: 13). На српски језик ову лексему пре-
водимо синтагмом шумски дух, будући да за реч леший, лесник Срби и Хрвати 
нису знали, као ни Бугари, нити Македонци (Раденковић 2011: 35). 

Овај демон словенске митологије господар је шуме и звери. Сам његов фи-
зички опис представљен је као хаотичан, као супротан уређености, у појединим 
сегментима близак опису врага. То што се веровало да нема сенке и да му је 
крв плава, говори у прилог оностраној природи овог моћног митолошког 
бића, чији су послушници вукови, који су такође један од атрибута нечистог. 
Све што је проклето – његов је плен. Према речима Љ. Раденковића, леший је 
један од демона, који својим појављивањем предсказују несрећу. Друга његова 
функција јесте заштита. Према северним руским веровањима он не само што 
прати војнике у рат, већ и прима метке за њих, може да украде дете и да за-
штити дивљу звер. Из овога закључујемо да је реч о демонском бићу чија при-
рода „указује на заједничке корене божанског и демонског у старој словенској 
митологији, тј. на везу митолошких бића са обоготвореним прецима, с једне 
стране, као и са застрањеним покојницима, с друге” (Раденковић 2013: 13). 

Двојаки однос према овом бићу потврђује руска фразеологија. Као враг, шум-
ски дух утиче на човека да чини лоша дела, да говори оно што не треба: леший 
дёрнул (дёрнет), леший дёрнул меня за язык. Он носи, узима оне чијим прису-
ством или којима смо незадовољни: леший несёт (носит, принёс итд.), леший с 
ним, леший его возьми (дери, побери, подери). Њега помињемо када се чудимо, 
дивимо, када смо усхићени или изражавамо непријатност: на кой (какой) леший, 
за каким (коим) лешим, какого лешего; када изражавамо изостанак некога или 
нечега: ни лешего; или, пак, грдњу, прекор: к лешему. У три примера из нашег 
корпуса могућа је замена компоненте леший лексемом бог. У овим примеримa 
или се претпоставља свезнање Бога и нечисте силе, наспрам незнања човековог 
– леший его знает (ведает), леший знает <кто, когда итд.>, или се изражавају 
грдње и прекори – ну его к лешему. Лексема леший појављује се у као варијантна 
компонента свог хиперонима чёрт у фразеологизмима. 

стилски маркираним текстовима. Аутор претпоставља да је „ширење ове фразеолошке 
јединице последица културних контаката, највише превођења и уопште утицаја западне кул-
туре” (Вуловић 2015: 273). 

9 Наведени пример има и друго значење које се сматра застарелим: с грехом пополам – 1. 
с большим трудом, еле-еле, кое-как. ср. с горем пополам. 2. устар. сомнительным путем, не-
благовидным способом, нечестно, с обманом (ФСРЯ: 344).
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Чёрт и ляд. Именицу ляд речници наводе само у оквиру израза (МАС, 
ТСРЯ Уш, ТСРЯ Шв), или као народни разговорни синоним лексеме леший 
(БТСРЯ), а њој сродне именице ляда и лядина дефинишу као: 1) ниско влаж-
но место обрасло шумом или жбуњем, 2) раскрчено место од шуме или 3) 
јаругу, односно ледину (МАС, БТСРЯ, ТСРЯ Уш). Према ЭСРЯ порекло лек-
семе ляд објашњава се лексемом ледачий у значењу непутёвый (разг. лако-
мислен, нехатан, ветропираст. РСХС), негодный (1. неприкладан, неподесан; 
неупотребљив. 2. разг. лош, рђав. РСХС) и пољском лексемом lаdасzу (рус. 
чёрт). Лексемом ляд у дијалекатској лексици топонимије Костромске обла-
сти бавила се Ј. В. Цветкова (2011). Ауторка на основу броја деривата ове име-
нице – именица: ляд; ляда (леда), ляды (леды), лядина (ледина), лядинка (ле-
динка), лядинник, придева: лядащий (ледащий, лядящий, лядащенький, ляже(ё)
нное, глагола: лядеть (ледеть) – болеть, слабеть, чахнуть, закључује да је 
дата лексема веома продуктивна на овом подручју. Најпродуктивнија је у нази-
вима ливада за кошење и испашу, називима шума, шумарака и места у шуми, 
зараслих поља, остављених због лоше, неплодне земље. Лексема ляд у ко-
стромским дијалектима има и значења: зао дух, ђаво у народним веровањима, 
болест, немоћ, слабост, невоља, а користи се и као назив за бичевалце (припад-
нике секте самобичевања). 

У нашем корпусу потврђена су два фразеологизма са овом компонентом и 
у оба се ова компонента може заменити лексемом чёрт. Један од њих користи 
се када се изражава чуђење, дивљење, усхићење, непријатност: на кой (какой) 
ляд; а други приликом грдње, прекора: иди (пошёл, ну тебя итд.) к ляду. Појаву 
именице ляд као варијантну компоненту именице чёрт можемо тумачити на два 
начина: 1) именица означава злог духа и хипоним је именице чёрт, 2) именица 
означава хабитат чёрта. У оба наведена случаја именица улази у наведене фра-
зеологизме путем метонимије. 

Чёрт и нелёгкая. Придев нелёгкий бележе сви анализирани описни речници 
руског језика (БТСРЯ, МАС, ТСРЯ Шв, ТСРЯ Уш). Лексему нелёгкая као посеб-
ну одредницу бележе ТСРЯ Уш и ТСРЯ Шв само у оквиру израза, док је МАС 
и БТСРЯ не бележе не само као одредницу, већ ни као једно од значења лексе-
ме нелёгкий. 

Овај поименичени придев настао је елидирањем именице сила и представља 
еуфемистичан назив за сву нечисту силу (вукодлаке, вампире, шумске и кућне 
духове, и сл.), чиме се објашњава способност ове компоненте да у појединим 
фразеологизмима замењује именицу чёрт. Нечистоћа води порекло из архетип-
ске опозиције чисто – нечисто, прљаво (БФСРЯ: 721). У фразеологији се дати 
поименичени придев углавном користи у једнини. Нечиста сила наводи људе да 
чине и говоре оно што не треба: нелёгкая меня дёрнула, нелёгкая дёрнула меня 
за язык, утиче на њихово понашање нелёгкая попутала кого, њу помињемо када 
изражавамо незадовољство: нелёгкая несёт кого, нелёгкая несёт кого куда, не-
лёгкая носит кого, нелёгкая носит кого где. Једини пример у фразеолошким 
речницима у којем се дати поименичени придев користи у множини јесте: пу-
скаться (пуститься) во все нелёгкие (тяжкие, во вся тяжкая) (срп. одати се 
(одавати се) пијанству, разврату; не бирати средтва <за постизање циља>). 
На српски језик преводи се лексемама враг и ђаво. 
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Чёрт и пёс. Општесловенско порекло речи пас потврђује његова распроста-
њеност у савременим словенским језицима, као и етимологија (др.-рус., ст.-
слав. пьсъ, укр., блр., болг. пес, с-хорв. пас, словен. pes, чеш., слвц. pes, польск. 
pies (ЭСРЯ)). 

Лексему пёс у руском језику временом је потиснула лексема собака. Како 
се наводи у етимолошким речницима, порекло именице пёс није јасно. Иако 
најстарија припитомљена животиња, која је хиљадама година саставни део чо-
вековог окружења, пас је, као предмет многовековног посматрања, поред пози-
тивних, дао повода и за негативне оцене од стране људи. Ове оцене нашле су 
одраз како у лексици, тако и у фразеологији. 

У руској фразеологији пас се као варијантна компонента појављује у израз-
има чуђења, изненађења, непријатности: на кой пёс, незадовољства: пёс меня 
возьми; приликом изражавања незадовољства нечијим доласком, одласком, 
понашањем: пёс с ним; у грдњама, претњама, псовкама: ко <всем> псам (чер-
тям собачьим). Срби изражавају узалудност, безвредност нечега изразом мачку 
под реп (бацити), док Руси говоре: псу под хвост (срп. узалуд, утутањ, не вреди 
ни пишљива боба). О свезнајућој природи пса говори нам његова заменљивост 
лексемом бог у изразима: пёс <его> знает, пёс знает. 

Према речима В. Чајкановића добро је познато да је „одвратност према псу 
дубоко укорењен осећај код нашег народа” (Чајкановић 1994: 247, 248). Аутор 
истиче да су светост и поганост ове животиње доказ њене демонске приро-
де (Чајкановић 1994: 249). Ово веровање води порекло из паганске, словен-
ске и старе српске митологије. Облик пса могу попримити и друга створења 
из словенске митологије: домовој у Русији, вампир у Чешкој и Пољској, душе 
покојника у Србији (Чајкановић 1994: 256). О култу пса као хтонске нечисте 
животиње говоре и остаци „псећих” празника (Чајкановић 1994: 243–260). 

Чёрт и прах. Према БФСРЯ представа о праху као прашини, укупности 
најситнијих честица, потиче из давнина. Именица прах води порекло из цркве-
нословенског и старословенског језика. У савременом руском језику сматра се 
застарелом и стилистички обојеном речју, користи се у пренесеном значењу и 
поетском изражавању, а њена општа значења пренета су на лексему порох. 

Лексема прах у руској фразеологији је заступљена: у уобичајеној формули 
при опросту с мртвима мир праху его (срп. мир праху његовом), здесь покоится 
прах кого, чей (срп. овде почива ко); приликом изражавања чуђења, изненађења, 
непријатности: на кой (какой) прах, незадовољства: прах его возьми (дери, по-
бери, подери), прах с ним, прах тебя знает (разберёт) (срп. ко би те знао, 
ко ће те знати); грдњи, претњи, псовки: гори прахом! (срп. нека све иде бес-
трага!), чтобы <и> праху не было (срп. губи ми се с очију, да те више не ви-
дим овде, нестати без трага, нећу да знам за тебе); у значењу – до краја, до 
крајњих граница: разориться (промотаться итд.) в пух и <в> прах (срп. про-
пасти до краја, скрхати се, пасти на просјачки штап), разбить в пух и <в> 
прах (срп. разбити у парампарчад, потући до ногу), пойти/идти (рассыпать-
ся/рассыпаться) прахом (срп. пропасти/пропадати, претворити се/претвара-
ти се у прах и пепео; отићи утутањ (у ветар)). У фразеосемантичком пољу 
међуљудских односа приликом изражавања критике користи се фразеологизам: 
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разнести в пух и <в> прах (срп. опрати главу коме, искритиковати, уништи-
ти кога). Прекидање везе с неким или нечим у руском језику изражава се фра-
зеологизмом отрясти (отряхнуть) от <своих> ног прах (срп. прекинути сваку 
везу с ким, с чим, дефинитивно напустити кога, шта). Овај израз (Шулежкова 
2011: 279) потиче од древног обичаја да се приликом одрицања познанства, ста-
рог пријатељства, родбинских веза, напуштања одређеног непријатног места, 
на прагу или на граници удара ногом о земљу, како би се отресле и најситније 
њене честице. Ауторка сматра да је овај чин прешао у религиозне радње првих 
хришћана, а отуда и у Свето Писмо.  

Прах је реч која се спомиње у Светом Писму, како у Старом Завету: „Са 
знојем лица својега јешћеш хљеб, докле се не вратиш у земљу од које си узет; 
јер си прах, и у прах ћеш се вратити. ” (I Мс. 3: 19) 3: 19), тако и у Новом Завету: 
„ Ако вас ко не прими нити послуша ријечи ваше, излазећи из куће, или из града 
онога, отресите прах са ногу својих ” (Мт. 10: 14). Прах се налази на негатив-
ном поларитету више опозиција: небо – земља, горе – доле, Бог – човек, вечно 
– пролазно, чисто – нечисто, чиме се објашњава повезаност лексеме са лексе-
мом чёрт. 

Чёрт и хрен. Лексема хрен према МАС јесте 1. травянистое растение сем. 
крестоцветных, с утолщенным корнем, содержащим едкое эфирное масло, 
идущим в пищу в качестве приправы. 2. горький корень этого растения, а так-
же пряная приправа к пище из этого корня. У РСЈ наводи се једно значење, 
којим су обухваћена оба значења у руском језику, односно, хрен је врста поврћа, 
вишегодишња зељаста биљка из ф. крсташица, чији се љути ароматични ко-
рен употребљава као зачин. Због свог облика и укуса у хришћанству је постао 
симбол Христових мука и страдања (Шадура 2010: 341). 

У фразеосемантичком пољу људских физичких особина старост се може из-
разити фразеологизмом старый хрен (у МАС са квалификатором прост(оречное) 
бран(ное); у ФСРЛЯ грубо-прост(оречное); у ФСРЯ фразеологизам се не наво-
ди) (срп. старкеља, старо гунђало), а незгодна, несрећна животна ситуација 
– пословицом хрен редьки не слаще (срп. не зна се шта је горе, зло је једно и 
друго, није ђаво него враг, све је исти враг (ђаво)), којом се подвлачи оштар, 
љут, горак, опор укус ове биљке као подсећање на муке Исусове (Шадура 2010: 
341). Овај еуфемизам за врага користи се и приликом исказивања изненађења, 
чуђења, и незадовољства хрен его знает (ведает), на кой (какой) хрен, какого 
хрена, хрен в голову (пятку) (срп. види врага!, ђаволе <један>!, враг те однио!), 
незадовољства: хрен с ним, док се за изостанак нечега користи израз ни хрена. 

Чёрт и шиш. Лексема шиш дефинисана је као 1. оштар врх нечега, 2. ши-
пак, 3. јако мала количина нечега (МАС). У ЭСРЯ као једно од могућих порекла 
и значења речи наводи се „диал. также «черт», смол. (Добровольский), донск. 
(Миртов), […] От шиш «черт» произведены шиши́га, шишига́н, шишко́”. На 
српски језик преводи се као шипак, фига. 

Користи се у изразима када се жели исказати: ништа (не добити или не дати): 
шиш с маслом (срп. фига, шипак, ништа; свирај ти, брајко), показать шиш 
кому (срп. показати шипак (фигу) коме), получить шиш (фигу) <с маслом> 
(срп. добити шипак (фигу, брус), не добити ништа, остати празних шака), 
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незадовољство поводом изостанка некога/нечега: ни шиша; средство, новац: на 
какие шиши <жить, покупать, приобретать итд.> (срп. од каквих средстава 
(каквим средствима, којим парама) <живети, куповати, стицати>). 

Везу између шиша и врага проналазимо у дијалектима руског језика. У Киров-
ској области у водене духове убраја се шишига, која личи на одраслу дугокосу 
жену, без одеће, коју често чешља, излазећи на земљу из воде. Корен се везује и 
за кикимору (кикимара, шишимора, шишимара, мара), духа у облику жене, који 
се појављује у кући, конаку, опустелим грађевинама, а изведеница шишимора 
везује се за глагол шишить, шишать – комешати се, врзмати се, мрдати се, ра-
дити кришом. Овим термином у различитим крајевима обележавају се разли-
чити митолошки женски ликови међу којима су: жена кућног духа, жена лес-
ног духа, русалка, чак и фигура која се палила за празник Масленицу (Власова 
2008: 78–82). Бавећи се позајмицама из руског језика у језику народа Коми у 
Пермској области, И. Подјуков (Подюков 2012) бележи називе за чичак, стри-
чак (рус. репейник, чертополох) – шишибар. Дуго се сматрало да је ова реч 
угро-финског порекла, као и сам народ, међутим В. Меркулова је показала да је 
назив настао највероватније аналогијом са чертополох (шиш – дијал. чёрт, бор 
од борити, борити се према полох, полохать – плашити) (Подюков 2012. 

Чёрт и шут. Српски превод именице шут у РСХС гласи 1) дворска луда, 2) 
лакрдијаш, пајац. Везу између шута и черта можемо потражити у етимологији. 
Према речима М. Турилове (2008) важан елемент семантике шута јесте 
празноћа, пустош (шутило – ован без рогова). Уз то, проклете особе мушког 
пола називају се шутови на Уралу, а русалка – шутовка. Она може бити и жена 
или кћи шута, „а шутом называют эвфемистически чёрта” (Зеленин 1995: 146). 
Негативној слици дворске луде доприноси и маска, односно одсуство лица, 
чиме се представља онострано, опасно, демонско. Изразе са овом лексемом ко-
ристимо приликом исказивања незадовољства поводом нечијег доласка, или од-
ласка: шут возьми (дери, побери, подери), ну его к шуту, шут с ним, изостан-
ка или недостатка нечега: ни шута, чуђења, изненађења: на кой (какой) шут, 
какого шута, прекора и грдњи: к шуту. Човек од себе може правити дворску 
луду: разыграть (разыгрывать) шута горохового, строить из себя шута (срп. 
правити се будала), или се облачити као она: нарядиться (рядиться) шутом 
(срп. обући се (облачити се) као клаун, направити (правити) од себе будалу, 
комедијашити). 

Материјал нашег истраживања показао је да постоји више српских фразе-
ологизама с компонентом враг у којима се она може заменити другом лексе-
мом, него руских фразеологизама у којима се компонента чёрт може заменити 
другом лексемом (33 фразеологизма у српском, наспрам 23 у руском језику). 
Разноликост и број лексичких варијанти компоненте чёрт знатно је већи од 
броја варијанти компоненте враг (20 у руском, наспрам 7 у српском језику). У 
српском језику све варијанте осим лексеме бог проналазимо у РССЈ. У руском 
језику, осим варијантне компоненте бог (аллах, господь), која је антоним лексе-
ми чёрт, проналазимо и синонимске и несинонимске лексеме. Несинонимске 
лексеме које имају религијску (грех и прах) или митолошку конотацију (леший, 
ляд, нелёгкая, хрен, шиш, шут), те у анализи нису уочене измене у унутрашњој 
форми фразеологизама. Међу варијантама компоненте чёрт заступљени 
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су еуфемизми (нелёгкая, хрен), хипоними (леший, пёс, шиш, шут) и метони-
ми (грех, прах, ляд). Анализирани фразеологизми најчешће се употребљавају 
за изражавање чуђења, изненађења, непријатности, незадовољства, грдњи, 
претњи, псовки. Све варијанте компоненте чёрт у анализираном корпусу на 
српски језик преводе се фразеологизмима са лексемама враг и ђаво. 

Одговор на питање откуда толики број лексема које могу заменити речи чёрт и 
враг у фразеологији можемо потражити у народном веровању да се именовањем 
зла оно привлачи, због чега се „замењује погрдним називима или еуфемизмима: 
некрштеник, налетник, нечастиви, нечастивник, нежид, брадаило, куси, репоња, 
рогоња, водац, матори, проклетник, анатемник, анђама” (Кулишић и др. 1970: 
127). Када се упореде народна веровања о божанској и нечистој сили, закључује 
се да „первые восходят к христианству, а вторые – во многом к славянскому язы-
честву” (Волков и др. 1996: 147). 

Фразеологизмима се, као фрагментом језичке слике света, фиксирају и пре-
носе с поколења на поколење информације о стереотипима, еталонима и архе-
типовима заступљеним у одређеној култури. У својој семантици они одражавају 
дуг процес развоја културе народа (Маслова 2001: 82). На основу анализираних 
фразеологизама можемо закључити да, у оном делу руске и српске језичке слике 
света који се односи на народне и религијске представе о чёрту и врагу, постоји 
велика подударност, али и специфичност сваке од њих. Наше истраживаање 
могло би представљати део свеобухватнијег истраживања фразеологизама у 
које би били укључени сви синоними датих компонената у оба језика, чиме би 
се омогућило доношење дубљих закључака о њиховом месту у фразеолошком 
фрагменту језичке слике света двају народа. 
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Прилог 1 
Руски примери у којима се уз компоненту чёрт појављује варијантна компонен-

та: 
1. за каким (коим) чёртом (дьяволом, лешим) – зашто? којег врага (ђавола)? 

За чије бабе здравље? 
2. к чёрту (к бесу, к лешему, к шуту, к чёртовой матери, к чёртовой бабушке) 

– до врага, дођавола, к врагу, к вражјој матери 
3. какого чёрта (беса, дьявола, лешего, шута, хрена) – зашто? којег врага 

(ђавола)? За чије бабе здравље? 
4. ко <всем> чертям (псам, чертям собачьим) – до врага, дођавола, к врагу, к 

вражјој матери 
5. на кой (какой) чёрт (бес, дьявол, шут, леший, пес, ляд, хрен, прах) – зашто? 

којег врага (ђавола)? за чије бабе здравље? 
6. ни чёрта (ни лешего, ни шиша, ни хрена, ни шута) – ништа, ни врага, шипак 
7. чёрт (бес) верёвочкой связал – <сам> враг их је спојио, нашла крпа закрпу 
8. чёрт (бес, леший, нелёгкая) дёрнул (дёрнула) меня (тебя, его, её, нас, вас, их) 

за язык – ђаво га је повукао за језик 
9. чёрт (бес, леший, нелёгкая) несёт (принёс) кого – враг га носи (однео, донео) 
10. чёрт (бес, леший, нелёгкая) носит кого где – враг га носи (однео, донео) 
11. чёрт (бес, леший, шут, пес, хрен, прах) с ним (с тобой, с ней, с вами, с ними) 

– враг га носи (однео, донео) 
12. чёрт (бес, нечистый, нечистый дух, нелёгкая, грех) попутал кого – враг 

(ђаво, бес) га је навео (натерао) 
13. чёрт (леший, шут, пес, прах) меня (тебя, его, её, нас, вас, их) возьми (дери, 

побери, подери) – враг га носи (однео, донео) 
14. чёрт (леший, шут, пес, прах) меня (тебя, его, её, нас, вас, их) дёрнул – ђаво 

(враг итд.) га је натјерао (натентао, навео итд.) 
15. чёрт (нелёгкая, нечистая сила) несёт (занёс) кого куда – враг носи (однео, 

донео) кога куда 
16. чёрт (нелёгкая) носит (унёс) кого – враг носи (однео, донео) 
17. чёрт (нелёгкая итд.) сунул (угораздил) его жениться (поехать итд.) – који 

му је враг (ђаво) био да се оженио (да је отишао), баш (што) му је <то> 
требало да се ожени (да оде итд.) 

18. что за чёрт (дьявол)! – који је то враг (ђаво)? шта то значи? види врага! 

Руски примери у којима се компонента чёрт појављује као варијантна компо-
нента:   

1. бог (господь, аллах, чёрт, бес, леший, шут, пёс, хрен) <его (тебя, её, вас, 
их)> знает (ведает) – бог (ђаво, враг, ко итд.) би га знао, враг (ђаво, ко 
итд.) ће га знати 

2. бог (господь, аллах, чёрт, бес, леший, пёс) знает – бог (враг, ко) зна, бог 
(враг, ђаво, ко) би <га> знао, нико не зна <ко, када> 

3. бог (чёрт) знает что – бог (ђаво, враг, тко итд.) би га знао, враг (ђаво, тко 
итд.) ће га знати 

4. одному (единому) богу (господу, аллаху, чёрту) – сам бог (враг) зна, ни драги 
бог не зна, нитко жив не зна 

5. известно ну его к богу (аллаху, лешему, чёрту, шуту) (разг.) – бог с њим, 
нека иде с милим богом, нека га ђаво (враг) носи, нека га вода носи, нека иде 
дођавола (доврага, бестрага) 
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Прилог 2 
Српски примери у којима се уз компоненту враг појављује варијантна компонен-

та или је компонента враг дата као варијантна: 
1. бацити што од ђавола (до врага, к врагу) 
2. бежати од кога / од чега као ђаво од крста (бежати од кога / од чега као 

враг од свете водице, бојати се (чувати се) од кога / од чега као враг од 
тамјана) 

3. бес (бијес, враг) у те 
4. где је ђаво (враг) рекао лаку ноћ 
5. доћи ће ђаво (враг) по своје 
6. ђаво (враг, бес (бијес)) би га знао (ђаво (враг, бес (бијес)) зна, ђаво (враг, бес 

(бијес)) ће га знати) 
7. ђаво (враг) га (је и сл.) носи (је однео)/ бес (бијес) га (те и др) појела 
8. ђаво (враг) не спава 
9. ђаво (враг) нити оре, нити копа 
10. ђавола (врага) би на леду потковао 
11. живи ђаво (враг) 
12. и враг (ђаво) зна што је право, али неће да чини (ма неће, него како му је 

мило) 
13. искочити (испасти, скочити, утећи) ђаволу (врагу) из торбе (из мреже) 
14. исти (један) ђаво (враг) 
15. истерати ђавола (врага) из кога 
16. ићи (отићи) до <сто> ђавола (ићи (отићи, одлетети) до врага (к врагу, по 

врагу)) 
17. који ђаво (кога ђавола) (који враг, кога врага; који бес (бијес)) 
18. не да кому ђаво (враг) мира 
19. није ђаво (враг) тако (онако) црн (као што га људи сликају (молују)) 
20. однео враг (ђаво) шалу 
21. отићи к врагу (до ђавола, до беса (бијеса)) 
22. палити Богу и ђаволу (врагу) свећу 
23. патити (мучити се) као ђаво у плиткој води (као враг на плитку дну) 
24. послати кога / што до ђавола (к врагу, до врага) 
25. продати (дати, записати, предати, завештати) душу ђаволу (врагу) 
26. ружан као ђаво (враг, грех) 
27. с ђаволом (врагом) тикве сејати (садити) 
28. тражити ђавола (врага) 
29. тражити ђавола (врага) <без свеће, са свећом, с лучем> 
30. ушао коме ђаво (шиљати враг) под кожу 
31. ушао ђаво (враг, нечастиви, бес (бијес), сто ђавола, сто бесова (бијесова)) 

у кога 
32. црн као враг (ђаво) – јако / посве црн 
33. богу иза леђа (за леђима) (врагу иза леђа (за леђима))
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Eлена Йочич 

НЕСИНОНИМИЧНЫЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ КОМПОНЕНТОВ 
ЧЁРТ И ВРАГ В РУССКИХ И СЕРБСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ 

Резюме

В настоящем исследовании проводится сравнительно-сопоставительный анализ лек-
сических вариантов компонентов чёрт и враг в 56 фразеологизмах (23 в русском и 33 в 
сербском языках). Источниками данного корпусного исследования являются фразеологи-
ческие и толковые словари русского и сербского языков. В исследовании анализируются 
несинонимические варианты, т.е. те, которые не регистрируют словари синонимов рус-
ского и сербского языков. Данные варианты были проанализированы на лексикографиче-
ском, лексикологическом, этимологическом, фразеологическом и лингвокультурологиче-
ском уровне. Настоящее исследование было проведено в целях выявления и определения 
сходств и отличий фразеологических подсистем двух сопоставляемых родственных язы-
ков. Результаты анализа показали, что в русском языке количество фразеологизмов с ва-
риантами компонента чёрт меньше, чем количество фразеологизмов с вариантами компо-
нента враг в сербском языке, а также, что в русском языке существует больше вариантов 
компонента чёрт, чем в сербском языке – вариантов компонента враг (20 : 7). В корпусе 
сербских фразеологизмов все варианты являются синонимамы компонента враг (за исклю-
чением компонента бог), в то время как в русском языке обнаруживаются синонимы и не-
синонимы компонента чёрт. Среди несинонимов выделяются те, у которых религиозная 
коннотация (метонимы: грех и прах), и те, у которых мифологическая (хипонимы: леший, 
пёс, шиш, шут, эвфемизмы: нелёгкая, хрен, метоним: ляд), ввиду чего изменение образно-
сти фразеологизма не обнаруживается. В итоге исследования можно прийти к выводу, что 
в той части языковой картины мира, которая относится к народным поверьям и религиоз-
ному учению о чёрте и враге, русскую и сербскую языковые картины мира можно считать 
близкими, но не одинаковыми.  

Ключевые слова: фразеология, вариантность, лексический вариантный компонент, рус-
ский, сербский, чёрт, враг.
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ОПЫТЪ ВВЕДЕНІЯ НОВЫХЪ РУССКИХЪ ЛИТЕРЪ КАО 
ПОКУШАЈ УВОЂЕЊА ЛАТИНИЦЕ У РУСКИ ЈЕЗИК*1

У раду се излаже преглед анонимне брошуре Опытъ введенія новыхъ русскихъ литеръ у 
којој аутор даје свој предлог увођења латинице у руски језик. Поред тога, даје се и преглед 
основних типолошких разлика између латинице и ћирилице уз поређење са предложеном 
абецедом. Посебну целину заузима поређење са Првим српским букваром Вука Стефановића 
Караџића које нам омогућава да сагледамо предложену реформу у ширем контексту и да 
претпоставимо ко би могао бити њен аутор.

Кључне речи: реформа азбуке, руска абецеда, латинизација, Вук Стефановић Караџић.

The paper presents an overview of an anonymous brochure named Опытъ введенія новыхъ 
русскихъ литеръ in which the author gives his proposal for the introduction of the Latin alphabet 
in the Russian language. In addition to this overview, an overview of the basic typological differ-
ences between Latin and Cyrillic is given, including a brief comparison with the proposed alpha-
bet. A special section of the report shows a comparison with the Grammar of the Serbian Language 
written by Vuk Stefanović Karadžić, which allows us to look at the proposed reform in a broader 
context and to present the possible author of this brochure.

Keywords: spelling reform, Russian Latin alphabet, Latinization, Vuk Stefanović Karadžić.

Предмет овог рада је брошура Опытъ введенія новыхъ русскихъ литеръ не-
именованог аутора. У њој аутор износи свој предлог увођења латинице у ру-
ски језик. У раду се износи критички приказ дате брошуре уз осврт на њене 
најважније особености, место које заузима у историји руског језика и личност 
аутора. Циљ рада је приказивање једног од покушаја увођења латинице у руски 
језик. Поред тога, утврђивање личности аутора представља један од важнијих 
задатака.

На првој ненумерисаној страни брошуре дат је наслов на тадашњој 
руској ћирилици – ОПЫТЪ ВВЕДЕНІЯ НОВЫХЪ РУССКИХЪ ЛИТЕРЪ, 
док на четвртој ненумерисаној страници имамо наслов дат на предложеној 
реформисаној латиници – OPЫT WEDENIЯ NOVЫH RUSSKIH LITER. Пример 
наслова је сасвим довољан да се утврди неколико типолошких својстава пред-
ложене латинизације.

Као прво – пресловљавање је непотпуно спроведено, јер су поједина сло-
ва изостављена (ъ на крају речи), што значи да се реформа не тиче искључиво 
словног састава, већ и свеукупног изгледа речи, па самим тим и броја слова у 
самој речи. Према правопису, дебело јер на крају речи означава да је последњи 

*159. скуп слависта Србије
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сугласник у речи тврд. Његово изостављање у финалној позицији – уз прет-
ходни договор да се сугласници у речима без ъ на крају читају тврдо – не 
представља готово никакав губитак за фонетску страну језика,1 али ипак јесте 
својеврстан преседан с обзиром на дотадашњи свеукупан и уобичајен начин 
записивања руског језика.2 Поред овога, недоследност се огледа и у томе што 
нису за све графеме пронађена одговарајућа латиничка решења, већ је неко-
лицина њих остављена у изворном облику (овде: ы и я), што као резултат има 
мешање доташње ћирилице са новоуведеним латиничним графемама и тиме 
чини да ново писмо има карактер прелазног писма (из ћирилице у латиницу). 
Као друго – графичко упрошћавање можемо приметити и у поништавању раз-
лике између одређених графема (у датом случају и и i) са циљем уједначавања 
графичког приказа истог гласа, а опет науштрб историјског начела у правопису. 
Као треће – она се не тиче само словног састава, већ сама употреба латинице 
доприноси и лексичкој латинизацији језика уз неизбежно истискивање словен-
ских речи као непожељних варваризама, нарочито у вишим стиловима. То се 
огледа у чињеници да је аутор у значењу речи слово (графема) изабрао стилски 
обојену латинску позајмљеницу литера уместо уобичајене руске (словенске) 
речи буква. Слово w у речи wedeniя највероватније представља грешку (или на-
меру) словослагача, с обзиром на то да није наведено као предложено слово у 
самој брошури.

Алтернативни наслов са поднасловом се налази на другој ненумерисаној 
страници и гласи Новыя усовершенствованныя литеры для русскаго алфа-
вита или Удобнҍйшее средство, учиться чтенію и письму Русскому, даже и 
иностранцамъ, приспослобленное вмѣстѣ къ изученію всѣхъ Европейскихъ 
алфавитовъ, Съ приложеніемъ нѣкоторыхъ историческихъ замѣчаній о упо-
требленіи буквъ у Древнихъ и Новыхъ народовъ. За разлику од наслова, није дат 
у латиничкој транскрипцији.

Из овога се види да је основна намера аутора да направи најлакши могући 
систем записивања руског језика који би уједно био добро усклађен са оста-
лим европским писмима и који би истовремено омогућио лакше и ефективније 
усвајање самог писма. Међутим, под „свим европским азбукама” аутор подраз-
умева искључиво различите врсте латиница које користе европски народи, док 
је истовремено склон искључивању свих равноправних ћириличких графема 
уз потпуни престанак коришћења свих преосталих грчких слова која немају за-
себну гласовну вредност у руском језику. Одбојност према ћирилском наслеђу 
аутор неће крити ни у следећим пасусима.

У предговору аутор наводи да су га на реформу писма навеле породичне 
обавезе, тачније – васпитавање деце. Сходно томе, субјективни циљ реформе 
би начелно требало тражити у педагошки мотивисаном олакшавању првих ко-

1 Изузетак представљају речи које почињу сугласником коме претходи тврд сугласник на 
крају претходне речи (најчешће проклитике̄).

2 Нарочиту занимљивост представља чињеница да тадашњи руски језик доследније и 
конзервативније бележи ъ и од самог црквенословенског, који у појединим случајевима 
(предлози или морфемска граница између префикса и корена речи) допушта изостављање ъ 
или његову замену пајерком.
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рака у учењу, тј. у лакшем усвајању писма и правописних правила. На тај на-
чин би се уштедело непроцењиво време које би могло бити искоришћено за 
утврђивање у наукама, те би стога свако ко је пријатељ општег просвећења 
у држави морао имати обзира према оваквој замисли. Свој узор и претход-
ника види у Петру Великом и у тековинама његовог подухвата стилске (и у 
мањој мери графемске) латинизације ћирилице, која је у неколико наврата 
била остварена почетком XVIII века. Тако формални циљ постаје наставак 
Петровог рада и што је могуће већа усклађеност са латиницом уз обавезно 
увођење другачијег начина учења азбуке. Олакшавање и промена приступа 
учењу азбуке се огледа и у томе што би се познавањем латинице уштедело 
време и при учењу других европских језика, јер би ученицима њихово пис-
мо већ било познато. Наравно, ово се односи искључиво на језике који се 
записују латиницом, јер би у другом случају оваква реформа имала супротно 
дејство. Аутор отклања могућу дилему називајући латиницу римским или ев-
ропским словима. Оваква карактеризација латинице сведочи о културној под-
лози аутора и његовим нескривеним намерама. Проглашавајући латинично 
писмо европским, притом обавезно искључујући из овог опсега остале две ве-
лике европске писмености (ћирилску и грчку), аутор показује да своју земљу 
и њену историју у ширем смислу не доживљава као део европске културе и 
цивилизације. Тако би промена писма била неизбежан део прикључивања 
Русије културним токовима западноевропских народа, при чему се самом 
писму очигледно придаје прворазредан цивилизацијски и симболички значај 
и улога, далеко испред наизглед у први план истурене основне улоге писма 
у бележењу гласова једног језика. Самим тим руска слова не постају усавр-
шена променом њихове фонетске вредности или усклађивањем са гласовима 
тадашњег руског језика, већ даљом стилизацијом и преиначавањем – самом 
квантитативном и квалитативном променом кода и његове цивилизацијске 
припадности и симболичког значаја. На то указује и употреба синтагме вовсе 
уничтожить која нам јасно предочава каква би судбина чекала она слова која 
се аутору учине сувишним, као што се пре више од века пре тога десило у ре-
форми Петра Великог.3

Главни део брошуре почиње похвалом азбуци која се сматра једним од 
највећих достигнућа људског духа. Услед њене важности за човека, њен поста-
нак је најчешће приписиван одређеним божанствима. Почетак словенске пис-
мености се приписује солунској браћи Ћирилу и Методију који су је за потре-
бе посланства у Великој Моравској направили на основу грчког писма додавши 
му слова: Б, Ж, Ш, Щ, Ъ, Ы, Ѣ, Ю, Я и Ѫ. Међутим, ово набрајање је непот-
пуно, пошто аутор није навео слова Ѕ, Ц, Ч и Ѧ која су такође чинила саставни 
део првобитне азбуке.4 Даље се наводи како су ова слова (уз одређене измене) и 
даље у употреби у Русији, Влашкој, Молдавији, Бугарској, Србији итд.

3 Петар Велики се, пре свега, побринуо за то да у новој ћирилици не буде грчких слова 
која немају засебну гласовну вредност у руском језику.

4 Изостављање малог јуса (ѧ) може се приписати и томе што су се велики (ѫ) и мали 
јус често доживљавали као варијанте једног истог слова (иако су имали јасно разграничену 
гласовну вредност), док је изостављање остала три слова највероватније последица превида.
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Да је управо азбука, као најкраћи и најједноставнији начин записивања, 
највеће достигнуће и да је неупоредиво једноставнија за бележење људских 
гласова, аутор види пре свега у историјској еволуцији која је од првобитних 
сликовних писама начинила данашње познате азбуке. Као прелазну варијанту 
између сликовних писама и азбука аутор види слоговна писма, као што је ети-
опско. Врхунац овог напретка и највеће достигнуће људског ума на овом пољу 
јесте стварање азбуке, најпростијих знакова. Овo се не огледа искључиво у 
графичкој једноставности, већ и у самом броју слова. Латинска (или и францу-
ска) азбука садрже по 25 слова,5 док руска азбука садржи 35 слова,6 од којих је 
готово четвртина, према мишљењу аутора, потпуно сувишна.7 Овде се превиђа 
чињеница да је латиница у француском језику историјска писменост која није 
прилагођена гласовном саставу француског језика, те да је разлика између гово-
ра и писма у француском неупоредиво већа него у руском.

Поменуту предност латинице, као најкраће и најједноставније азбуке, аутор 
види као одлучујући разлог за њено прихватање у читавој Европи и просвећеном 
свету.8 Овде се, још једном, као кључна разлика између Русије и Европе нагла-
шава цивилизацијска подела на просвећене и непросвећене земље и народе, где 
Русија припада овој другој групи.

Увођење нових слова се пореди и са ранијим увођењем арапских цифа-
ра за записивање бројева. Према мишљењу аутора, од тога је савременицима 
виша математика постала доступнија и лакша него што је аритметика била за 
њихове претке.

Предности латинице се огледају и у томе што би руским штампаријама биле 
доступне различите врсте слова које се израђују у свим европским престоница-
ма. Мотивацију за промену писма аутор налази и у жељи „да странци више не 
гледају на руска слова као полуазијатска”.

Најважнији део критике упућен је дотадашњем начину обучавања читању. 
Деца су морала да запамте назив сваког слова,9 потом да у траженој речи наве-
ду редом називе свих појединачних слова, па тек онда да изговоре и саму реч. 

5 Разлика у односу на савремену стандардну латиницу од 26 слова јесте та што се по 
традицији у састав латинице која се користи за записивање латинског и романских језика не 
убраја слово w које се првобитно искључиво користило за записивање германских језика.

6 У односу на садашњу руску азбуку која има 33 слова, у састав тадашње азбуке су улазила 
и слова і, ѣ, ѳ и ѵ, док су слова й и ё такође била у употреби, али нису сматрана за засебне 
графеме, већ за варијанте и и е.

7 Строго узевши, ни сама латиница за латински језик и поред свих усавршавања и 
дорађивања никада није била чиста азбука, с обзиром на то да је садржала графеме које су 
означавале два гласа (х) или графеме које су означавали један те исти глас у различитим 
положајима или у речима различитог порекла (c, k, q или i, y).

8 Стварни разлог успеха ширења латинице у средњовековној Европи јесте јачање политичког 
утицаја римске цркве, па самим тим и латинице као њеног културног кода. Заједно са њеним 
ширењем почело је истискивање матичних писмености (германских народа, келтских народа, 
Словена и Мађара), иако су неке од ових писмености (нпр. ирски огам) имале мањи број слова 
од латинице и биле далеко прилагођеније гласовном саставу језика. 

9 У ћирилици су то: аз, буки, вједи, глагољ...
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Поучен примером немачке школе у Вајсенфелсу коју је имао прилику да посе-
ти, аутор саветује како би најисправније и најлакше било памтити искључиво 
како се слова читају, без додавања икаквих назива.

Да би оваква замисао била остварена, потребно је коренито променити из-
глед и састав азбуке. Аутор предлаже да 11 слова остане као и раније, шест њих 
да добије друго значење и десет њих да добије други облик. Осам слова треба 
да буде уништено, што ће рећи да у новој руској азбуци остаје укупно 27 слова.

 У првом реду табеле су приказана ћириличка слова која се нису нашла у 
новој азбуци, а у другом реду њихови латинички еквиваленти.

А Б В Г Д Е Ѣ Э Ж З И І Ѵ К Л М Н О П Р С Т У Ф Ѳ Х Ц

A B V G D E J Z I K L M N O P R S T U F H C

Прилог 1.

Разлика између е, ѣ и э била би надомештена одговарајућом употребом 
дијакритика уз графему е, док би разлике између и, i, ѵ и ф, ѳ биле неутра-
лизоване. Оваква одлука је делимично последица чињенице да у латиници не 
постоје засебне графеме које би доследно могле пренети овакву разлику, а дели-
мично и саме жеље аутора да доследно спроведе фонетско начело и тиме олак-
ша правопис.

На предложена латиничка слова треба још додати пет слова ћирилице која 
остају непромењена: ч, ш, ы, ю, я; што значи да ван азбуке остају: и,10 щ, ъ, ь, ѣ,11 
э, ѳ, ѵ. Тако би латиница за руски језик коначно добила овакав изглед:

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii ĭ Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr  
Ss Tt Uu Vv Zz Чч Шш Ыы Юю Яя

Из приложеног се види да је аутор очувао поредак слова латинице додав-
ши им на крају преостала ћириличка слова. На сличан начин је била уређена 

10 Пошто се й није сматрало засебном графемом, његова замена није ушла у разматрање, 
премда је доследно замењено еквивалентним знаком ĭ као што се види у датом прегледу 
азбуке. Овакав начин бележења краткоће нема већег ослонца у латинској традицији. 
Коришћење слова ĭ је карактеристично за записивање дијалекта кримскотатарског језика који 
се говори у Румунији. Занимљиво је и да је замисао о избацивању слова и из ћирилице нешто 
касније заживела у Белорусији, тако да данас од свих савремених ћирилица једино белоруска 
нема ову графему, уз истовремено задржавање слова й.

11 Иако се у већини великоруских дијалеката изговор гласа ѣ у потпуности изједначио са 
изговором гласа е, избацивање овог слова је довело до још већег графичког удаљавања руског 
језика од црквенословенског и од суседних језика насталих од староруског, што је нанело 
штету језичком јединству. Оваквим уједначавањем је створен и одређен број хомографа који 
сами по себи представљају потешкоћу за успешно тумачење и разумевање писаног текста.
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и првобитна ћирилица, којој су на самом крају била остављена четири грчка 
слова која немају одговарајућу јединствену гласовну вредност у словенским 
језицима. Будући да се латиница користи за записивање европских језика који 
припадају различитим групама и породицама, гласовна вредност појединих 
слова може варирати. За наше разматрање типа предложене латинице ћемо 
искористити слова C, G и J.12 Латинско слово С настаје од грчке гаме (Г) и 
у латинском језику слово има фонетску вредност ћирилског слова К, док се 
у фонетској вредности слова Ц користи код словенских народа који су при-
хватили латиницу. Графичком прерадом истог словног знака настаје слово за 
бележење његовог звучног парњака – G.13 На сличан начин, слово J настаје као 
прерада слова I, те би стога било очекивано да добије гласовну вредност Й, док 
је у овој азбуци добило гласовну вредност Ж која је карактеристична за фран-
цуски језик. Из наведеног се може закључити да оваква латиница своје узоре 
проналази у другим тадашњим словенским латиницама и у француској лати-
ници. Поред тога, и само новостворено писмо је мешовитог типа, јер аутор не 
прерађује ћирилицу у потпуности, већ задржава пет њених графема. Одлука да 
се задрже ч и ш највероватније је мотивисана чињеницом да у изворној лати-
ници не постоје одговарајуће графеме, док би се могуће увођење решења спро-
веденог у чешком писму (č, š) унеколико косило са основном замишљу аутора 
о графичком упрошћавању знакова које подразумева да се било какви надред-
ни знаци избегавају уколико је то могуће. Поред тога, аутор сматра да би даље 
гласовно раслојавање (нпр. ч као тш) довело до губитка јасности, иако би се 
тиме смањио број слова.14 Водећи се овим начелом, остаје нејасно зашто слово 
ы није замењено латинским у које није добило своје место у новој латиници. 
Могуће искључивање слова ю и я би отворило читав низ проблема који се тичу 
бележења меких сугласника у руском језику, чиме би сама успешност предло-
жене реформе и једноставност дотадашњег бележења меких сугласника биле 
доведене у питање.15

Одбацивање осам слова аутор правда њиховом непотребношћу. Слово щ се 
увек може заменити диграфом сч или шч; осмерично и је сувишно, јер се увек 

12 Слова су наведена у верзалу ради боље прегледности приказа њихових графичких 
својстава.

13 Овакво сагледавање порекла одређених графема води у прилог тези да латиница 
прати логику развоја латинског језика и да је првенствено створена за записивање његових 
гласова, чиме се јасно види њена неусклађеност са словенским језицима и то првенствено на 
пољу њиховог развоја и гласовног састава. Тиме је свако увођење латинице у језике који не 
припадају романској групи у одређеној мери праћено произвољношћу. 

14 Увођење диграфа какви постоје нпр. у пољској и хрватској латиници доприноси 
смањењу броја слова у азбуци, док са друге стране незнатно усложњава правописна правила и 
у појединим случајевима доводи до слабије прегледности услед превеликог броја узастопних 
сугласничких графема које тако отежавају читање.

15 Доследно увођење засебних графема за меке сугласнике (као што је то урађено у Вуковој 
реформи српске ћирилице) и стварање праве азбуке било би превише захтевно јер готово сви 
тврди руски сугласници имају и своје меке парњаке. Таква азбука би имала више од 40 слова. То 
је нарочито отежано чињеницом да би се за скоро свако од њих морало пронаћи ново графичко 
решење, пошто су овакви начини записивања углавном непознати у ћирилској традицији.
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може заменити десетеричним і које после Петрове реформе изгледа идентич-
но као и латиничко;16 услед истоветности изговора нестаје и ижица (ѵ), чија се 
гласовна вредност своди на и, уз занемаривање чињенице да се на појединим 
местима чита и као в; изоставља се и ъ на крајевима речи, док се унутар речи 
замењује цртицом (-); уместо ь се пише апостроф (‘) и ѳ постаје f. По угледу 
на француске дијакритике, аутор се одлучује да слова э, е и ѣ редом замени 
са е, è (е са грависом) и ê (е са циркумфлексом).17 Слово ё (е са дијарезом) би 
остало непромењено. Као што аутор наводи, оно је корисно искључиво за децу 
која уче да пишу и да читају и за странце, пошто одраслим говорницима само 
показује како би требало изговорити овај глас у одређеним случајевима. За нас 
је важна примедба да је његова употреба и у тадашњем руском била спорадич-
на и неуједначена.

У закључку се спомиње да се недостаци ћирилске азбуке најбоље виде у 
томе што ју је могуће упростити и заменити латиницом, која, поред свих наве-
дених епитета, овде добија и одредницу писма које је у општој употреби.

За сам крај аутор даје примере краћих текстова на европским језицима (не-
мачки на готици и латиници, пољски, латински, италијански, енглески и фран-
цуски) и њихов превод на нову руску латиницу. Као последњи је дат одломак из 
дела Н. И. Гњедича на латиници. Графичке замерке новој латиници би се мо-
гле тицати прегледности појединих скупова слова и чињенице да овакво пис-
мо није до краја уједначено и да представља мешавину латинице и ћирилице. 
У ћирилици се испред самогласника̄ и слова й ради боље прегледности кори-
стило десетерично і,18 нпр. возраженій; латиница не пружа овакву могућност 
и користи две варијанте исте графеме једну до друге – vozrajeniĭ. Приметно 
је и неуједначено бележење меког знака час додавањем акута на поједина 
слова, час писањем предложеног апострофа, а понегде и његовим потпуним 
изостављањем. Тако за здѣсь, есть ли, утѣшать, благословлять, день, умень-
шить, грудь, повелитель и скончалась имамо zdêś, est’li, utêшat, blagoslovlяt, 
deń, umeńшit’, grud’, povelitel’ и skonчаlas. Овакав начин записивања се може 
мотивисати жељом за још краћим изразом и употребом слова са дијакритикама 
која већ постоје у пољској латиници. Тиме се образлаже и неписање акута из-
над t, d и l, јер таква слова не постоје. У супротном се све може приписати и 
грешкама словослагача. У једној речи је дошло и до мешања двају парова слич-
них слова (і, ĭ; е, ê) у употреби – neterpelivoi уместо очекиваног neterpêlivoĭ. У 
другој се може приметити погрешно бележење предложеног акцента – poêziя 
уместо poèziя. Овде се у ширем смислу дају сагледати мане слова која сад-
рже дијакритике и апострофе, јер они у односу на саму графему представљају 

16 Десетеричко і је изворно ћириличко слово. Његово графичко уједначавање са истим 
латиничким словом се огледа у томе што се после Петрове реформе пише са једном тачком, 
док се пре тога обично писало са двема тачкама (ї) или без тачке (ı).

17 Судећи по текстовима који су касније изложени и дати као примери, аутор је овде 
највероватније грешком заменио е и è. Доследна примена написаног би била и графички 
неоправдана и захтевна узимајући у обзир несразмерност у учесталости ових двају слова.

18 Ово решење је укинуто избацивањем десетеричног і у реформи правописа из 1917. 
године, чиме су посредно спроведене неке од идеја изложених у овој брошури.
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помоћно средство, па се услед тога у пракси често заборављају и изостављају.19 
Одлука о употреби дијакритика је можда и донесена у складу са намером да се 
наведене графичке разлике током времена лакше превазиђу и пониште. У пре-
воду пољског текста се највероватније под утицајем пољске латинице поткрала 
грешка у бележењу гласа в у речи Welikago. 

Сличности са Првим српским букваром Вука Караџића се могу приметити 
већ у наслову. Оба ова дела почињу речју оглед. Посетимо се, Вук је свој Оглед 
српског буквара објавио у Даници за 1827. годину.

Што се основног текста тиче, и Вук и аутор брошуре покушавају да прика-
жу како је најједноставнији начин обучавања читању онај који не изискује да 
се памте читава дотадашња имена слова и да се према томе сриче свака реч пре 
него што се прочита. Такође, ни један ни други нису задовољни ни читањем по 
слоговима, поготово не аутор брошуре, који слоговно писмо сматра мање савр-
шеним од азбучног, а латински начин читања са додатим самогласницима уз су-
гласнике потпуно произвољним.20

Разлика је у томе што је Вуков предговор буквару сажетији. Аутор брошу-
ре пише пространије и детаљније о свакој од теза које је узео у разраду; даје 
класификацију писама које је навео, даје и мало шири увод о почецима словен-
ске писмености, неке историјске детаље и догађаје које сматра важним за руску 
писменост (нпр. реформу Петра Великог).

Преглед најважнијих и најуочљивијих сличности двају текстова дат је у 
следећој табели:
 

Што су гођ људи на овоме свијету 
измислили, ништа се не може 
испоредити с писмом.

Изъ всѣхъ изобрѣтеній, дѣлающихъ 
честь уму человѣческому, едва-
ли не занимаетъ первое мѣсто 
– изобрѣтеніе Aлфавита, или 
слышимые звуки выражать въ 
немногихъ словахъ буквами.

то је наука, која ум љуцки готово 
превазилази, и могло би се рећи, да 
је онај, који је први њу измислио, био 
више Бог, него човек.

Сіе важное искуство, немногими 
чертами изображать для глазъ 
безчисленные звуки, выдумка, 
требующая удивительнаго 
разума, и столь непонятная для 
обыкновенныхъ людей, что 
они вездѣ приписывали богамъ 
изобрѣтеніе оных:

19 Пример који потврђује ово правило је и савремена употреба тзв. ошишане латинице за 
записивање српског језика. 

20 нпр. те, еф, ем, ен итд.
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Тако учитељ, који је рад кога 
најлакше да научи читати, ваља да 
му не казује никака имена слова, 
него само њиове гласове, које имају 
у читању; па онда нема срицања, 
него, како се познаду слова, одма се 
може читати.

Важнѣйшая выгода, отъ принятія 
сего способа, есть возможность 
скораго изученія: азбуки, складовъ и 
чтенію;

но колика је моја радост била, кад 
сам прошавше године у Али (Halle), 
у ондашњој славној и на далеко 
чувеној сиротињској кући, виђео, 
да иљаде ђеце тако уче читати 
(Караџић 1827: 1–3)!

При входѣ въ селеніе особенное 
наше вниманіе привлекла Русская 
надпись на вывѣскѣ дома: учебное 
заведеніе, оставшаяся послѣ 
компаніи 1814 года, узнаемъ, 
что это деревенская школа; 
входимъ и воображаемъ, что 
насъ встрѣтитъ какой нибудь 
Шульмейстеръ съ крагеномъ, съ 
пудренымъ парикомъ и съ скучными 
Педантскими мѣлочами, что и 
дѣйствительно было на дняхъ; 
но противоположность была 
совершенная: двое учителей одинъ 
Пасторъ, другой его родственникъ и 
учившійся студентомъ въ ближнихъ 
Университетахъ въ Лейпцигѣ 
и Галлѣ, привели въ удивленіе 
порѣдкомъ и устройствомъ 
училища, по правилу: ничего съ 
излишкомъ (Неизвестный автор 
1833: 5–23).

Прилог 2.

Из свега што је до сада наведено, првенствено због сличности брошуре и 
Првог српског буквара, можемо закључити да је аутор брошуре морао барем про-
читати Вуково дело, тј. имати код себе Даницу за 1827. годину у којој је Оглед 
буквара штампан. Пре свега ћемо се окренути Русима и контактима које је Вук 
остваривао са њима за време састављања буквара и непосредно пре и после тога.

Једно од имена које се често помиње у Вуковој преписци из тог времена јесте 
и име Пјотра Ивановича Кјопена (Пётр Иванович Кёппен), руског академика и 
члана Слободног друштва љубитеља руске словесности. У писму Копитару од 
19. 11. 1823. Вук пише: „Драго ће ми бити ако се с Ке(пе)ном састанем (само 
да се на мимоиђемо, т ј. да се ја не десим у Али кад он у Липиску дође, а док 
он дође у Алу, ја да не отидем у Липиску)” (Караџић 1987: 318). Даље, нешто 
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касније Грим пише Вуку 25. 1. 1824: „Господин Кепен, којега познајете, био је 
овде (у Каселу) неколико дана, и донео ми је понеку словенску новост, не могу 
да га пустим да оде, а да Вас не поздравим по њему пошто свраћа и у Хале. (...) 
Кепен се управо одлучио да иде најпре у Гетинген, а отуда опет овамо, хоће 
да се задржи још и у Вајмару, Готи и Јени, дакле тешко да ће стићи у Хале пре 
14 дана” (1987: 392–393). На то му Вук одговара: „Хвала Вам што сте ми пи-
сали по господину Кепену (већ сам добио једно писмо за њега из Кијева, на-
дам се да ћу га срести у Вајмару 14-ог)” (1987: 401). Да ли управо отуда потиче 
сличност описа боравка у Немачкој који срећемо и код Вука и у брошури? Да 
Вук није заборавио Кјопена сведочи и писмо Копитару од 17. 7. 1826: „Кажите 
Кепену за мене, да сам рад зиму провести у Бечу с фамилијом, и утом ћу гледа-
ти да издам један Lesebuch21 и нову Српску Граматику, па ћу на прољеће пре-
ко Далмације у Црну Гору” (1989: 241). Вук, дакле, преко Копитара обавеш-
тава Кјопена о својој издавачкој делатности. Ипак, најважније писмо од свих 
је оно које је Вук упутио самом Кјопену 4.1.1827. У њему наводи да му шаље 
најважније чланке и „целу Даницу” за 1827. годину.22 Кјопен је, према томе, мо-
гао да прочита читав Буквар пре него што је Даница уопште званично стигла у 
Русију. Које још чињенице из живота Кјопена указују на њега као на могућег 
аутора брошуре? Његова заинтересованост за латиницу код Словена се може 
објаснити и чињеницом да је управо он издао Брижинске споменике, најстарије 
сачуване словенске документе на латиници. Поред тога, у брошури постоји 
једна графика која има мотиве јасно повезане са географијом. На 31. страни су 
глобус, шестар, свици, пера и две књиге са натписима „ГЕОГРАФIЯ” и „PLAN” 
(Неизвестный автор 1833: 31). Подсећања ради, управо је Кјопен био један од 
оснивача Географског друштва и његов дугогодишњи члан. Не треба занемари-
ти ни чињеницу да је Кјопен био Немац пореклом и да можда управо одатле по-
тичу похвале немачкој трудољубивости и уредности које налазимо у брошури.
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Никола Янкович

ОПЫТЪ ВВЕДЕНІЯ НОВЫХЪ РУССКИХЪ ЛИТЕРЪ  
КАК ПОПЫТКА ВВЕДЕНИЯ ЛАТИНИЦЫ В РУССКИЙ ЯЗЫК

Резюме

В брошюре Опыт введения новых русских литер анонимный автор представил свою идею 
введения латиницы в русский язык. Важной частью брошюры является авторский взгляд на 
предыдущее развитие русской орфографии, вместе с обзором западноевропейских моделей 
и сравнением с ними. Его предложение, в принципе, мотивировано идеей создания упро-
щённого алфавита, который мог бы сэкономить время на начальных этапах обучения род-
ному языку.

В статье представлен критический обзор данной брошюры, подан анализ ее важнейших 
особенностей и указано место, которое она занимает в истории русского языка. Отмечено 
заметное сходство между брошюрой и Первым сербским букварём Вука Стефановича 
Караджича. Учитывая это сходство, можно предположить, что автор и Вук Караджич были 
знакомыми или сотрудниками. Данный факт дает основание для попытки установить имя ав-
тора брошюры с помощью данных из переписки Вука Караджича.

Ключевые слова: реформа алфавита, русский алфавит, латинизация, Вук Стефанович 
Караджич.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДКАСТОВ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ КАК ИНОСЛАВЯНСКОМУ

В работе рассматриваются возможности использования социального интернет-сервиса 
подкастов в обучении русскому языку как неродному, описываются преимущества данной 
технологии в развитии иноязычной коммуникативной компетенции учащихся и особенности 
ее применения в инославянской аудитории. Учитывая, с одной стороны, отсутствие специ-
ализированных учебных подкастов по русскому языку для носителей славянских языков, а 
с другой – определенную близость родного и неродного языков обучающихся, в данной ау-
дитории на продвинутом этапе целесообразно использовать аутентичные подкасты. Подкаст 
как источник аутентичной звучащей речи создает иллюзию естественной языковой среды 
и позволяет по-новому организовать работу, направленную на совершенствование навыков 
аудирования и говорения. Отсутствие единых требований к подкастам и контроля за соблю-
дением в них языковых норм, а также многочисленность и разнообразие доступных на се-
годняшний день ресурсов обусловливают необходимость методических рекомендаций по 
выбору подкастов для определенных учебных целей и конкретной аудитории и разработки 
системы работы с данным ресурсом. В настоящем исследовании предложена система рабо-
ты с подкастом для сербских студентов, владеющих русским языком на продвинутом уровне.

Ключевые слова: подкаст, русский язык как инославянский, аудирование, говорение, ино-
язычная коммуникативная компетенция

The paper considers the possibilities of using the social Internet service of podcasts in teaching 
Russian as a non-native language, and describes the advantages of this technology in the develop-
ment of students’ foreign language communicative competence, as well as features of its applica-
tion to Slavic learners. Considering, on the one hand, the lack of specialized educational podcasts 
in Russian for native speakers of Slavic languages, and on the other hand, a certain proximity of 
the students’ native and non-native languages, it is advisable to use authentic podcasts in this audi-
ence at an advanced stage. As a source of authentic speech, podcasts create the illusion of a natural 
language environment and allow us to reorganize work aimed at improving students’ listening and 
speaking skills. The lack of uniform requirements for podcasts and control over the observance of 
language norms in them, as well as the abundance and variety of resources available today, neces-
sitate the guidelines for choosing podcasts for specific educational purposes. In addition, in order 
to work with this resource, a specific audience and development of a system are needed. The pres-
ent study proposes a podcast system for Serbian students who speak Russian at an advanced level.

Keywords: podcast, Russian as a second Slavic language, listening, speaking, foreign language 
communicative competence. 

 
Информационные и телекоммуникационные технологии не только прочно 

вошли в нашу повседневную жизнь, но и стали неотъемлемой частью совре-
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менного образования. Процессы информатизации еще более активизировались 
с переходом на дистанционную форму работы. Все это обусловило регулярную 
интеграцию новых интернет-технологий в систему языковой подготовки обу-
чающихся. В последние годы всё большую популярность приобретает социаль-
ный интернет-сервис подкастов. 

В научной литературе используются два тесно связанных между собой тер-
мина: «подкаст» и «подкастинг». Оба термина заимствованы из английского 
языка, в котором они образованы путем сложения двух слов: названия торго-
вой марки iPod, осуществляющей производство портативных медиапроигрыва-
телей, и broadcast / broadcasting («передача, трансляция, вещание, широковеща-
ние») с усечением обеих производящих основ (Протазанова 2011; Савостьянова, 
Сичинава 2014). 

Подкастинг – это способ передачи информации (аудиофайлов, реже видео-
файлов) посредством интернета, позволяющий воспроизводить файлы на сай-
те, а также переносить их на другие устройства для дальнейшего использова-
ния в любое удобное для слушателя время. Последнее отличает подкастинг от 
других широковещательных каналов передачи информации: от теле- и радио-
вещания. Отдельные аудиофайлы (реже видеофайлы) или серия таких файлов, 
размещенных на специализированных интернет-ресурсах, называются подка-
стами. В научный оборот данные термины были введены в 2004 году.

Сегодня, кроме аудио- и видеоподкастов, выделяется еще одна разновид-
ность – скринкаст, которую исследователи определяют как «видеоконтент с за-
писью происходящего на экране компьютера, сопровождаемый комментариями 
автора. Скринкаст включает в себя текст, аудиоматериалы, а также движения 
курсора мыши». (Жабина, Сувирова 2019: 129–130).

Изначально сервис подкастов рассматривался в качестве альтернативного спо-
соба подачи информации для людей с аудиальным типом восприятия. Однако в 
последние годы подкасты находят широкое применение в образовании, особен-
но в обучении иностранным языкам. Вопросам использования данного сервиса в 
преподавании иностранных языков, анализу его дидактических характеристик и 
возможностей развития с его помощью определенных компетенций посвящены 
работы П. В. Сысоева, Н. М. Евстигнеева, Н. Г. Протазановой, А. Г. Соломатиной, 
Е. Д. Лазицкой, О. А. Колмаковой, Н. А. Игнатенко и др. Тем не менее методи-
ка работы с данным сервисом разработана не до конца. Обучение в «подосфере» 
(т.е. обучение с использованием подкастов) – инновационное направление совре-
менной методики преподавания иностранных языков. 

Исследователи (П. В. Сысоев, Т. Л. Ступина, Т. В. Сапух) выделяют следую-
щие дидактические характеристики подкастов: аутентичность, актуальность, ав-
тономность, мобильность, многофункциональность, интерактивность, продук-
тивность и др. Указанные характеристики позволяют говорить о данном сервисе 
как о перспективном дидактическом средстве обучения иностранным языкам. 

Социальный сервис подкастов – один из самых быстроразвивающихся ин-
тернет-сервисов. Стабильно высокий интерес к подкастам и постоянный рост 
как числа слушателей, так и создателей материалов (подкастеров) обуслов-
лен прежде всего актуальностью и остротой проблемы, поднимаемой в них. 
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Именно это, на наш взгляд, отличает подкасты от других цифровых аудио- и 
видеотекстов в содержательном плане. На сегодняшний день в распоряжении 
слушателей имеется значительное число ресурсов, разнообразных по тематике 
и жанровой принадлежности (новостные, спортивные, научно-популярные, об-
разовательные подкасты, интервью, радио-шоу и т.д.). Такое разнообразие обе-
спечивает вариативность содержания обучения. 

Подкаст используется как средство обучения аудированию и говорению. 
Последнее актуализируется в процессе обсуждения учащимися полученной ин-
формации, а также при создании их собственных подкастов. Таким образом, в 
обучении иностранным языкам сервис подкастов может использоваться двумя 
способами: 1) прослушивание / просмотр информации и 2) создание собствен-
ных информационных продуктов (Сапух 2016). 

В зависимости от целевой аудитории подкасты подразделяются на две груп-
пы: аутентичные (созданные для носителей языка) и учебные (созданные для 
учебных целей) (Сысоев 2014: 189). Учебные подкасты при этом могут созда-
ваться как носителями, так не носителями языка, в частности студентами в про-
цессе изучения неродного языка.

Естественно, наибольшее распространение подкасты получили в преподава-
нии романо-германских языков, прежде всего английского языка. Для обучения 
данным языкам доступна целая база бесплатных подкастов (учебных и аутен-
тичных), адресованных слушателям с разным уровнем подготовки. При этом к 
подкастам обычно прилагаются текстовые варианты (скрипты), некоторые плат-
формы также предлагают проверочные задания. В преподавании русского язы-
ка как неродного роль и возможности подкастов, как отмечают исследователи 
(Ю. И. Савостьянова, Ю. Н. Сичинава), описаны еще недостаточно. Данная про-
блема становится еще более актуальной в обучении русскому языку как иносла-
вянскому. Нами не было обнаружено ни одного подкаста для славянской ауди-
тории. Все прослушанные подкасты, предназначенные для обучения русскому 
языку, особенно на начальном уровне, сопровождаются переводом на английский 
язык. На английском языке осуществляется комментирование и изложение грам-
матического материала, что значительно затрудняет использование данного сер-
виса в работе с сербскими студентами, начинающими изучать русский язык.

В связи с этим наше внимание сосредоточено на аутентичных подкастах. 
Необходимость использования при обучении иностранному языку, в частно-
сти аудированию, аутентичных текстов не подлежит сомнению. Учащиеся, как 
справедливо отмечает П. В. Сысоев, «должны получить возможность услышать, 
кроме речи и акцента своего преподавателя, речь носителей языка» (Сысоев 
2014: 192). Особенно это актуально на продвинутом этапе обучения, предпо-
лагающем умение общаться в условиях реальной языковой среды. Поскольку 
большинство студентов, изучающих русский язык в Сербии, говорят и воспри-
нимают информацию на изучаемом языке главным образом во время учебных 
занятий, использование подкастов в дополнение к основной программе необхо-
димо для совершенствования их коммуникативной компетенции.

Помимо разнообразного исполнения, характеризующегося различными фо-
национными особенностями (акцент, тембр, темп, сила голоса, интонация), 
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подкасты предоставляют актуальную и интересную информацию, отражаю-
щую реальную действительность и особенности национальной культуры, что 
способствует углублению социокультурных знаний обучающихся. При этом, в 
отличие, например, от фильмов подкасты менее продолжительны по времени, 
визуальный ряд в них (если вообще присутствует) играет второстепенную роль 
и не отвлекает от содержания речи. Кроме того, как отмечает Н. А. Игнатенко, 
«отрывочность и, нередко, ненормативность реплик персонажей <фильма> мо-
гут мешать восприятию, а наличие субтитров слишком часто превращает само-
стоятельное аудирование без контроля преподавателя в «банальное» считыва-
ние реплик с экрана, нередко даже на языке перевода» (Игнатенко 2016: 151).

При выборе подкастов необходимо учитывать прежде всего авторитетность 
и компетентность сайта, достоверность и надежность информации, её актуаль-
ность и степень новизны, соответствие нормам русского языка. В связи с этим 
наше внимание обращено главным образом на радио-подкасты. Как известно, к 
речи радиоведущих предъявляются серьёзные требования, в том числе чёткое, яс-
ное и нормативное произношение, информационная точность и выразительность. 
Одна из задач радио (и телевидения) – нести в широкие массы высо кую культуру 
языка (Зарва 2011). При этом, как отмечают исследователи, радио коммуникация 
характеризуется естественностью и эмоциональностью. Опосредованным адре-
сатом такой коммуникации является радиослушатель, в нашем случае – студент, 
который вольно или невольно вовлекается в беседу, анализирует услышанное и 
формулирует свою позицию. Нередко в радиопередачах используется диалоги-
ческая речь с её аутентичными дискурсивными особенностями, овладение ко-
торыми является одной из важнейших задач обучения иностранному языку 
(Игнатенко 2016: 151). 

Еще одним критерием выбора подкаста является его соответствие содержа-
нию обучения и будущим профессиональным интересам студентов. Учитывая 
тот факт, что Департамент русского языка и литературы Философского фа-
культета Университета в Нише готовит будущих филологов неродного язы-
ка, нас заинтересовали прежде всего подкасты, поднимающие важные языко-
вые проблемы и рассматривающие особенности функционирования русского 
языка в современных социокультурных условиях, подкасты о русской куль-
туре и литературе. Так, подкаст радио «Маяк» «Как стать русским?» в одной 
из передач обсуждает такие проблемы русского языка, как формы обращений 
и приветствий, языковая мода и т.д., а также влияние зарубежных, советских 
и современных отечественных мультфильмов на подрастающее поколение. 
Подкаст «Медузы» «Розенталь и Гильденстерн» задает очень актуальный во-
прос: «как коронавирус меняет русский язык?». Подкасты портала «Культура 
РФ» предлагают ознакомиться с разнообразными фактами истории, литерату-
ры, культуры и искусства нашей страны. При этом отдельные подкасты порта-
ла «Культура РФ» или их фрагменты могут быть использованы не только при 
изучении тех или иных разговорных тем, но и как дополнение к программам 
по русской литературе и культуре.

Работа с подкастом, как и с другими аудиоматериалами, осуществляется в 
три этапа: преддемонстрационный (предтекстовый, подготовительный), де-
монстрационный (текстовый) и последемонстрационный (послетекстовый). В 
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учебное время такая трехэтапная работа может быть проведена при условии ис-
пользования подкастов, непродолжительных по времени, или отдельных ауди-
офрагментов. Если длительность подкаста составляет более 15 мин., то его про-
слушивание (демонстрационный этап) обычно проходит во внеучебное время. 
При самостоятельном прослушивании подкастов студент, используя специали-
зированные программы, может регулировать темп речи говорящего и выстраи-
вать свою работу с аудиоматериалом в зависимости от скорости его восприятия.

Рассмотрим этапы работы на примере научно-популярного подкаста о рус-
ском языке и лингвистике «Розенталь и Гильденстерн» на тему «Инфодемия, 
коронарка, санитайзер и самоизоляция: как коронавирус меняет русский 
язык?» (https://meduza.io/episodes/2020/03/23/infodemiya-koronarka-sanitayzer-
i-samoizolyatsiya-kak-koronavirus-menyaet-russkiy-yazyk; https://www.youtube.
com/watch?v=gnr-c6BTstI).

Подготовительный (преддемонстрационный) этап – это этап введения в 
тему, этап психологической и языковой подготовки к восприятию подкаста. 
В первую очередь необходимо обратить внимание студентов на название под-
каста и объяснить его происхождение, тем самым подготовить их к обсужде-
нию лингвистических проблем. Стоит отметить, что в качестве эксперта в под-
касте выступает главный редактор портала «Грамота.ру», научный сотрудник 
Института русского языка РАН Владимир Пахомов.

Одним из эффективных способов, актуализирующих уже имеющиеся у сту-
дента знания по теме, является составление ассоциограмм, т.е. графическая или 
словесная запись ассоциаций, связанных с изучаемым явлением или поняти-
ем. Так, в работе с указанным выше подкастом одно из заданий предполагает 
составление свободной круговой ассоциограммы, связанной с понятием коро-
навирус. Альтернативой данному заданию может быть использование заранее 
подготовленной инфографики или облака тегов с последующим анализом клю-
чевых слов. После этого студентам предлагается составить список новых слов, 
вошедших в русский язык в связи с распространением коронавируса, и после 
прослушивания подкаста сравнить свой список со словами, упомянутыми экс-
пертами. 

Для снятия возможных лексических и грамматических затруднений перед 
прослушиванием выполняются задания, связанные с объяснением значений не-
которых слов и выражений, с соотнесением понятий и их определений. К числу 
таких заданий относятся следующие:

1. Соотнесите понятия в левом столбце с их определениями в правом столбце:

1. Мещанство А. то же, что дезинформация; ложные, ошибочные данные

2. Триггер Б. поведение, деятельность людей, несогласных с 
господствующей в стране идеологией; инакомыслие

3. Ажиотаж В. критически-недоверчивое отношение к чему-либо

4. Деза (разг.) Г. сильное возбуждение, волнение с целью привлечения 
внимания к чему-либо

5. Перебои Д. явление, приводящее какой-либо процесс в действие
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6. Скепсис Е.
взгляды и поведение человека с мелкими, сугубо 
личными интересами, с узким кругозором, безразличного 
к интересам общества.

7. Диссидентство Ж. периодически повторяющаяся задержка, приостановка 
чего-либо

2. Дайте определение следующим словам и выражениям: скептик, дисси-
дент, вирусолог, политолог; порт, судно, встать на якорь; молниеносно, неот-
вратимо; понурый.

3. Сравните слова корона и коронка. Обратите внимание на наличие у слова 
коронка дополнительного значения: металлическая оболочка, накладываемая 
на испорченный зуб с целью его сохранения.

4. Соотнесите глагол и действие, которое он называет:

1. Колебаться А. покупать в больших количествах

2. Коробить Б. быть неустойчивым, меняться

3. Скупать В. острым предметом наносить тонкие борозды на 
поверхность или разрывать её

4. Царапать Г. производить неприятное впечатление, отталкивать

Рассматриваемый подкаст затрагивает целый ряд собственно лингвистиче-
ских вопросов, позволяющих актуализировать знания студентов по профиль-
ным дисциплинам: основное и побочное ударение, способы образования новых 
слов, орфографические правила. Поэтому уместным перед прослушиваем счи-
таем включение таких заданий, как:

– Назовите слова, в которых есть побочное ударение.
– Назовите продуктивные способы образования новых слов.
– Каким способом образованы следующие слова: маршрутка, молочка, юве-

лирка? От каких слов они образованы?
Образуйте разговорные сокращённые слова от следующих словосочетаний:
электрический поезд – 
открытое письмо – 
кондитерские изделия –
элитная продукция – 
Лазурный берег – 
удалённая работа – 
запрещённая продукция – 
санкционная продукция – 
– Какие из образованных вами слов являются сегодня неологизмами? 
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– Вспомните правило правописания ы и и после приставок и вставьте про-
пущенные буквы:

Пред…стория, об…играть, под..тожить, с..митировать, дез…формация, 
дез…нфекция, контр…гра, пост…мпрессионизм, супер…нфекция.

В случае необходимости на подготовительном этапе преподаватель ком-
ментирует упоминаемые в подкасте факты, события, персоналии или дает 
другую информацию, обязательную для адекватного понимания материала. 
Применительно к подкасту «Розенталь и Гильденстерн» требуется пояснить, 
как работает Национальный корпус русского языка (http://www.ruscorpora.ru/
new/), а также объяснить роль и значение акции «Тотальный диктант».

Следующий этап (демонстрационный) включает задания, выполняемые во 
время прослушивания. Учитывая длительность подкаста (31 мин.) целесоо-
бразно прослушивать его фрагментами.

В соответствии с разными видами аудирования прослушивание подкастов 
может быть направлено на полное понимание содержания, на понимание ос-
новного содержания, на выборочное извлечение информации, критическую 
оценку информации и выражение собственного мнения (Лазицкая, Колмакова 
2013: 288).

Рассматриваемый подкаст предполагает полное понимание его содержания 
и поиск конкретной языковой информации. Студентам предлагается ответить 
на следующие вопросы:

1. Почему слово коронавирус пишется с буквой а в середине? Каково проис-
хождение слова? Как раньше писалось это слово?

2. Можно ли заболеть коронавирусом с точки зрения строгих норм русского 
литературного языка?

3. Какие разговорные эквиваленты появились у слова коронавирус? 
4. Какое новое слово использовал пресс-секретарь Дмитрий Песков? 
5. Как вы понимаете слова корона-скептик и корона-диссидент?
6. Отправить в карантин или на карантин? Вернуться из карантина или с 

карантина? В чём различие в употреблении предлогов в и на?
7. Какова этимология слова карантин? Первый пример употребления этого 

слова относится к 1940 г. Изменилась ли сегодня оценка этого слова?
8. Что такое инфодемия?
9. Чем различается произношение слов эпидемия, инфодемия и пандемия и 

почему?
10. Чем различается произношение слов дезинфекция и дезинформация и по-

чему?
11. Чем различается произношение слов термос и термин?
12. Объясните правописание слов инфекция и инфицировать.
13. Какие сокращённые слова появились в русском языке с 2014 г.?
14. Как носители языка оценивают сокращённые слова? Меняется ли их 

оценка со временем?
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15. Не запрещёнкой единой: как в оригинале звучит данное выражение?
16. Заполните пропуски и найдите отличия в речи москвичей и петербуржцев:
В Москве пустеют улицы, а также пустеют аптеки, 
и нет в магазинах …, и нет в магазинах …
И в Питере тоже не легче, и люди тоже понуры, 
ведь нет в магазинах …, и нет в магазинах …
Последний (последемонстрационный) этап может включать различные типы 

заданий: репродуктивные, частично-продуктивные и продуктивные (творче-
ские) в зависимости от языковой подготовки учащихся (Карева 2014: 140). В 
связи с тем, что обычно в одной группе учатся студенты с разным уровнем вла-
дения языком, мы предлагаем как репродуктивные, так и творческие задания. К 
первому типу относится, например, задание, в котором необходимо определить, 
верны или неверны следующие утверждения:

1. Корона-скептики и корона-диссиденты – это группа людей, которые либо 
не верят в существование нового вируса или полагают, что проблема на самом 
деле не такая большая, как её представляют СМИ и политики.

2. Коронарка – это заболевание сосудов сердца.
3. Ковид, корона, коронка – разговорные эквиваленты слова коронавирус.
4. Слово карантин переводится с итальянского как 40 дней и ночей.
5. Понятие самоизоляция первоначально использовалось в психологии с не-

гативной оценкой.
6. Слова пандемия, инфодемия, дезинфекция и дезинформация произносятся 

с твёрдым согласным [д].
7. Инфодемия – это распространение ложной информации, слухов и домыс-

лов об эпидемии.
В качестве творческого задания мы предлагаем студентам обсудить следую-

щие вопросы: Отмечаются ли аналогичные явления в сербском языке? Что про-
изойдёт с этими новыми словами в будущем? Какие из них останутся в языке, а 
какие выйдут из употребления?

Таким образом, социальный интернет-сервис подкастов является одним из 
перспективных средств развития иноязычной коммуникативной компетенции. 
Подкаст как источник аутентичной звучащей речи обеспечивает кратковремен-
ное погружение обучающихся в иноязычную среду, что способствует преодо-
лению языкового барьера и осуществлению межкультурной коммуникации. 
Студенты слушают живую разговорную речь, причем речь литературную, гра-
мотную, обсуждают актуальные проблемы и отвечают на вопросы – всё это со-
вершенствует их навыки аудирования и говорения, обогащает лексический за-
пас, развивает когнитивные способности, а также стимулирует к дальнейшему 
самостоятельному изучению языка.



Славистика XXV/2 (2021)

176 Ольга А. Трапезникова

Использованная литература

Жабина, Людмила В., Анастасия Ю. Сувирова. «Использование скринкастов в ра-
боте преподавателя иностранного языка и в проектной работе студентов вузов 
по направлению «Реклама и связи с общественностью»». Общество: социоло-
гия, психология, педагогика 3/59, 2019: 129–133.

[Zhabina, Lyudmila V., Anastasiâ Y. Suvirova. «Ispol’zovanie skrinkastov v rabote 
prepodavatel’â inostrannogo âzyka I v proektnoy rabote studentov vuzov po 
napravleniyu “Reklama i svâzi s obschestvennost’u”». Oschestvo: sotsiologiâ, 
psikhologiâ, pedagogika 3/59, 2019: 129–133]

Зарва, Майя. В. Слово в эфире: О языке и стиле радиопередач: Произношение в ра-
дио- и телевизионной речи. Москва: Флинта: Наука, 2011.

[Zarva, Maya. V. Slovo v efire: O âzyke i stil’e radioperedach: Proiznosheniye v radio- i 
televizionnoy rechi. Moskva: Flinta: Nauka, 2011]

Игнатенко, Наталья А. «Подкасты англоязычного радио в самостоятельной работе 
студентов на продвинутом этапе обучения иностранному языку». Язык и куль-
тура 1/33, 2016: 148–159.

[Ignatenko, Natal’â A. «Podkasty angloyazichnogo radio v samostoyatel’noy rabote 
studentov na prodvinutom etape obucheniya inostrannomu âziku». Yazyk i kul’tura 
1/33, 2016: 148–159.]

Карева, Наталья В. «Использование аутентичных аудио и видео материалов для по-
вышения мотивации изучения иностранного языка». Вестник евразийской нау-
ки 3/22, 2014: 140.

[Kareva, Natal’â V. «Ispol’zovanie autentichnykh audio i video materialov dlya 
povysheniâ motivatsii izucheniâ inostrannogo âzyka». Vestnik evroaziyskoy nauki 
3/22, 2014: 140.]

Лазицкая, Елена Д., Ольга А. Колмакова. «Методика работы с подкастами при орга-
низации внеаудиторной деятельности студентов». Вестник Иркутского государ-
ственного технического университета 9/80, 2013: 285–289.

[Lazitskaya, Elena D., Ol’ga A. Kolmakova. «Metodika raboty s podkastami pri organizatsii 
vneauditornoy deyatel’nosti studentov». Vestnik Irkutskogo gosudarstvennogo 
tekhnicheskogo universiteta 9/80)ж, 2013: 285–289.]

Протазанова, Наталья Г. «Использование социального сервиса подкастов в обучении 
иностранным языкам». Ярославский педагогический вестник 3, Т. II, 2011: 95–97.

[Protazanova, Natal’â G. «Ispol’zovanie sotsial’nogo servisa podkastov v obuchenii 
inostrannym âzykam». Yaroslavskiy pedagogicheskiy vestnik 3, Т. II, 2011: 95–97.]

Савостьянова, Юлия И., Юлия Н. Сичинава. «Интеграция системы языковых подка-
стов в учебный процесс военного вуза». Теория и практика общественного разви-
тия 14, 2014: 35–38.

[Savost’yanova, Yuliâ I., Yuliâ N. Sichinava. «Integratsiâ sistemy âzykovykh podkastov 
v uchebniy process voennogo vuza». Teoriâ i praktika obschestvennogo razvitiya 14, 
2014: 35–38.]

Сапух, Татьяна В. «Развитие иноязычной коммуникативной компетенции бакалав-
ров посредством подкастов». Азимут научных исследований: педагогика и пси-
хология 3 (16), Т. 5, 2016: 150–153.

[Sapukh, Tat’âna V. «Razvitie inoâzychnoy kommunikativnoy kompetentsii bakalavrov 
posredstvom podkastov». Azimut nauchnykh issledovaniy: pedagogika i psikhologiâ 



Славистика XXV/2 (2021)

 Использование подкастов в обучении русскому языку как инославянскому   177
3 (16), Т. 5, 2016: 150–153.]

Сысоев, Павел В. «Подкасты в обучении иностранному языку». Язык и культура 2 
(26), 2014: 189–201.

[Sysoev, Pavel V. «Podkasty v obuchenii inostrannomu âzyku». Yazyk i kul’tura 2 (26), 
2014: 189–201.]

Олга Трапезњикова

КОРИШЋЕЊЕ ПОДКАСТОВА У НАСТАВИ РУСКОГ ЈЕЗИКА  
КАО ИНОСЛОВЕНСКОГ

Резиме

У раду се разматрају могућности коришћења друштвеног интернет-сервиса подкастова у 
настави руског језика као инословенског, описују се предности ове технологије у развоју ко-
муникативних компетенција студената на страном језику, као и карактеристике њене приме-
не у процесу учења другог словенског језика. Узимајући у обзир, са једне стране, недостатак 
специјализованих образовних подкастова у области руског језика за носиоце других словен-
ских језика, а са друге одређену блискост матерњег и нематерњег језика студената, сврсис-
ходно је да се у условима рада са таквим студентима на напредној етапи користе аутентични 
подкастови. Подкаст као извор аутентичног говора ствара илузију природне језичке средине 
и омогућава да се рад са студентима организује на нов начин, усмерен на усавршавање веш-
тина слушања и изговарања. Недостатак формалних обавеза у подкастовима, као и контро-
ле придржавања језичких норми, а такође и велика разноврсност ресурса који су у садашње 
време доступни студентима, условљавају потребу за израдом методичких упутстава за избор 
подкастова ради одређених наставних циљева и конкретних слушалаца, те планирање систе-
ма рада са овим ресурсом. У овом истраживању се предлаже систем рада са подкастовима за 
српске студенте, који владају руским језиком на напредном нивоу.

Кључне речи: подкаст, руски језик као инословенски, аудирање, говорење, комуникативна 
компетенција студената на страном језику.
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TVORIVÉ PÍSANIE VO VYUČOVANÍ SLOVENČINY 
AKO MATERINSKÉHO JAZYKA NA UNIVERZITE  

V NOVOM SADE

Cieľom tohto príspevku je predstaviť možnosti využitia tvorivého písania pri rozvíjaní 
jazykového prejavu a jazykovej kultúry študentov Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade, 
pre ktorých je slovenčina materinským jazykom. Študenti majú možnosť študovať slovenčinu 
ako materinský jazyk v študijnom programe slovenský jazyk a literatúra alebo ako povinne 
voliteľný predmet v rámci štúdia iného študijného programu. Príspevok je zameraný na edukačný 
rozmer tvorivého písania a na jeho interakciu s oblasťou komunikácie a jazykovej kultúry vo 
vysokoškolskom prostredí. 

Kľúčové slová: tvorivé písanie, techniky tvorivého písania, slovenčina ako materinský jazyk, 
jazykový prejav, jazyková kultúra, súčasný slovenský jazyk

The aim of this paper is to present the possibilities of using creative writing in the development 
of language expression and language culture of students of the Faculty of Arts of the University of 
Novi Sad whose mother tongue is Slovak. Students have the opportunity to study Slovak as a moth-
er tongue in the study program Slovak Language and Literature or as a required elective course 
within the study of another study program (e.g. Serbian philology in contact with Slovak philology, 
German studies). The paper focuses on the educational dimension of creative writing and its inter-
action with the field of communication and language culture in a university environment

Keywords: creative writing, creative writing techniques, Slovak as a mother tongue, language 
expression, language culture, contemporary Slovak language.

Napriek tomu, že termín tvorivé písanie sa bežne používa v metodických a didak-
tických materiáloch a v didaktickej praxi, jeho obsah nie je jednoznačne definovaný. 
Pri výklade tohto pojmu sa stretneme s množstvom definícií a ich variácií, ktoré vy-
povedajú o jeho viacrozmernosti, i keď, samozrejme, nemožno akékoľvek písomné 
precvičovanie jazyka nazývať tvorivým písaním. Naším zámerom nie je kompletizo-
vať a sumarizovať túto rozsiahlu problematiku, ale uchopiť tvorivé písanie ako čiast-
kový metodický postup, ktorý možno implementovať do výučby konkrétnych pred-
metov v rámci študijných programov na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom 
Sade, kde sa slovenčina vyučuje ako materinský jazyk. Pri využívaní techník tvori-
vého písania vychádzame z našich dlhoročných pedagogických a lektorských skúse-
ností s výučbou slovenčiny. 

Pre naše potreby vyberáme definíciu V. Eliášovej (2006: 51), ktorá hovorí, že tvo-
rivé písanie je „súbor motivačne príťažlivých činností, ktoré vyžadujú zapojiť do 
riešenia úloh celú osobnosť učiaceho sa, využiť jeho skúsenosti, uplatniť jeho inte-
lektuálne schopnosti, obrazotvornosť, pozornosť aj emocionálne vlohy, a tak podne-
cujú učiaceho sa k skúmaniu vlastných tvorivých možností, k sebavyjadreniu a se-
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bareflexii.“ Podľa tej istej autorky tvorivé písanie (2007: 127) „kolíše od techník 
napomáhajúcich tvorivú manipuláciu s jazykovým materiálom... až po techniky, kto-
ré umožňujú pestovať kritickú recepciu a interpretáciu umeleckej literatúry“. Tieto 
techniky možno potom rozdeliť na: a) asociatívne techniky, ktoré podporujú myš-
lienkovú a emocionálnu stimuláciu (clustering, automatické písanie), b) techniky, 
keď sa písanie stáva hrou (nonsensová poézia, poskladaný príbeh), c) usmerňované 
písanie podľa predlôh a vzorov (cinquain, haiku) d) techniky, keď je základným im-
pulzom literárny text, ktorý sa následne upravuje (redukcia textu, transformácia žán-
ru, 3D techniky). 

Spisovateľ a priekopník tvorivého písania na Slovensku Daniel Hevier posúva 
jeho parametre „za alebo nad samotnú zručnosť vytvárať písaný text“ (2006: 86). 
V podstate ide o to, že výpoveďou o svete cez introspektívny pohľad do svojho vnút-
ra si každý pisateľ vytvára svoj individuálny štýl, ktorý je jedným z dôležitých cieľov 
tvorivého písania. Výhodou tvorivého písania je okrem iného aj to, že tu nejde o kva-
litnú tvorivú produkciu vo vlastnom zmysle slova, a tak vymedzenie výsledných pro-
duktov/komunikátov na osi dobré-zlé/kvalitné-nekvalitné nie je určujúcim činiteľom 
písania. Hlavným zámerom je kultivácia písania, počúvanie samého seba a eliminá-
cia obáv z tvorby textov. V procese tvorby autor citlivejšie vníma význam slov, slov-
ných spojení, metafor, symbolov a obrazného jazyka.

Podľa Ambrozyho tvorivé písanie „prináša v každom prípade využitie možnos-
ti kontinuálneho alebo cyklického vylepšovania autorových tvorivých dispozícií“ 
(2015: 1). 

V. Eliášová (2017: 20) hodnotí tvorivé písanie ako multifunkčný fenomén, ktorý 
je cestou ku kultivovaniu jazykového prejavu, nástrojom integrovaného vzdelávania 
a prostriedkom sebarozvoja. Na akademickej pôde sa prikláňame k takémuto poní-
maniu tvorivého písania, pričom primárne pre nás bude vnímanie tvorivého písania 
ako prostriedku kultivácie jazykového prejavu, čo je aj cieľom voliteľných predme-
tov, ktoré vyučujeme a v ktorých realizujeme techniky tvorivého písania. 

Keďže písanie sa považuje za jednu z individuálnych kompetencií v osobnostnom 
rozvoji, v školskom systéme sa do istej miery preferuje jeho systematickosť na zák-
ladných a stredných školách, a to hlavne na hodinách slohu, didaktika ktorého je dob-
re rozpracovaná. Avšak v celkovej koncepcii vyučovania jazyka a literatúry na zák-
ladných a stredných školách nie sú tieto techniky predpísanou a povinnou aktivitou, 
ich používanie je v kompetencii pedagóga, ktorý sa rozhodne, či ich bude používať 
a v akom rozsahu. Mnoho učiteľov sa o tieto techniky zaujíma, avšak stále je to na 
báze dobrovoľnosti. 

Špecifická situácia je na vysokých školách a univerzitách, kde sa študenti špecia-
lizujú na štúdium odboru, ktorý v mnohých prípadoch nemá v prvotnom ponímaní 
s tvorivým písaným prejavom žiadny súvis, a tak je cieľavedomé rozvíjanie verbálnej 
komunikácie, v tomto prípade hlavne v písanej podobe, opomínané ako nepotrebné. 

Mnohí odborníci sa však domnievajú, že tvorivé písanie je jedným z účinných 
interaktívnych prostriedkov rozvíjania osobnosti a malo by byť súčasťou výučby. 
M. Grupáč považuje tvorivé písanie v akademickom priestore za „dôležitý segment 
výučby na vysokých školách“ (2015: 4). Uznávané autority v tejto oblasti poklada-
jú tvorivé písanie za kľúčovú kompetenciu na vysokej škole. Tento názov nesie aj 
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Zborník z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v roku 2004 v Brne (Tvůrčí 
psaní – klíčová kompetence na vysoké škole. Brno, Doplněk, 2005). 

Vo svete nie je veľa univerzít, ktoré ponúkajú tvorivé písanie ako samostatný 
študijný program (pozri Haslinger 2009; Grupač 2015; Eliášová 2017). Ich neveľ-
ký počet súvisí s pragmatizáciou akademického vzdelávania a prihliadaním na jeho 
ekonomickú hodnotu súvisiacu s návratnosťou vloženej energie, financií, ako aj so 
zohľadnením perspektívy uplatnenia sa na trhu práce. 

Tvorivé písanie sa tak na vysoké školy dostáva v podobe rôznych kurzov a semi-
nárov, ktoré organizujú prívrženci tvorivého písania alebo v podobe tvorivých straté-
gií používaných pedagógom v konkrétnej vyučovacej jednotke. Avšak aj kurzy a se-
mináre tvorivého písania sa v študijných programoch objavujú ojedinele a nenašli 
odozvu v širšej akademickej obci.

 Ak chceme hovoriť o tvorivom písaní vo výučbe slovenčiny ako materinského jazy-
ka na Univerzite v Novom Sade, musíme si povedať o jej základných špecifikách, vy-
plývajúcich z multietnickosti, multijazykovosti a multikultúrnosti Vojvodiny, v ktorej 
žije približne 25 národností a národnostných menšín1 a kde sa akceptuje šesť úradných 
jazykov: srbčina, maďarčina, slovenčina, rumunčina, rusínčina a chorvátčina.

Na univerzite sa vyučuje 5 materinských jazykov, čo je pravdepodobne unikátny 
jav v celosvetovom meradle.

Ako materinský jazyk sa tu vyučuje aj slovenský jazyk, a to v dvoch podobách: 
slovenský jazyk a literatúra ako študijný program a slovenský jazyk ako materinský 
jazyk vo forme povinne voliteľného predmetu pre vojvodinských Slovákov študujú-
cich iné študijné programy.

Akreditovaný odbor slovenský jazyk a literatúra zastrešuje Oddelenie slovakisti-
ky. V tomto odbore sa pripravujú budúci učitelia slovenského jazyka a literatúry, čo 
je jeho hlavným zameraním, ale aj novinári, prekladatelia a tlmočníci, kultúrni pra-
covníci, ktorí nájdu uplatnenie vo vojvodinských kultúrnych inštitúciách. Študijný 
program pozostáva z povinných a voliteľných predmetov, ktoré umožňujú študentovi 
do istej miery profilovať sa ešte počas štúdia. Štúdium slovenčiny zahŕňa všetky lin-
gvistické roviny, literárnovedné disciplíny, ako aj dejiny a kultúru Slovákov žijúcich 
vo Vojvodine. 

Slovenčinu ako materinský jazyk pod názvom slovenský jazyk/súčasný slovenský 
jazyk možno študovať vo forme voliteľného predmetu so štvorhodinovou týždennou 
dotáciou počas dvoch rokov v odboroch srbská filológia v kontakte so slovenskou fi-
lológiou a germanistika. Hodiny sú koncipované vo forme dvojhodinovej prednášky 
a dvojhodinového seminára a využívajú sa na rozvíjanie jazykových kompetencií 
študentov slovenskej národnostnej menšiny. 

Tvorivé písanie sa zatiaľ na Oddelení slovakistiky ani na iných odboroch uni-
verzity neetablovalo ako samostatný študijný program, ani ako predmet niektoré-
ho edukačného programu v rámci vysokoškolského štúdia, takže v našom príspevku 
budeme hovoriť o možnostiach využitia jeho techník v rámci práce na seminároch 
voliteľných predmetov. Budeme sa orientovať na didaktické aspekty tvorivého pí-
sania ako metódy aplikovateľnej vo vyučovaní slovenčiny ako materinského jazy-

1 census 2012, Statistical office of the Republic of Serbia
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ka. Chceme poukázať na význam tvorivého písania pri budovaní kultúrnej jazykovej 
kompetencie s akcentáciou na edukáciu v rámci vysokoškolského humanitného vzde-
lávania. Zároveň pripomíname, že cieľom tvorivého písania a aktivít s ním spojených 
nie je vychovávať profesionálnych spisovateľov, ale rozvíjať jazykovú kultúru a kre-
ativitu v komunikácii, ktorá sa zúročí pri tvorbe textov určených pre rozličné komu-
nikačné oblasti a situácie. „ Na vysoké škole již nejde jen o vybrušování osobního 
stylu. Klíčové postavení ve vzdělávání studentů má zdatnost psát texty z jiného důvo-
du: je totiž nástrojem poznání a sabereflexe. A stane-li se psaní přirozenou metodou 
tvořivých myšlenkových postupů, bude v budoucnu použitelným médiem úspěšné 
profesní komunikace. Myslet s tuškou v ruce by se mělo stát samozřejností každého 
absolventa vysoké školy. Znalost souboru kreativních postupů použitelných v růz-
ných fázích psaní textu je oporou pro přesný popis, výklad a hodnocení získaných 
informací. Poznání předmětu speciálního tématu, o němž podává písemnou zprávu 
lékař, stavební inženýr či antropolog, se ovšem s rozvojem vědy neustále proměňu-
je... Student se pomocí technik tvurčího psaní naučí vyjádřit to, co chce, tak, aby mu 
čtenář správně rozuměl“ (Fischer 2005: 14).

V našom príspevku sa budeme zaoberať písaním, ktoré sa orientuje na postupy 
podnecujúce nekonvenčnosť, netradičnosť a originalitu prejavu, ktoré majú študenta 
priviesť k zdokonaleniu jazykovej komunikačnej normy a pestovať jeho schopnosť 
vytvárať kultivovaný jazykový prejav. Zároveň chceme podotknúť, že tieto aktivity 
predkladáme študentom prirodzene, ako súčasť práce na seminároch, bez osobitných 
inštrukcií o tvorivom písaní, bez používania tohto pojmu, bez teoretizovania a pou-
čovania, pretože chceme spontánne výtvory, uvoľnené a slobodné kreácie bez kon-
venčných obmedzení. To, samozrejme, kladie nároky na prípravu pedagóga, ktorá 
však musí ostať pred dverami učebne. Pedagóg je podnecovateľom, je tým, ktorý ve-
die študentov k aktivite, sebavyjadreniu a neskôr k sebareflexii. Nikdy nie je tým, kto 
kritizuje, odrádza alebo znechucuje. 

 Z hľadiska funkčnosti tvorivého písania ako cesty ku kultivovaniu jazykového 
prejavu je ideálnym predmetom v rámci študijného odboru slovenský jazyk a litera-
túra predmet jazyková kultúra, ktorý je voliteľným predmetom vo štvrtom ročníku 
štúdia. Dotácia tohto predmetu je 1 plus 2 (jedna prednáška plus dvojhodinový semi-
nár) počas jedného semestra. Náplňou tohto predmetu je kompletizácia osvojeného 
učiva všetkých jazykových rovín, ktorá sa odráža v sylabách: teória jazykovej kultú-
ry, nostrifikácia slovenského jazyka, jazykové vzdelávanie, písomná a ústna komuni-
kácia, problematika ortoepie a ortografie, masmediálna komunikácia, jazyk školskej 
praxe, verejná komunikácia, jazykový manažment, jazykový prejav vojvodinských 
Slovákov, slovenský a srbský jazyk v kontakte, problematika prekladu. 

Ako sme už uviedli predtým, slovenský jazyk si môžu ako voliteľný predmet vy-
brať aj študenti iných študijných programov (srbská filológia v kontakte so sloven-
skou filológiou alebo germanistika), pre ktorých je slovenčina materinským jazy-
kom. Predmet pod názvom slovenský jazyk/súčasný slovenský jazyk má dotáciu 2 
prednášky plus 2 semináre týždenne v priebehu štyroch semestrov a jeho cieľom je 
zdokonaľovanie samostatnej, jazykovo korektnej ústnej a písomnej komunikácie štu-
dentov v slovenskom jazyku.

Obidva predmety (jazyková kultúra, súčasný/ slovenský jazyk) poskytujú vhodný 
priestor na aplikovanie techník tvorivého písania.
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V našom prístupe k implementácii tvorivého písania do niektorých predmetov via-
žucich sa na slovakistické disciplíny pristupujeme z hľadiska našich potrieb, t. j. naším 
hlavným cieľom je zdokonaľovanie jazykovej komunikácie, poprípade upevňovanie 
a precvičovanie učiva nekonvenčným spôsobom. Okrem nej je to súbor ďalších cieľov, 
ktoré sú s ním prepojené: rozvoj fantázie a originality, efektívne a experimentátorské 
učenie sa, schopnosť vytvoriť/spracovať text, osvojovať si stratégie vedúce k porozu-
meniu problému, odbúravanie strachu z písania, pestovanie individuálneho štýlu, kul-
tivácia hodnotových a morálnych postojov jednotlivcov, jazykový tréning vo všetkých 
rečových činnostiach (tu treba spomenúť reciprocitu písania a čítania).

V rámci celkovej hodinovej dotácie tvoria techniky tvorivého písania asi 30 per-
cent práce na hodinách jazykovej kultúry a súčasného/slovenského jazyka a majú do-
plnkovú funkciu. 

V nasledujúcej časti uvádzame niekoľko vybraných techník tvorivého písania, 
ktoré sa nám osvedčili vo výučbe slovenčiny ako materinského jazyka vo vysoko-
školskom štúdiu humanitného zamerania na Univerzite v Novom Sade vo výučbe 
slovenčiny ako materinského jazyka. Tu treba pripomenúť, že študenti slovakisti-
ky alebo iných programov, ktorí si slovenčinu volia ako materinský jazyk/jazyk ná-
rodnostnej menšiny, ovládajú slovenčinu slovom a písmom na veľmi dobrej úrovni, 
podľa európskeho referenčného rámca B2-C1, a tak s nimi môžeme realizovať rôzne 
techniky, ktoré sú aj metodicky veľmi rozmanité. Výber techník podriaďujeme cie-
ľom multifunkčnosti tvorivého písania s dominantným akcentom na rozvíjanie ja-
zykovej kultúry. Na každom seminári po kreatívnej písomnej časti nasleduje vlastné 
čítanie tvorby. Okrem samotnej prezentácie výsledného produktu je táto časť dôleži-
tá aj preto, že rozvíja čitateľské zručnosti študenta a odbúrava jeho strach z verejnej 
prezentácie. Pre členov skupiny je to tiež príležitosť vnímať kreativitu spolužiakov. 
Nezanedbateľnou súčasťou takto organizovaných hodín je diskusia, ktorá vyplynie 
zo situácie a ktorá umožňuje študentom konfrontovať svoj svet s iným svetom a 
s iným vnímaním reality. Kreatívny text sa tak stáva prostriedkom, ktorý učí toleran-
cii a úcte k cudziemu textu, k inému názoru. Použité techniky tvorivého písania sme 
zoradili abecedne. 

Cinquain je päťveršová báseň, ktorá zhŕňa informácie v podobe stručných výra-
zov opisujúcich jednu tému. Študentom sme úlohu sťažili tým, že témou básne mu-
sela byť osobnosť slovenských dejín. A vznikol takýto útvar:

Štúr
obetavý a premýšľajúci
vyučoval, písal
jazyk je prejavom národa 
kodifikácia 
Pri technike clustering ide o zhlukovanie slov a ich priraďovanie ku kľúčovému 

slovu, ktoré figuruje ako základ uprostred. Využitím individuálnych asociácií študent 
priraďuje k hlavnému zakrúžkovanému slovu súvisiace výrazy prostredníctvom čiar, 
ktoré určujú súvislosti medzi jednotlivými asociáciami. Z toho dôvodu možno rozví-
jať nielen kľúčové slovo, ale aj rozvíjané slovo. Techniku možno varírovať napríklad 
tak, že naznačenú schému treba doplniť, rozvíjať iba jedným smerom a pod. Keďže 
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sa so študentmi pohybujeme predovšetkým v priestore slovenskej lingvistiky, aj pre 
clustering si vyberáme kľúčové slová z tohto okruhu, napríklad národný jazyk, kodi-
fikácia, jazykový management a pod. 

Dokonči príbeh. Študenti dostanú rovnaký začiatok príbehu, ktorý potom kaž-
dý z nich dopíše podľa vlastných predstáv. Táto tvorivá technika je zaujímavá tým, 
že študenti môžu sledovať, akými smermi sa uberá fantázia a vyjadrovanie každého 
z nich. Lebo napriek rovnakému úvodu vzniknú úplne odlišné príbehy. V nasledujú-
com odseku uvádzame dve rozličné pokračovania textu s rovnakým začiatkom. 

1. Stál som na zastávke autobusu. Bolo niečo pod nulou. Fúkal studený feb-
ruárový vietor. Poletujúci sneh mi nepríjemne udieral do tváre. Netrpezlivo som 
vyzeral autobus. Bol som tam celkom sám. Čakám, čakám, ale autobus nevidím. 
Počúvam svoju obľúbenú hudbu. Zrazu vidím v diaľke autobus. Kým som doň nastu-
poval, ovládol ma negatívny pocit. Kúpil som si lístok a našiel som si voľné miesto. 
Pomyslel som si, že kým dorazím domov, trochu si zdriemnem. Prebudil som sa, keď 
sme sa priblížili k mostu. V jednej chvíli kvôli klzkej vozovke sa autobus pošmykol a 
padol do vody. Všetci cestujúci začali panikáriť. Zrazu som sa prebudil v posteli a 
uvedomil si, že všetko bol len zlý sen.

2. Stála som na zastávke autobusu. Bolo niečo pod nulou. Fúkal studený febru-
árový vietor. Poletujúci sneh mi nepríjemne udieral do tváre. Netrpezlivo som vy-
zerala autobus, lebo som sa veľmi ponáhľala domov a už som sa nemohla dočkať, 
kedy príde. Mali sme s rodinou cestovať k starej mame a ja som meškala. Zdalo sa 
mi, akoby som ho vyzerala celý deň, ale ubehlo iba 20 minút. Keď sa človek niekam 
ponáhľa, tak 20 minút sa mu zdá ako celý rok. Ale nakoniec autobus dorazil a ja som 
stihla prísť načas domov.

Túto techniku možno varírovať napríklad tak, že študenti dopíšu iba jadro príbe-
hu, pričom úvod a záver je zadaný, alebo tak, že príbeh netvoria individuálne, ale 
každý z nich napíše tri vety a posunie príbeh kolegovi a tak to pokračuje ďalej, kým 
sa nevystriedajú všetci.

Technika frazeologizmy je založená na vytváraní homogénneho zmysluplného 
textu zo slovenských frazeologických jednotiek. Technika je náročná, lebo študent 
musí ovládať jazyk na takej úrovni, aby rozumel jeho frazémam, zároveň si musí 
naštudovať dostatočne veľký register frazém podľa jednotlivých tematických okru-
hov, aby z nich mohol vytvoriť ucelený text. Nevyhnutnou pomôckou tu bude aj fra-
zeologický slovník. Techniku možno zadať aj ako domácu úlohu. Ako príklad uvá-
dzame sprievodný komentár študentky, ktorým písomne okomentovala svoju prácu 
: Hľadanie vhodných frazém bolo pre mňa hľadaním ihly v kope sena. Ale dúfam, že 
som nimi trafila klinec po hlavičke a že sa pri hodnotení mojej práce naplní tvrdenie: 
Aká práca, taká pláca.

Haiku je technika, ktorá preferuje minimalizmus vo vyjadrovaní. Je to trojveršo-
vá nerýmovaná báseň s presným počtom slabík (5-7-5), v ktorej autor vyjadruje svoje 
dojmy a pocity z prírody, zaznamenáva krásu a prchavosť chvíle. Haiku nemá názov 
a nepoužíva umelecké trópy. Učí študentov narábať so slabikami, so slovami, svojou 
jednoduchosťou, precíznosťou a dôvtipnosťou vyjadrovania je prostriedkom na myš-
lienkový a jazykový tréning. Cibrí stručnosť, presnosť a pragmatickosť v komuniká-
cii. Núti uvažovať nad hodnotou každého zaznamenaného slova. 
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V letnom večeri
keď zapadá slnka svit 
tíchne vtáčí spev. 
Neznámy jazyk. Keďže naši študenti majú aj prekladové semináre zo slovenského 

jazyka do srbského jazyka a naopak, metóda neznámeho jazyka ich môže pobaviť, ale 
aj poučiť. Ide o to, že ich úlohou je preložiť text z jazyka, ktorému nerozumejú, do rod-
ného jazyka. „Prekladatelia“ koncipujú svoj preklad na základe intuície, pocitov, kto-
ré v nich neznámy text asociuje, ale aj vedomostí z teórie literatúry a teórie prekladu. 

E tudo que eu pensei
e tudo que eu falei
e tudo que me contaram
era papel.

E tudo que descobr
amei
datestei:
papel.

Papel quan havia em mim
e nos outros, papel
de jornal ,
de parede
de embrulho
papel de papel
papelão.2

 Je leto deň je krásny
 je leto deň je modrý 
 je leto deň mi hovorí
tu sú kvety.

Je leto deň je zlatý
pretože 
tu sú samé
kvety.

2 Originál je báseň brazílskeho básnika Carlosa Drummonda de Andrade (1902 – 1987), ktorá 
je napísaná v portugalčine. 
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Kvety sú moje milé
nie je mi smutno
kvet 
tohto života
nádhera
zázrak
kvet som kvet
kvitnem. 
Obálka so slovami. Študent si z obálky vytiahne určitý počet slov, z ktorých má 

zostaviť príbeh buď na ľubovoľnú alebo vopred určenú tému. Táto technika je vý-
borným pomocníkom pri precvičovaní témy ako objektívneho štýlotvorného činiteľa 
a tiež pri expanzii témy. 

Obrázkový príbeh je technikou, ktorá prepája obraz so slovom. Študenti majú 
vytvoriť príbeh podľa predloženého obrázka. Keďže naši študenti sú vojvodinskí 
Slováci, zvolili sme obraz jedného z insitných slovenských vojvodinských maliarov, 
pretože tematika a spôsob jej stvárnenia je im blízky. Ide o obraz Pavla Cicku Zlodej 
z roku 2000.

Všetko sa deje v nejakej imaginárnej dedine, kde si všetci veľmi pekne spoluna-
žívajú. Každý si robí svoju robotu. Kominár čistí komín, bociany si stavajú hniezdo, 
ľudia v chate oddychujú a iní zasa chytajú ryby pri rieke. Zdá sa, akoby nikto nemal 
súvis s nikým. Ale keď sa pozrieme trochu lepšie, máme pocit, akoby tie bociany ľudí 
spájali. Robia im spoločnosť pri rieke, tiež robia spoločnosť kominárovi a hovorí sa, 
že keď bociany sedia na komíne domu, tak v tej rodine sa narodí bábätko. Takže, sa-
mozrejme, že prinášajú šťastie.

Úlohu možno ďalej rozpracovať napríklad tak, že študenti napíšu, čo sa na obrá-
zok nezmestilo alebo porozprávať, ako bude príbeh pokračovať.

Oživené obrazy. Túto techniku veľmi dobre využijeme pri precvičovaní sloho-
vých postupov, resp. naračných situácií. Študentov požiadame, aby zo svojich mo-
bilov vybrali jednu zaujímavú snímku. Ich úlohou je napísať, prečo si ju vybrali 
a s akým zážitkom sa im spája. 

 Príbeh môjho mena. Ľudia sa živo zaujímajú o svoje krstné mená, sú s nimi 
spokojní alebo nespokojní, častokrát sa pýtajú rodičov, prečo im vybrali práve toto 
meno. Študentom navrhneme, aby napísali krátky príbeh histórie ich krstného mena. 
Po prečítaní príspevkov sa môže rozprúdiť zaujímavá diskusia. Na záver im dáme k 
dispozícii etymologický slovník, aby si prečítali etymologický výklad svojho mena. 

Na záver 
Myslieť (a dodávame aj pracovať) s tužkou v ruke (Fišer 2005) si dnes vyžaduje mno-

ho akademických povolaní. Tvorivé písanie zohráva dôležitú úlohu pri vytváraní a roz-
víjaní jazykových kompetencií jedincov v rozličných komunikačných oblastiach a situá-
ciách. Vyspelá a pohotová verbálna reakcia prepojená so schopnosťou písať je potrebná 
v práci politikov, lekárov, učiteľov, prekladateľov, administratívnych pracovníkov, práv-
nikov, zamestnancov kultúrnych inštitúcií, inžinierov atď. V mnohých povolaniach treba 
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rýchlo a pohotovo napísať nejaký druh textu: správu, posudok, zápisnicu atď. Tvorivé pí-
sanie učí študentov ihneď sa zorientovať v komunikačnej situácii, rýchlo reagovať, pres-
ne a vhodne sa vyjadrovať (s ohľadom na komunikačnú situáciu a zámer prejavu). Preto 
si myslíme, že aktivity tvorivého písania sú výborným spôsobom na rozvíjanie jazykovej 
kultúry študentov – budúcich zamestnancov. Prikláňame sa k názoru, že tvorivé písanie je 
jednou z kľúčových kompetencií na vysokej škole a dodávame, že v hierarchii predmetov 
by mohlo mať aspoň pozíciu voliteľného predmetu na všetkých typoch vysokých škôl. 

 V našom uchopení tvorivého písania v akademickom prostredí a využívaní jeho 
techník v práci na seminároch voliteľných predmetov nám nejde o systematický nácvik 
schopnosti písať, ale o osvieženie bežnej vyučovacej hodiny, o väčšiu uvoľnenosť na 
cvičeniach, o menej stresujúce formy precvičovania a utvrdzovania učiva, o pocit netra-
dičnosti a niečoho nového. Ide o doplnkovú formu, ktorá si nekladie za cieľ nahradiť 
učivo, ale posúva hranice rozmýšľania a uvažovania o aktuálnej téme, prepája odborné 
znalosti a kreativitu. Je netradičným prostriedkom slúžiacim na preverovanie vedomostí 
študentov, zároveň prostriedkom individuálneho pohľadu na svet s možnosťou využitia 
vlastnej fantázie a kreatívneho rozletu. A navyše pre študentov – nastávajúcich pedagó-
gov – je tvorivé písanie zdrojom inšpirácií a podnetov v ich budúcej pedagogickej praxi. 
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Eleonora Zvalena

KREATIVNO PISANJE U NASTAVI SLOVAČKOG  
KAO MATERNJEG JEZIKA NA UNIVERZITETU U NOVOM SADU

Rezime 

Rad se bavi problematikom kreativnog pisanja i korišćenjem njegovih tehnika u nastavi slovačkog 
kao maternjeg jezika u akademskoj sredini, konkretno na Filozofskom fakultetu Univerziteta 
u Novom Sadu. Tehnike kreativnog pisanja su korišćene kao dopunska forma na časovima vežbi sa 
ciljem razvijanja jezičkih kompetencija i individualnog stila izražavanja studenata, kao i sa ciljem 
uvežbavanja i utvrđivanja gradiva nekonvencionalnim načinom podržavajući pri tome originalnost 
i efikasnost u izražavanju. U radu se navode neke od tehnika kreativnog pisanja koje su bile 
primenjene na vežbama iz izbornih predmeta. Uz neke upotrebljene tehnike navode se i primeri iz 
studentskih radova koji su nastali na ovim vežbama. 

Pisanje (i kreativno pisanje) nije namenjeno isključivo ljudima izuzetnih intelektualnih 
sposobnosti ili budućim piscima, već je nezaobilazan deo života mnogih ljudi. Smatramo ga 
važnim elementom u nastavi na fakultetima prvenstveno humanističkog, ali i drugih usmerenja. 
Brzo i efikasno pisanje i izražavanje sastavni su deo mnogih profesija, a od sposobnosti jasnog 
formulisanja misli može zavisiti uspešnost mnogih studenata u budućem profesionalnom životu.

Ključne reči: kreativno pisanje, tehnike kreativnog pisanja, slovački kao maternji jezik, jezičko 
izražavanje, jezička kultura, savremeni slovački jezik.
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SLOVAČKE EVANGELISTIČKE ŠKOLE U BAČKOJ U 
ZAPISNICIMA KANONSKIH VIZITACIJA IZ 1835. GODINE*1

Ubrzo nakon doseljavanja velikog broja Slovaka iz Gornje i Srednje u Donju / Južnu Ugarsku 
krajem 18. veka stanovništvo nekatoličke vere je Patentom o toleranciji steklo pravo na osnivanje 
svojih crkava i škola pod svojim okriljem. Kanonska vizitacija – zvanična poseta superintendanta 
(kasnije biskupa, najvišeg crkvenog velikodostojnika evangelističke crkvene oblasti) crkvenim za-
jednicama na teritoriji svoje superintendanture, podrazumevala je kontrolu rada tih crkvenih zajed-
nica uz obavezno vođenje zapisnika. Ovi zapisnici nude prvorazredne autentične podatke o stanju 
crkvenih objekata, inventaru, o odnosima u parohiji, stanovništvu i vernicima, o samom svešteni-
ku, o groblju, o crkvenim obredima, kao i o školama i učiteljima itd. Predmet ovog istraživanja bili 
su oni delovi kanonskih vizitacija slovačkih evangelističkih crkvenih zajednica u Bačkoj (Bajša, 
Gložan, Kulpin, Kisač, Lalić, Petrovac, Pivnice, Selenča), koji se odnose na školu. Detaljnom ana-
lizom zapisnika kanonskih vizitacija došlo se do novih, do sada nepoznatih podataka o učiteljima, 
uslovima rada i funkcionisanju slovačkih evangelističkih škola u Bačkoj u prvoj polovini 19. veka.

Ključne reči: slovačke evangelističke škole, Bačko-sremski seniorat, kanonska vizitacija iz 
1835. g.

Shortly after the immigration of a large number of Slovaks from Upper and Middle to Lower 
/ Southern Hungary in the late 18th century, thanks to the Patent on Tolerance, the population of 
the non-Catholic denomination acquired the right to establish their own churches and schools 
under their auspices. The canonical visitation - the official visit of the superior (later the bishop, 
the highest ecclesiastical dignitary of the Evangelical Church area) to the church communities on 
the territory of his jurisdiction, implied control over the work of those church communities with 
obligatory record keeping. These records offer first-rate authentic data on the condition of church 
buildings, inventory, relations in the parish, population and believers, about the priest himself, the 
cemetery, church holidays, as well as schools and teachers, etc. This research focused on those 
parts of the canonical visitations of Slovak Evangelical Church communities in Bačka (Bajša, 
Gložan, Kulpin, Kisač, Lalić, Petrovac, Pivnice, Selenča) which refer to the school. Through a 
detailed analysis of the records of canonical visitations, we uncovered new, yet unknown data on 
the teachers, working conditions and the functioning of Slovak Evangelical schools in Bačka in the 
first half of the 19th century.

Keywords: Slovak evangelical schools, Bačka-Srem seniorate, canonical visitation from 1835.

U 16. veku je u Evropi nastao veliki duhovni, crkveni i kulturni pokret protiv pap-
stva i rimokatoličke crkve poznat kao protestantska reformacija. Pristalice reforma-
cije proglasile su Sveto pismo jedinim izvorom vere, zalagale su se za život u skladu 
sa Hristovim učenjem koji će omogućiti povratak starim vrednostima, tj. principima 

*1Rad je nastao u okviru projekta Diskursi manjinskih jezika, književnosti i kultura u jugoistočnoj 
i srednjoj Evropi (178017), koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 
Republike Srbije.
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prvobitnog hrišćanstva. Nemački reformator dr Martin Luter (Martin Luther) objavio 
je 1517. godine na crkvi zamka u Vitenbergu (Wittenberg) 95 teza kojima je pozvao 
predstavnike rimokatoličke crkve na diskusiju o nekim crkvenim pitanjima, poseb-
no o prodaji indulgencija vernicima. Odbio je da prihvati primat pape u hrišćanskom 
svetu i javno je spalio papsku bulu, čime je rascep sa Vatikanom bio potpun. Širenju 
reformacije u Ugarskoj na teritoriji Slovačke doprineli su studenti koji su odlazi-
li na studije u Vitenberg i koji su kući donosili reformacione ideje i Luterove spise. 
Evangelistička crkva augzburške veroispovesti (dalje: evangelistička crkva a. v.) do-
bila je ime po gradu Augzburgu (Augsburg), gde je 1530. godine prvi put javno proči-
tan sadržaj evangelističke veroispovesti pred carem Karlom V. Velika većina nemač-
kih i slovačkih crkvenih zajednica se priklonila augzburškoj veroispovesti, čime su 
postavljeni temelji zajedničke evangelističke crkve a. v. 

Karlo III je izdao 1731. godine prvi dekret (Caroline resolutio I) kojim se uređuju 
(ograničavajuća) prava protestanata u Ugarskoj. Druga Karlova rezolucija iz 1734. 
godine dozvoljava protestantima teritorijalnu podelu na četiri distrikta koji biraju vla-
stitog superintendanta, najvišeg crkvenog velikodostojnika. Funkcija superintendan-
ta bila je počasna, bez ikakvih ovlašćenja i novčane nadoknade. Banski distrikt, jedan 
od četiri teritorijalno-upravna dela evangelističke crkve u Ugarskoj, bio je podeljen 
na seniorate, a jedan od njih je bio Bačko-sremski seniorat (Petrík, Rybár 2001: 158, 
28).1 

Stanovništvu evangelističke vere u Ugarskoj je tek nakon objavljivanja Patenta 
o toleranciji 1781. godine bilo dozvoljeno osnivanje crkava, parohija i škola, a ugar-
ski sabor je 1791. godine XXVI članom zakona obezbedio evangelicima potpunu 
versku slobodu i školsku autonomiju (Petrík, Rybár 2001: 365). Slovaci, koji su se 
krajem 18. veka masovno doseljavali u Donju Ugarsku, u nedostatku vlastitih inte-
lektualaca u svoje škole pozivali sveštenike i učitelje iz Gornje Ugarske. Ove škole su 
pripadale crkvi sve do njihovog podržavljenja nakon Prvog svetskog rata.

Prve kanonske vizitacije slovačkih evangelističkih crkvenih zajednica na teritoriji 
Bačke i Srema bile su održane 1798, 1810. i 1825. godine.

Pre početka kanonske vizitacije evangelističkih crkvenih zajednica Bačko-
sremskog seniorata 1835. g. (a Banatskog 1836. g.) svaka crkvena zajednica je 
od crkvenih vlasti dobila uniformna pitanja na latinskom jeziku na koja je mesni 
sveštenik odgovarao u pismenoj formi.2 Komisija kanonske vizitacije na čelu sa 
superintendantom dolazeći u svaku crkvenu zajednicu kontrolisala je odgovore 

1 Postojeći distrikti (Preddunavski, Potiski, Banski i Zadunavski) podeljeni su na seniorate. 
Do 1894. godine seniorati Banskog distrikta bili su: Zvolenski (Zvolenský), Novohradski (Novo-
hradský), Honćjanski (Hontiansky), Tekovski (Tekovský), Peštanski (Peštiansky), Bačko-sremski 
(Báčsko-sriemsky), Bekeški (Békešský), Banatski (Banátsky), Aradski (Aradský), Toront alski 
(Torontálsky), i Temeški (Temešský). Nakon budimpeštanske sinode 1894. godine promenila se 
teritorijalna raspodela seniorata, a Banski distrikt kao takav postojao je do 1918. godine (Petrík, 
Rybár 2001: 28).

2 Prepis uniformnih pitanja (Schema Visitationis Canonicae anno 1835 per Inclytum at 
Venerabilem Senioratum Bács-Sirmiensem instituendae) za ovu kanonsku vizitaciju sačuvan 
je u knjizi protokola intimata i cirkulara u Centralnom arhivu SEAVC u Srbiji u Staroj Pazovi 
(Protocollum Intimatorum et Currentalium Ecclesiae A. C. Addictorum Vetero-Pazoviensis in 
Sirmio ab anno 1826. Volumen VIII). 
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sveštenika i faktičko stanje na licu mesta, a u zapisnik je unosila mišljenje o 
moralnom karakteru sveštenika, napomene ili eventualne obavezujuće preporuke sa 
ciljem otklanjanja uočenih nedostataka. 

Predmet ovog istraživanja su delovi zapisnika kanonskih vizitacija slovačkih 
evangelističkih crkvenih zajednica u Bačkoj3 koji se odnose na školu. U zapisnicima 
kanonskih vizitacija je ovaj deo označen rimskim brojem V. Iako su poslata uniformna 
pitanja, u formulisanju odgovora među zapisnicima postoje izvesne formalne razlike. 
Tako zapisnik kanonske vizitacije u Kulpinu ima potrebnu formu i strukturu, ali nema 
tražene delove označene rimskim brojevima. 

Kanonsku vizitaciju vršio je superintendant Banskog distrikta Jan Seberinji4 u sle-
dećim evangelističkim slovačkim crkvenim zajednicama Bačko-sremskog seniorata: 
Bajša (Bajsa)5, Gložan (Glozsán), Kisač (Kiszács), Kulpin (Kölpény), Lalić (Lality), 
Petrovac (Petróc), Pivnice (Pivnicza) i Selenča (Bácsújfalu). Stalni članovi komisi-
je u Bačkoj bili su, pored superintendanta J. Seberinjija, bačko-sremski senior Jan 
Stjehlo,6 kapelan Ljudovit Muskuli (Ľudovít Muskuly), kraljevski kameralni revi-
zor Fridrih Koroš (Fridrich Koroš) i senioralni zapisničar Jan Škulteti (Ján Škultéty). 
Broj i sastav komisije u određenoj crkvenoj zajednici bio je promenljiv, jer su u poje-
dinim komisijama vizitacije učestvovali i sveštenici iz drugih slovačkih evangelistič-
kih crkvenih zajednica u Bačkoj, kao i predstavnici lokalnih vlasti.

U svim slovačkim evangelističkim crkvenim zajednicama su postojale konfe-
sionalne škole na slovačkom jeziku. Svaka crkvena zajednica je pozivala, primala 
i potpisivala ugovor (vocator) sa sveštenikom i učiteljem o njihovom izdržavanju. 
U zapisniku se, u delu koji se odnosi na školu, najpre navode biografije tadašnjih 
mesnih učitelja, a ponegde i njihovih prethodnika sa ponekim kratkim komentarom 
o njihovim moralnim i stručnim karakteristikama koje daje mesni sveštenik. Iz 
zapisnika se može zaključiti da su učitelji mahom dolazili iz Gornje Ugarske, gde su 
većinom i završavali škole, ali je bilo i izuzetaka. 

U Bajši je u vreme kanonske vizitacije učitelj bio Daniel Martinek koji je završio 
pravoslavnu gimnaziju u Novom Sadu sve do retorike, a u Šemnjici (Banska 
Štjavnjica) završio je filozofiju i teologiju.7 Navodi se da je obrazovan, dobrog 
ponašanja, učiteljsku dužnost savesno obavlja. Međutim, mesni sveštenik primećuje 
da roditelji nemarno posećuju crkvu, a svoje neodgovorno ponašanje pokazuju i 
prema školi, pošto neredovno šalju svoju decu na nastavu. Pravdaju to siromaštvom 
i nedostatkom odeće za decu u zimskom periodu. U toplijem delu godine glavni 

3 Protocolla Visitationis Ecclesiarum Eglican A. C. Bacs-Sirmiesnium, institutae anno 1835., 
mensibus Septembri et Octobri (Protokoli kanonskih vizitacija evangelističkih a. v. crkvenih zajed-
nica Bačko-sremskog seniorata održanih u septembru i oktobru 1835. godine).

4 Jan Seberinji (slov. Ján Seberini, mađ. Jan Szeberényi, 1780–1857), konsenior, senior, super-
intendant Banskog distrikta u Bačko-sremskom senioratu od 1834–1850. g.; pedagog, polihistor 
(Petrík, Rybár 2001: 28, 314).

5 U zagradi je naziv mesta naveden tako, kao što se navodi u Protokolu kanonskih vizitacija.
6 Jan Stjehlo (Ján Stehlo, 1787–1868), sveštenik, senior, osnivač Nedeljne škole u Bačkom Petrov-

cu. Zaštitinik slovačke crkve protiv mađarizacije u Donjoj Ugarskoj (Petrík, Rybár 2001: 350).
7 Segi navodi da je Daniel Martinek završio Banskošćjavnički evangelistički licej 1830. godine 

(Сеги 2020: 524).
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razlog nedolaska dece u školu su poljoprivredni radovi koji intenzivno traju od 
proleća pa sve do polovine novembra, a roditelji u sve poslove uključuju i svoju 
decu. Škola nije imala fondaciju. Završni ispiti su se obavljali u prisustvu roditelja 
pre početka prolećne poljoprivredne sezone. Učenici nisu imali udžbenike. Dekan je 
učitelju davao instrukcije (preporučivao „seriju lekcija” tj. nastavno gradivo). Mesni 
sveštenik navodi da u svojstvu inspektora često posećuje školu, podržava učitelja u 
obavljanju dužnosti i usmerava njegov rad u korist blagostanja zajednice.8

U Gložanu je učitelj, istovremeno i kantor, Juraj Rohonj (Juraj Rohoň). Sveštenik 
navodi da je učitelj dobro pripremljen za posao koji obavlja, moralan, blag, vredan, 
razborit, uvek poslušan svešteniku.9 Školska zgrada je u lošem stanju, a učionica bez 
nastavnih sredstava. Škola nema nikakvih fondova. U odeljku „Primedbe i žalbe” 
zapisnika ove kanonske vizitacije navodi se veliko nezadovoljstvo crkvene zajednice 
sa sveštenikom i učiteljem, koji uprkos opominjanju viđenijih ljudi iz sela neadekvatno 
raspolažu crkvenim novcem i nesavesno obavljaju svoje dužnosti. Komisija kanonske 
vizitacije nalaže učitelju da vredno obavlja svoje dužnosti, redovno i neprekidno drži 
nastavu od prvog septembra do poslednjeg dana juna kada treba da održi ispit. Iako 
učitelja karakteriše kao nemarnog i nezainteresovanog za obavljanje dužnosti, smatra 
da vaspitna i obrazovna zapuštenost dece (posebno u religiji) nije isključivo njegova 
greška, već opominje i roditelje da odgovornije šalju svoju decu u školu. Ipak, pošto 
je on sam već najavio svoj odlazak, savetovano mu je da „mesto učitelja što pre ostavi 
dostojnijem i boljem”, da bi crkvena zajednica odmah mogla posredstvom seniorata 
da pozove novog učitelja na upražnjeno mesto.10

U Kisaču je u vreme kanonske vizitacije bio učitelj Samuel Mihalovič (Samuel 
Michalovič), mladić od 21 godine koji je tek dva meseca obavljao službu u Kisaču. 
Pre toga je tri meseca službovao u Palanci, a zatim dve godine u Kulpinu.11 Školovao 
se u Novom Vrbasu i Mezoberenju (Mezőberény). U zapisniku se navodi da ima lepe 
manire i da je poslušan prema svešteniku. Za ovo kratko vreme je organizovao prvi 
dečiji hor, što se smatralo velikim uspehom u učenju, a time je pobrao i simpatije 

8 Slovaci su u Bajši osnovali školu 1764. godine, a tek 1767. godine su dobili prvog učitelja. Iako 
je bio katoličke veroispovesti, slovački evangelici su Jozefa Namestovskog (Jozef Námestovský) 
prihvatili za svog učitelja (Sklabinská, Mosnáková 2012: 77).

9 Evangelistički sveštenik u Gložanu je bio njegov rođeni brat Jan, stoga se ovaj opis učitelja može 
smatrati subjektivnim. Jan je od 1822. godine bio sveštenik u Kulpinu, ali je nakon smrti svoga oca 
1831. godine bio premešten u Gložan. Uprkos solidnom obrazovanju (završio je Gramatičku školu u 
Novom Vrbasu, arhiepiskopalnu humanioru i gimnaziju u Sremskim Karlovcima i filozofsko-teolo-
ške studije u Bratislavi; govorio je slovački, latinski, nemački, mađarski i srpski) superintendant nje-
gov moralni karakter opisuje na ekspresivan način: „dostojnog oca nedostojan sin; čovek licemeran, 
pastir koji dobro šiša svoje ovce”, navodeći da je isti u konfliktu sa crkvenom zajednicom. 

10 Prvi (neškolovan) učitelj u Gložanu bio je Jozef Sloboda (1770–1785), ratar. Nastava se 
odvijala najpre u njegovoj kući, kasnije u molitvenom domu, a škola je izgrađena 1802. godine 
(Miškovic 1986: 195).

11 Za vreme njegovog službovanja u Kulpinu sam dekan je poklanjao značajnu pažnju školi 
i mladom učitelju koji je i sam bio posvećen učiteljskom pozivu. Može se pretpostaviti da je razlog 
prelaska u školu u Kisač bio finansijske prirode, pošto je u Kulpinu bio obavezan da trećinu svojih 
primanja daje teško bolesnom učitelju Janu Blaziju (Ján Blázi). U školi u Kisaču je radio do svoje 
smrti 1849. godine (Čelovský 1996: 79–81).
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vernika. O zavidnoj pismenosti svedoči tvrdnja da su osim malobrojnih starijih osoba 
svi ostali vernici pismeni i koriste crkvenu literaturu i knjige. Roditelji svoju decu 
rado šalju u školu, kako to zakon nalaže, do njihove 12. godine života. Preporučuje se 
rad prema Bel Lankasterovoj metodi12 kako bi se broj učenika povećao. Vernici rado 
kupuju crkvene knjige i udžbenike, a dokaz tome je i činjenica da je od 100 pristiglih 
primeraka Čitanke autora Jana Kolara13 za kratko vreme prodato već 40 primeraka. 
Mesni sveštenik Juraj Jesenski (Juraj Jesenský) u svojstvu inspektora često i bez 
najave posećuje školu, podstiče učitelja i daje mu dobronamerne savete. Prošle 
školske godine bilo je 257 upisanih učenika. Školska godina počinje 1. septembra, a 
završava se u junu. Škola ima iste fondacije kao i crkva. Dekan predlaže i određuje 
nastavno gradivo. Komisija kanonske vizitacije tj. superintendant dao je primedbu na 
zanemarivanje učenja hrišćanske veronauke.

U Kulpinu je škola počela da radi oko 1789. godine, a prvi učitelj je bio Jan 
Lisi (Ján Lisý), koji je posle nekoliko godina otišao u Srem iz privatnih razloga. 
Na njegovo mesto je došao Juraj Rohonj (Juraj Rohoň), koji je tu predano radio 
osam godina, a onda je izabran za sveštenika u Gložanu. Na učiteljskoj dužnosti 
ga nasleđuje Juraj Drotner (Juraj Drottner),14 koji je posle izvesnog vremena otišao 
u Krupinu.15 Kada su sledećeg učitelja Paluša16 pozvali u Bajšu, na mesto učitelja 
dolazi Juraj Turčanji (Juraj Turčáni). Dotadašnji učitelj Senioralne škole u Vrbasu Jan 
Blazi (Ján Blázi)17 došao je u Kulpin 1812. godine i bio pod nadzorom sveštenika iz 
Petrovca sve do 1818. godine. Tada je ovu crkvenu zajednicu vizitirao superintendant 
Adam Lovič i podržao je Kulpinčane da imaju svog sveštenika. U tom periodu je 
vlastelin Stratimirović18 dodelio evangelističkoj a. v. crkvenoj zajednici jednu i po 
sesiju zemlje i intravilan (kuću sa dvorištem i baštom) za sveštenika i učitelja.19 

12 Ova organizaciona forma učenja nastala je krajem 18. veka kada su nezavisno jedan od dru-
gog anglikanski sveštenik Endrju Bel (Andrew Bell, 1773–1832) i učitelj Džozef Lankaster (Josef 
Lancaster, 1771–1838) počeli 1798. godine u svom radu da u nastavu uključuju i starije učenike, 
tako što su pomagali učitelju u podučavanju mlađih učenika (Potkonjak, Šimleša 1989: 47).

13 V. Kollár 1825. 
14 Prema Čelovskom, ime Štefana Drotnera se pogrešno navodi kao Juraj (Čelovský 1996: 68).
15 Krupina (mađ. Korpona, nem. Karpfen) – grad u Slovačkoj koji se nalazi u Banskobistričkom 

kraju.
16 Georgije Paljuš – Vladar (Juraj Paľuš – Vladár) (Čelovský 1996: 68).
17 Opširnije: Čelovský 1996.
18 Porodica Stratimirović je za ratne zasluge dobila posed od carice Marije Terezije 1745. go-

dine, kada počinje i intenzivno doseljavanje Slovaka u Kulpin. Porodica Stratimirović, poreklom iz 
Hercegovine, u to vreme bila je jedna od najznačajnijih srpskih porodica u Habsburškoj monarhiji. 
Poznate ličnosti iz ove porodice su, na primer, mitropolit Stevan Stratimirović (1757–1836) i gene-
ral Đorđe Stratimirović (1822–1908).

19 Jozef Maljijak navodi da su Kulpinčani zemljište namenjeno za podizanje hrama kupili 
od veleposednika Radivoja Stratimirovića iz Kulpina, kao i kuću sa intravilanom br. 222. Uroš 
Stratimirović nasilno ju je otuđio od crkve i na taj način osiromašio imovinsko stanje, što je nega-
tivno uticalo i na moralno-religijski status crkvene zajednice. Sudski proces je trajao četvrt veka, 
a već ruinirana kuća je napokon pripala crkvi (Maliak 2000: 5). Čelovski precizira da se radilo 
o dvorcu sa zemljištem koje su kulpinski Slovaci kupili tek 1846. godine, a Uroš Stratimirović se 
tog poseda domogao prevarom i tako sprečio izgradnju crkve i novih školskih zgrada. Osim mate-



Славистика XXV/2 (2021)

 Slovačke evangelističke škole u Bačkoj u zapisnicima kanonskih vizitacija iz 1835. godine    193

Sveštenik Jan Rohonji, koji je po pozivu došao iz Banske Bistrice (Banská Bystrica) 
1821. godine, često posećuje školu i polaže velike nade u novopostavljenog učitelja 
koji rado prima njegove savete. Dekan svečano dolazi na prolećne ispite i mada 
propisuje nastavno gradivo, školu nikad ne posećuje. Vernici šalju decu u školu u 
velikom broju, ali je dosta i onih koji ne dolaze.

U Laliću je prvi učitelj od 1791. do1798. godine bio Jan Kramar (Ján Kramár) 
poreklom iz sela Štjavnjička (Štiavnička) u županiji Turoc. Posle njega je došao 
Samuel Greškovič koji je umro već sledeće 1799. godine. Slovaci iz Lalića su 
1800. godine pozvali Samuela Jesenskog iz Turocke Doline, koji je sedamnaest 
godina obavljao dužnost učitelja, a 1817. godine je primio svešteničko posvećenje. 
Te godine crkva je postala majka (parohija), a crkvena zajednica Selenča joj je 
priključena kao ćerka (filijala). Od tada je učitelj bio Peter Triznaj. Posle njega je 
1830. godine za učitelja u Lalić došao Jozef Godra. Učiteljsku dužnost obavljao je 
marljivo, učio je decu crkvenom pevanju, bio je častan i vredan, posvećen religiji i 
poslušan svešteniku. U školi je 1834. godine bilo 132 đaka koji su školu marljivo 
pohađali od prvog septembra do prvog aprila. U zapisniku kanonske vizitacije nema 
pritužbi na učitelja i njegov rad od strane crkvene opštine, niti pritužbi učitelja protiv 
opštine ili sveštenika.

U vreme kanonske vizitacije škola u Petrovcu je imala dva odeljenja i dva 
učitelja. Učitelj škole za dečake je od 1821. godine bio Benjamin Rajs (Benjamin 
Reisz) poreklom iz Zoljo-Liptova20 u Zvolenskoj županiji. Posle završene trivijalne 
škole pohađao je gramatičku školu u Tisovcu (Tisovec) i Banskoj Bistrici. Nakon 
završetka ove škole 1813. godine tri godine je nastavio školovanje u Prešovu, posle 
toga u Mezoberenju odakle je 1819. godine bio pozvan u Bajšu na mesto učitelja. 
Ovde je radio dve godine, a 1821. godine otišao je u školu u Petrovac. Prečasni 
Adam Lovič ga je ispitao iz teologije i dozvolio mu je da u slučaju potrebe, kao 
levita, može obaviti svetu propoved, krstiti i uvoditi porodilju u hram. Dodeljen mu 
je stepen levite. U zapisniku se navodi da je njegov moralni lik za pohvalu. Obaveze 
uspešno obavlja kako u školi tako i u crkvi. Prošle, 1834. godine, u školi je imao 322 
dečaka. Učitelj u školi za devojčice bio je Ludovik Zvarinji, poreklom iz sela Irša 
(Albertirsa) u Peštanskoj županiji. Njegov otac Mihal je bio sveštenik. Ludovik je 
upisao Gramatičku školu u Banskoj Bistrici 1820. godine, odakle je 1822. godine 
otišao u Šemnicu gde je do 1831. godine završio sve razrede. Tada je pozvan za 
učitelja u Petrovac. Navodi se da je lepog ponašanja i da svoje dužnosti u školi i crkvi 
obavlja za pohvalu. U školi je 1834. godine imao 274 devojčice. Oba učitelja izvode 
nastavu prema instrukciji, uputstvu i propisanim lekcijama od seniorata. Nastava 
u školi traje od septembra do jula. Školska zgrada je sagrađena pored crkve 1825. 
godine. Od čvrstog je materijala, pokrivena šindrom, 32 hvata dužine i 5 hvati širine. 
Ima dve učionice i stanove za dva učitelja. Svaki stan ima po tri sobe, predsoblje 
i špajz. Inspektor škole je lokalni sveštenik Jan Sćehlo. Mnogi roditelji decu šalju 
u školu samo zimi, dok u proleće ili leto školska deca ostaju kod kuće da čuvaju 

rijalne štete sudski proces je imao deprimirajući uticaj na kulpinske Slovake. Škole i stanovi za uči-
telje su izgrađeni tek 1899. godine (Čelovský 1996: 93).

20 Zolyo-Lipcse (Zvolenská Ľupča). Danas: Slovačka Ljupča (Slovenská Ľupča), mesto u 
Slovačkoj u Banskobistričkom kraju.



Славистика XXV/2 (2021)

194 Daniela Marčok

mlađu decu ili zbog pomaganja oko poljoprivrednih radova. Ispiti kojima predsedava 
dekan drže se krajem marta ili u aprilu, uz prisustvo sveštenika iz susednih slovačkih 
sela, učitelja i vernika. Skoro svi vernici znaju da čitaju i pišu. Zapisniku kanonske 
vizatacije priložen je ugovor sa učiteljem Rajsom iz 1832. godine. Istovetan ugovor 
potpisan je i sa učiteljem Ludovikom Zvarinjijem 10. augusta 1835. godine.21

Evangelistička a. v. crkvena opština u Pivnicama je osnovana kao slovačko-
mađarska 1790. godine. Slovačka crkvena opština se osamostalila 1792. godine kada 
je za učitelja i levitu doveden Andrej Liptaj koji je 1796. godine postao sveštenik, 
a Andrej Ruman je izabran za kantora. Krajem 1796. godine, 10. oktobra dovode 
za učitelja Juraja Turčana, koji je u junu 1797. godine prešao u Kulpin, a učiteljsku 
dužnost je u julu te godine preuzeo Gašpar Leporis (Gašpar Lepóris). Posle njegovog 
otpuštanja 1803. godine učiteljsku dužnost je preuzeo Martin Javorski (Martin 
Javorský) i časno je obavljao do svoje smrti 1808. godine. Zatim je za učitelja 
pozvan Ladislav Varadi iz županije Šimeg koji je učiteljsku dužnost obavljao od 24. 
aprila 1809.do 1812. godine. Dana 12. septembra 1812. godine je za učitelja pozvan 
Juraj Turčanji (Juraj Turčáni) koji je u martu 1825. godine bio otpušten, a dužnost 
učitelja je 1826. godine preuzeo Jan Tihonj (Ján Tychoň), učitelj iz filijale Palanka. 
Bio je poreklom iz sela Hlboke (Hlboké) u Njitrijanskoj županiji. Prvo je pohađao 
latinsku školu u Sakolju,22 a posle završetka humaniore služio je u Modri23 i Papi24 
kao pisar kod lokalnog išpana Aleksandra Dulickog. Prošle, 1834. godine, bilo je 242 
učenika koji su školu redovno pohađali samo zimi. Nastava je trajala od 1. oktobra 
do kraja aprila, a održavala se i pre i posle podne. Ispit se obično držao oko Uskrsa. 
Školska zgrada je nova, stan za učitelja još nije adaptiran. Učionica je prostrana, 
ali u njoj nema nikakvih nastavnih sredstava. Škola nema fondove. Inspektor škole 
je mesni sveštenik. Komisija kanonske vizitacije zahteva od sveštenika i đaka da 
u katehizaciji koriste slovački jezik, jer postoje i udžbenici na slovačkom jeziku; 
opominju se vernici i učenici da nastava treba da traje deset meseci, a ne četiri kao do 
sada; opominje se učitelj da ne iskazuje nepoštovanje i mržnju prema svešteniku i da 
marljivije obavlja učiteljsku dužnost.

Učitelj škole u Selenči bio je Ignac Ručka (Ignác Rúčka).25 Škole je završio 
u Asodu (Aszód), Pešti i Mezoberenju odakle je najpre bio pozvan za učitelja u Piliš, 
kasnije u Kovačicu i na kraju u Selenču. Sveštenik za njega navodi da mu je moralni 

21 Slovaci evangelici u Petrovcu su se od doseljenja 1745. godine do 1783. godine nalazili pod 
patronatom rimokatoličke parohije u Futogu (kao i stanovnici Kisača, Kulpina i Gložana koji su 
se u drugoj polovini 18. veka doseljavali na posed futoškog vlastelinstva). Slovaci u Petrovcu su 
1750. godine dobili dozvolu da osim katoličkog učitelja Robotkaja (Robotkay) mogu da imaju i 
svog evangelističkog kantora, a njegova dužnost je bila da školsku omladinu nedeljom uči evange-
lističkoj veronauci (Lipták 1995: 653). Marija Terezija je 1779. godine dozvolila pozivanje učitel-
ja evangelističke vere koji bi decu učio čitanju, pisanju, gramatici i katehizmu (AV BBŽ 1779/60). 
Kantor i prvi učitelj evangelističke crkve u Petrovcu je bio Daniel Zaturecki (Daniel Záturecký) od 
1784. godine (Lipták 1995: 654).

22 Sakolj (Szakoly) je grad u Mađarskoj u županiji Sabolč-Satmar-Bereg.
23 Modra je grad u Slovačkoj u okviru Bratislavskog kraja.
24 Papa (mađ. Pápa) je grad u Mađarskoj u županiji Vesprem.
25 U Selenči je službovao od 1830. do 1867. godine, kada je umro (Šimoni 1998: 577).
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i pedagoški karakter dobar. Njegov privatni život je častan. Uprkos tome što nema 
najbolja primanja, učiteljsku dužnost vrši primerno, posebno se zalaže u nastavi 
veronauke gde služi kao primer vlastitom pobožnošću. Takođe uči crkveno pevanje 
i propoveda. Broj učenika je 164 ali školu pohađaju dosta nemarno. Kao razlozi 
nesavesnog slanja dece u školu se navode kućni poslovi, slanje dece na služenje, kao 
i sezonski poljoprivredni radovi. Učenici dolaze u školu od početka oktobra i preko 
zime, a posle ispita više ne dolaze. Malo je onih koji do 12. godine života pohađaju 
nastavu. Učitelj ima nekomforan stan, trebalo bi izgraditi novi. Škola nema nikakvih 
fondova. Sveštenik u svojstvu inspektora posećuje školu dva-tri puta godišnje 
i propisuje učenicima nastavno gradivo. Komisija kanonske vizitacije nalaže da 
školska nastava treba bez prekida da traje od 1. septembra do kraja juna.

Iz svega navedenog možemo zaključiti da su uslovi rada bili teški i učitelji su 
često menjali mesta službovanja, odlazeći u one crkvene zajednice u kojima su im 
ugovorom ponuđena bolja primanja, pa makar se radilo i o minimalnim razlikama. 
To, nažalost nije bila nikakva garancija, pošto kod stanovništva još uvek nije bila 
dovoljno razvijena svest o značaju obrazovanja, tako da su neredovno izmirivali 
svoje dugove prema školi i učiteljima.

Plata učitelja je bila određena ugovorom, tzv. vokatorom koji je određivala svaka 
crkvena zajednica, a sastojala se od novčanog dela, proizvoda u naturi i usluga. Kao 
primer navodimo vokator učitelja slovačke evangelističke crkvene zajednice u Bajši 
koja je 1835. godine brojala 880 vernika. U Bajši je u gotovom novcu od svakog 
bračnog para uzimano 18 krajcara. Vernici su obrađivali učiteljevu zemlju – četvrtinu 
sesije (tj. orali, sejali, žnjeli i dovozili letinu i mleli žitarice samo za njegove lične 
potrebe). Osim toga, svaki seljak je godišnje davao pola požunske mere očišćene 
pšenice, a inkvilin četvrtinu mere. Učitelj je dobijao od crkvene zajednice dva 
hvata drva za ogrev; iz prikupljene „ofere”: za Novu godinu, na Cveti (slov.Kvetná 
nedeľa)26 i na Duhove (slov,Turíce).27 Od novca prikupljenog za koledu trećina je 
pripadala učitelju. Imao je prihod i od pravljenja hostija. Od sahrane sa pevanjem 
dobijao je 18 krajcara, sa oproštajnim govorom jedan floren. Od svakog deteta koje je 
pohađalo školu dobijao je 15 krajcara, jednog petla i sedam jaja. Od novca koji plaćaju 
konfirmanti dobija tri florena i za kredu 30 krajcara. Slični ugovori sa učiteljima su 
bili sačinjeni i u ostalim slovačkim crkvenim evangelističkim zajednicama.

Pored čitanja i pisanja (slovačkog i mađarskog jezika), aritmetike, veronauke, 
biblijske istorije, istorije prirode, geografije Ugarske, u nekim crkvenim zajednicama 
se navode i predmeti: istorija reformacije, građansko vaspitanje, dijetetika, istorija 
Ugarske, horsko pevanje, kaligrafija, a iz fizike se uči „ono što je bilo primereno 
intelektualnim mogućnostima učenika da se iskoreni sujeverje naroda”.28

26 Cveti su pokretni hrišćanski praznik kojim se obeležava Hristov ulazak u Jerusalim, tj. posled-
nja nedelja njegovog života. Uvek pada u nedelju, nedelju dana pre Uskrsa.

27 Duhovi ili Pedesetnica je hrišćanski praznik kojim se obeležava silazak Svetog Duha na apo-
stole u Jerusalimu, 50 dana nakon Hristovog Vaskrsenja.

28 Za učitelje evangelističkih škola Bačko-sremskog seniorata su njegovi dekani u dvadesetim 
godinama 19. veka priredili uputstvo pod nazivom Úprava pre učiteľov evanjelických a. v. škôl báč-
sko-sriemskeho seniorátu. Sada već izgubljeni latinski original je na slovački jezik preveo slovački 
vojvođanski istoričar Jozef Maliak (1854–1945). U ukupno 24 tačke obrađeni su: način pozivanja 
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Osim Kolarove Čitanke u zapisnicima nisu zabeleženi drugi udžbenici za učenike, 
niti bilo kakva nastavna sredstva. Učitelji su se za nastavu pripremali iz nekih od 
sledećih knjiga: Herderovog Katehizma,29 Luterovog Malog katehizma, Hibnerove 
Biblijske istorije,30 Bartolomeidesove Geografije,31 Palkovičove Geografije,32 
Mihalkove Fizike,33 Kolarove Čitanke, Leškovog Katehizma, Jevanđelja Novog 
zaveta, a učenike su učili ponešto i iz Istorije prirode, Istorije Ugarske, kao i 
molitvenim i pogrebnim pesmama.34

učitelja i njegova primanja, okvirni vaspitno-obrazovni ciljevi, disciplinske mere u slučaju nepoš-
tovanja propisa, ophođenje učitelja prema učenicima itd. Tačka 7 ovog uputstva tiče se konkretnog 
programa i sadržaja nastave. Preporučuje se da se omladina poučava u svemu što je potrebno za ži-
vot, a to je: računanje u glavi, krasnopis, nekoliko poglavlja iz prirodopisa, katehizam veronauke, 
katehizam zdravlja, izbor iz biblijske istorije, zatim geografija, građansko vaspitanje, a iz fizike pre 
svega o prirodnim pojavama sa cijem sprečavanja sujeverja (Čelovský 1996: 85–86). Očigledno je 
da su se učitelji pridržavali ovih uputstava, jer se u zapisnicima kanonske vizitacije istovetno navo-
de neke od gorenavedenih formulacija.

29 Johann Gottfried von Herder (1744–1803, nemački pesnik i pisac, generalni superinten-
dant u Vajmaru (Weimar) (Rizner 1931: 87)). Katechysmus doktora M. Luthera, s obssjrným 
Katechetyckým Wýkladem Wysoce oswjceného Doktora Jana Gottrieda Herdera, k prospěchu sskol 
ewangelických z nemeckého od Jana Ğryssy, někdegssjho SI. B. K. Pezynského, přeloženým. Wydal 
na swůg náklad, toto Slowenské přeloženj ponaprawiw, Giřj Palkowič. W Presspurku 1809. Pjsmem 
Ssimona Petra Webera. Sa velikom verovatnoćom upotrebljavali su četvrto nepromenjeno izdanje 
koje je bilo štampano u Bratislavi 1825. godine u štampariji „Karla K. Snjžka”. Peto nepromenjeno 
izdanje je izašlo u Bratislavi 1838. godine „W Prespurku 1838. Pjsmem vrozeného Antonjna Smida 
a Komp” a šesto „W Presspurku 1840. Pjsmem Belnayho Dedicú” (Rizner 1932a: 121).

30 Johann Hübner (1668–1731, nemački pedagog). Biblické Hystorye, w Počtu Sto a čty-
ry, po Padesáte a dwau, gednak ze Starého gednak z Nowého Zákona, wybrané od J. H., Škol 
Hamburských Rektora, Nyni раk k dobrému Slowenské Mládeže, která se Augsspurského wyznánj 
přídržj, w domácy Gazyk přetlumočené. W Presspurku a w Pessti 1834. U Ludwjka Landerera, 
urozeného z Füskutu (Rizner 1931: 155). Ova knjiga je prethodno imala pet izdanja: počevši 1778. 
godinom, zatim 1792., 1793. i 1813. godinom i završavajući 1832. godinom (Čelovský 1996: 119).

31 Ladislav Bartholomaeides (1754–1825, evangelistički sveštenik). Geograffia aneb Wypsánj 
Okrsslku Zemského s ssesti Mappami wlastnj Rukau geho wyrytými. W Baňské Bistřicy 1798. 
Wytisstěné v Jána Sstefániho (Rizner 1929: 91. Opširnije: Čelovský, 1996: 110).

32 Juraj Palkovič (1769–1850, profesor češkoslovačkog jezika i književnosti na evangelistič-
kom liceju u Bratislavi). Známost Wlasti. Neywjc pro sskoly Slowenské w Vhřjch sepsal a na swůg 
náklad wydal J. P. Oddělení Prwnj. Známosť geografická. W Presspůrku v Symona Petra Webera 
1804 (Rizner 1932b: 7).

33 Pavel Michalko (1752–1825, učitelj u Pilišu). Fizyka, aneb Včenj o Přirozenj (Nature) k pro-
spěchu, gak celého Národu, a pěkného Vměnj žádostiwého sepsané. W Budjne 1819. Wytisstěné 
Literámi Anny Landererky (Rizner 1932a: 206. Opširnije: Čelovský 1996: 110–111).

34 Uputstvo za učitelje Úprava pre učiteľov evanjelických a. v. škôl báčsko – sriemskeho senio-
rátu nastalo u dvadesetim godinama 19. veka je uz manje korekcije važilo još i u drugoj polovini 
19. veka. Dekan Samuel Borovski (1783–1860) često je slao cirkularna pisma, saopštenja i druge 
materijale školama u svom području u kojima je dodatno objašnjavao pojedine tačke uputstva. Tako 
je u pismu datiranom 9. novembra 1824. godine predlagao raspored časova tokom dana gde navodi 
i neke udžbenike: nakon pevanja i molitve obrađuje se biblijska istorija, zatim čitanje i pisanje; po-
sle podne moralne pouke iz knjige Moral in Beispielen, zatim prirodopis prvenstveno o domaćim 
životinjama, potom nešto iz fizike iz knjige Volkes Naturlehre i iz Mihalkove fizike. Napominjao 
je da ne treba zanemarivati ni pravila o zdravlju, na primer prema Tablicovom izdanju. Zatim treba 
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U svim školama je manje-više osnovni problem bilo neredovno pohađanje nastave, 
posebno u vreme trajanja prolećnih i jesenjih poljoprivrednih radova. Nesa vesno slanje 
dece u školu roditelji su ponekad pravdali siromaštvom, konkretno nedo statkom odeće 
za decu u zimskom periodu. Malo je bilo onih koji su do 12. godine pohađali školu. 
Roditelji su bili opominjani i u crkvi i prilikom kolede35 ali bez značajnog efekta. 

Školske zgrade su većinom bile u trošnom stanju, sa manjkom inventara i nastavnih 
sredstava, često nedovoljne da prime svu školsku decu. Vernici su bili voljni da grade 
škole (npr. u Pivnicama), ali je prikupljanje novaca vernika za adaptiranje stanova 
učitelja išlo sporo. Stanovi tj. sobe učitelja u većini slučajeva nisu bile komforne, 
ponegde je tavanica bila od dasaka. Školska zgrada sa stanom učitelja u Kisaču bila 
je dosta prostrana. U Petrovcu su bili najbolji uslovi: školska zgrada je bila relativno 
nova, prostrana, sagrađena od čvrstog materijala, pokrivena šindrom. Imala je dve 
učionice i stanove za dva učitelja. Svaki stan je imao po tri sobe, predsoblje, špajz.

Komisija kanonske vizitacije je verovatno bila svesna teških uslova života i rada i nije 
beležila mnogo zamerki. U Bajši nalaže učitelju da se ispit drži krajem juna i da do tada 
deca treba da dolaze u školu. U Kulpinu vernici često zanemaruju pomoć – doprinos za 
Senioralnu školu u novčanom iznosu od 3 florena, a u naturi 1 peštanski merov pšenice. 
U Pivnicama se opominje sveštenik i učenici da prilikom katehizacije koriste slovački 
jezik, pošto koriste i udžbenike na slovačkom jeziku. U nekoliko zapisnika kanonskih 
vizitacija opominju se i vernici i učenici da nastava treba da traje deset meseci, a ne 
četiri meseca prema dosadašnjoj praksi. Takođe se opominju učitelji da iskazuju dužno 
poštovanje prema svešteniku i da marljivije obavljaju učiteljsku dužnost. 

U nekim zapisnicima je deo koji se odnosi na napomene i žalbe (označen rimskim 
brojem X) ostao prazan (Bajša, Petrovac, Selenča, Kisač, Kulpin, Lalić), u Pivnicama 
je zabeleženo da ima mnogo zamerki vernika, ali ništa konkretno nije navedeno, 
dok se crkvena zajednica u Gložanu žalila na sveštenika i učitelja, prvenstveno zbog 
nesavesnog raspolaganja novčanim sredstvima.

Iako to nije bilo zabeleženo u zapisnicima kanonskih vizitacija, očigledno je 
da odnos učitelja prema radu i njihove moralne karakteristike nisu uvek bili na 
zadovoljavajućem nivou, pa su se mnogi vernici u ovim slovačkim evangelističkim 
crkvenim zajednicama usmeno žalili superintendantu. Na to ukazuje superintendant 
J. Seberinji u svom svečanom govoru u Novom Vrbasu nakon završene kanonske 
vizitacije u Bačko-sremskom senioratu.36 Stoga predlaže da se sastavi priručna 

poučavati istoriju i geografiju države, a nakon toga ponovo čitanje, pevanje i računanje (Čelovský 
1996: 87). Samuel Borovski je sastavio prvi bukvar za slovačke učeniku u Bačko-sremskom senio-
ratu: Nowý na přirozeném rozwrženj sylláb založený Slabykár /Novi, na prirodnom rasporedu slo-
gova zasnovan bukvar/ (Skalica, 1853).

35 U periodu od Badnje večeri (Štedrý večer, 24. decembar) do praznika „Tri kralja” (Traja králi 
/ Tri krále, 6. januar) školska deca su obilazila kuće, pevala božićne pesme – kolede i za to dobijala 
poklone, najčešće novac i kolače. Uobičajena pojava je bila da sa njima ide učitelj koji je imao 
zadatak da beleži broj ukućana radi crkvene statistike.

36 Od slovačkih crkvenih zajednica poslednja je bila vizitirana ona u Pivnicama 19. oktobra, dok 
je 22. oktobra na svečanom skupu u crkvi u Novom Vrbasu zvanično završena kanonska vizitacija u 
Bačko-sremskom senioratu. Osim nekolicine pripadnika svetovne vlasti prisustvovali su svi sveštenici 
Bačko-sremskog seniorata izuzev sveštenika iz Selenče, a svakom je bio uručen zapisnik kanonske vizi-
tacije crkvene zajednice u kojoj služi. U Protokolu zapisnika kanonskih vizitacija Bačko-sremskog senio-
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knjiga koja bi sadržala najbitnije smernice u učenju verskih sadržaja kao i u 
ponašanju učitelja kako bi se sprečilo obezvređivanje učiteljske profesije, škole 
i crkve. Bačko-sremski senior Jan Stjehlo je na osnovu ovih njegovih instrukcija 
napisao posebne odredbe koje je 11. novembra 1835. godine poslao svim bačko-
sremskim evangelističkim školama. On poziva učitelje i dekane da vlastitim 
ponašanjem budu pozitivan primer vernicima, a prvenstveno svojim učenicima, 
da bi od njih vremenom mogli postati „dobri i državi korisni stanovnici, pošteni 
supružnici, savesni roditelji, i uvek dobri i pravedni hrišćani”. Učiteljima su u četiri 
tačke predočeni zahtevi po kojima se nalaže: 1. da obavezno drže nastavu od 8 
do11 časova pre podne, kao i od 13 do16 posle podne; 2. da ne odlaze u susedna 
sela bez preke potrebe; 3. da brinu o svom spoljašnjem izgledu; da budu pristojni u 
ophođenju sa drugima; da se klone druženja sa seljacima do duboko u noć koja se 
često završavaju pijanstvima; da ne igraju karte, jer to škodi njihovom ugledu; da 
ne šetaju ulicom pušeći lulu i da ne ulaze u učionicu sa šeširom ili kapom na glavi; 
4. da se niko ne usudi iskorišćavati učenike u domaćim poslovima ili bilo kakvim 
uslugama, zbog čega su roditelji posebno ogorčeni (Maliak 2000: 7–8). Čelovski 
naglašava da je tačka 3 najopširnija, što istovremeno ukazuje da je to bio predmet 
najčešćih žalbi i napomena (Čelovský 1996: 88).

Zapisnici o kanonskim vizitacijama slovačkih evangelističkih crkvenih zajednica 
u Bačkoj iz 1835. godine kao primarni izvor od izuzetnog su značaja za istoriju 
Slovaka u Vojvodini, ali i šire za istoriju Slovaka u Južnoj Ugarskoj (Donjoj zemlji), 
zato što nude mnoštvo novih podataka koji se pre svega odnose na crkveni i školski 
život ove verske i nacionalne zajednice. U zapisnicima su i drugi podaci relevantni 
za društvenu istoriju koji bi u znatnoj meri mogli doprineti svestranijem osvetljenju 
društvenog i privrednog života Slovaka na Donjoj zemlji od kraja 18. pa sve do 
polovine 19. veka, u periodu koji je do sada nedovoljno istraživan. Detaljna analiza 
kanonskih vizitacija slovačkih evangelističkih zajednica u Sremu iz 1835. godine i u 
Banatu iz 1836. godine takođe bi bila svrsishodna, zato što su se do sada proučavani 
zapisnici pokazali kao bogat izvor podataka važnih za upotpunjenje slike o prošlosti 
slovačke nacionalne zajednice na teritoriji Vojvodine.
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školama Kraljevine Ugarske 1736–1850. Novi Sad: Arhiv Vojvodine, Društvo 
arhivskih radnika Vojvodine, 2020.]

Izvori

Arhivska građa:

Arhiv Vojvodine u Novom Sadu, fond: Bač-bodroška županija (AV BBŽ 1794–1800).
Evangélikus Országos Levéltár: Protocolla Visitationis Ecclesiarum Eglican A. C. Bacs-

Sirmiesnium, institutae anno 1835., mensibus Septembri et Octobri (Evangelistički 
nacionalni arhiv u Budimpešti: Protokoli kanonskih vizitacija evangelističkih a. v. 
crkvenih zajednica Bačko-sremskog seniorata održanih u septembru i oktobru 1835. 
godine)

Centralni arhiv SEAVC u Srbiji sa sedištem u Staroj Pazovi: Schema Visitationis Canonicae 
anno 1835 per Inclytum at Venerabilem Senioratum Bács-Sirmiensem instituendae. 
In: Protocollum Intimatorum et Currentalium Ecclesiae A. C. Addictorum Vetero-
Pazoviensis in Sirmio ab anno 1826. Volumen VIII

Daniela Marčok 
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SLOVAK EVANGELICAL SCHOOLS IN BAČKA  
IN THE RECORDS OF CANONICAL VISITATIONS FROM 1835

Summary

Soon after the immigration of a large number of Slovaks from Upper to Lower Hungary in the 
late 19th century, the population of the non-Catholic denomination acquired the right to establish their 
own churches and schools under their auspices. The official visit of the superior, the highest church 
dignitary of the Evangelical Church, to a certain church community, the so-called canonical visitation, 
implied control over the work of a certain church community with the obligatory record keeping. 

The subject of this research was the record of canonical visitations of Slovak Evangelical 
schools in Bačka from 1835, especially the part related to the school. The canonical visitation was 
performed by the superior of the Bačka-Srem Seniorate, Jan Seberinji, who visited the Evangelical 
Church communities in Bajša, Gložan, Kisač, Kulpin, Lalić, Petrovac, Pivnice and Selenča.

Working conditions were difficult and teachers often changed places of service, going to those 
church communities where they were offered a better income by contract. The teacher’s salary was 
determined by a contract, the so-called vocator, and consisted of a fixed part in money and kind, as 
well as the performance of some church rites: funeral, Christmas caroling and other.

In addition to reading and writing (in Slovak and Hungarian) and arithmetic, most of the time 
was devoted to religious education. Apart from Kolar’s textbook, no other textbooks for students 
were registered in the records, and no teaching aids that would be used in teaching. Teachers 
prepared for classes mostly from church books: catechisms, biblical history, the Gospel of the New 
Testament, the Chancellery, and they also used books in geography, physics, natural history and the 
history of Hungary.

In all schools, more or less the basic problem was irregular attendance, especially during the 
spring and autumn agricultural work periods. The unconscientious sending of children to school was 
sometimes justified by the parents due to poverty, specifically the lack of clothes for the children and 
the need to help with chores at home and in the fields. There were few who attended school until the 
age of 12, which was a legal obligation. It is not stated that the parents paid any penalties for that.

School buildings were mostly in a run-down condition, with a lack of inventory and teaching 
aids, often insufficient to accommodate all school children, i.e.: students did not have a place to sit 
in at a school desk.

The most common objection of the canonical visitation commission refers to the duration of 
classes, which instead of ten months in some church communities lasted from four to five months.

Records on canonical visitations of Slovak Evangelical Church communities in Bačka, as well 
as in Srem and Banat from 1835 and 1836, as a primary source are of great importance for the 
history of Slovaks in Vojvodina, but moreover, for the history of Slovaks in Southern Hungary 
(Lower Country), because they offer a multitude of data that primarily relate to the church and 
school life of this religious and national community.

Keywords: Slovak Evangelical schools, Bačka-Srem Seniorate, canonical visitation from 1835.
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 JAZYKOVÉ PREJAVY V HOVORENÝCH MÉDIÁCH  
VO VOJVODINE*1 

V predloženej práci budeme analyzovať materiál, ktorý sme zaznamenali vo vysielaniach 
Rádia Nový Sad, Nového rádia  Petrovec a vo vysielaniach Televízie Nový Sad v slovenskom 
jazyku. Budeme analyzovať jazyk novinárov a moderátorov, ako aj prejavy ich spolubesedníkov. 
V spomenutých médiách vo väčšine prípadov sú všetci zamestnanci súčasne aj novinári, aj 
moderátori. Texty, ktoré sú odvysielané, sú zväčša vopred pripravené, čo určite vplýva na kvalitu 
prejavov. Len málo prejavov vzniká spontánne, najčastejšie mimo štúdia a v teréne, keď vysielanie 
nie je vopred pripravené. V práci budeme analyzovať prejavy novinárov a moderátorov, vplyv 
srbského jazyka a nárečia na lexikálnu, fonologickú a morfologickú rovinu. Budeme si všímať a 
analyzovať porušovanie noriem výslovnostného, interpretačného a fonetického rázu. Moderátori 
a novinári sa dopúšťajú väčšieho množstva chýb v uvoľnenej atmosfére, keď  vedú rozhovor. 
Nespisovné a srbské slová sa navyšujú aj v prípade,  keď ide o spontánny typ rozhovoru. Jednotlivé 
javy sa pokúsime ozrejmiť z hľadiska interferencie a vplyvu nárečia, ale aj z hľadiska pravidiel 
skloňovania a časovania v spisovnom jazyku. Poukážeme na nenáležité tvary a pády. Rovnako tak 
aj na preberanie slov zo srbského jazyka a ich zaraďovanie do prejavov realizovaných po slovensky. 

Kľúčové slová: médiá, spisovná podoba jazyka, nárečie, srbský jazyk, interferencia.

In the present work we analyze the material that we observed in the broadcasts of Rádio Nový 
Sad, Rádio Petrovec and in the broadcasts in Slovak Televízia Nový Sad. We will analyze the lan-
guage of journalists and hosts as well as the speech of their collocutors. In the mentioned media, 
most of the journalists are also hosts. Texts that are broadcast are usually prepared in advance. That 
certainly affects the quality of speech. Few manifestations occur spontaneously, most often outside 
the studio and in the field, when the broadcast is not prepared in advance. In this work we analyze 
the speech of journalists and hosts, the influence of the Serbian language and dialect on the lexical, 
phonological and morphological levels. We notice and analyze the violation of norms of pronuncia-
tion, interpretation and phonetics. Errors increase in a relaxed environment when the host conducts 
an interview, and in addition, nonstandard and Serbian words increase when it comes to a spon-
taneous type of interview. We try to clarify the individual phenomena in terms of the interference 
and influence of the dialect, but also in terms of the rules of declension and tense formation in the 
written language. We point out inappropriate forms and declensions, as well as loanwords from the 
Serbian language and classify them into expressions realized in Slovak.

Keywords: media, literary form of language, dialect, Serbian language, interference.

1. Oblasť výskumu
V práci budeme analyzovať jazykové prejavy v hovorených médiách vysielaných 

po slovensky vo Vojvodine. Výskum v uvedenej oblasti sme realizovali za posled-

*1Tento príspevok je parciálnym výsledkom v rámci republikového projektu Diskurzy 
menšinových jazykov, literatúr a kultúr v juhovýchodnej a strednej Európe (178017), ktorý finan-
cuje Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja Republiky Srbsko.     
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ný rok. Sledovali sme vysielania Rádia Nový Sad v slovenskom jazyku, ktoré je ve-
rejným mediálnym servisom a jeho realizácia je financovaná zo štátneho rozpočtu. 
Rovnaká situácia týkajúca sa financovania je aj vo vysielaniach v slovenskom jazy-
ku v Televízii Nový Sad. Ďalšie médium, ktoré bolo predmetom nášho výskumu, je 
program Nového rádia Petrovec, ktoré je v súkromnom vlastníctve. Nazdávame sa, 
že aj tieto fakty určitým spôsobom vplývajú na kvalitu vysielania z hľadiska jazyka. 
Myslíme tu predovšetkým na zamestnancov, novinárov a hlásateľov, ktorí sú v spo-
menutých médiách zamestnaní. Keďže ide o slovenskú komunitu vo vojvodinskom 
prostredí, môžeme konštatovať, že takmer všetci sa navzájom poznáme a komunikuje-
me. Dokonca, väčšina zamestnancov v skúmaných médiách ukončila štúdium buď na 
Oddelení slovakistiky alebo na Oddelení žurnalistiky na Filozofickej fakulte v Novom 
Sade. Odkedy bolo založené Oddelenie žurnalistiky v roku 2004, každý rok sa na ňom 
rozhodne študovať niekoľko študentov zo slovenského jazykového spoločenstva. Sú 
to študenti hlavne z regiónov Báčka a Banát, ktorí sa potom uplatňujú buďto v hovore-
ných alebo tlačených médiách, najčastejšie vo svojom prostredí. Aj v Rádiu Nový Sad 
v redakcii vysielania po slovensky sú zamestnaní novinári a moderátori, ktorí ukon-
čili odbor slovenský jazyk a literatúra, niektorí z nich študijný odbor žurnalistika (ide 
o mladších novinárov), ale niektorí študovali aj na Pedagogickej akadémii v Sombore, 
vysunuté oddelenie po slovensky v Báčskom Petrovci. Jedna zamestnankyňa ukončila 
odbor environmentalistika v Slovenskej republike. Keď ide o kádre v Televízii Nový 
Sad v redakcii vysielania po slovensky, štruktúra zamestnancov je nasledujúca: no-
vinári a moderátori ukončili odbor slovenský jazyk a literatúra, Fakultu politických 
vied, Fakultu hudobnej kultúry, odbor žurnalistika. V týchto dvoch médiách zamest-
nanci majú ukončené vyššie alebo vysokoškolské vzdelanie. Keď ide o vzdelanostnú 
štruktúru v Novom rádiu Báčsky Petrovec, konštatujeme nasledujúce: v súčasnosti sú 
tam zamestnaní dvaja novinári – moderátori v jednej osobe. Jeden z nich bol počas 
svojho celého aktívneho pracovného  života zamestnaný v spomenutej ustanovizni. 
Má stredoškolské vzdelanie – gymnázium, dlhoročné pracovné skúsenosti a vo svo-
jej práci sa vyzná. Druhý zamestnanec sa dostal do pracovného pomeru pred rokom, 
keď sa vrátil zo Slovenskej republiky. Ide o vojvodinského Slováka (z Kysáča), ktorý 
určitú dobu žil na Slovensku. Sporadicky svojimi príspevkami prispievajú do vysie-
lania aj novinári, ktorí sú na dôchodku. Ak si všimneme štruktúru zamestnancov nie-
koľko rokov dozadu, môžeme konštatovať, že to boli zvyčajne študenti, ktorí si týmto 
spôsobom privyrábali. Po ukončení štúdia pracovali aj naďalej v spomenutom rádiu, 
pokým sa im nenaskytla lepšia pracovná príležitosť. Nový rádio Petrovec vysiela na 
frekvencii 91,4 MHz každý deň len po slovensky. Na webovej stránke sa uvádza, že 
Rádio Petrovec (neskoršie bolo premenované na Nový rádio Petrovec) vysiela od 16. 
novembra 1997. Posledné štyri roky je v súkromnom vlastníctve. Nechceme tu jed-
noznačne hovoriť o vzdelanostnej úrovni jednotlivých zamestnancov, ale myslíme si, 
že vzdelanostná úroveň je dôležitá a vplýva na jazykovú úroveň prejavov odvysiela-
ných v jednotlivých médiách. Samozrejme, aj pracovná skúsenosť je dôležitým ohniv-
kom, ktoré vplýva na kvalitu a jazykovú úroveň odvysielaných príspevkov.

2. Doterajšie výskumy v danej oblasti
V roku 2007 sa uskutočnil výskum vo vysielaniach verejného mediálneho ser-

visu Nový Sad, vo vysielaniach v rozhlase a v televízii. Príspevky sú uverejnené 
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v zborníku Mediji o svakodnevici. Eva Radanovićova písala o vysielaniach pre dedi-
nu v Rádiu Nový Sad. Sústredila sa na obsah vysielania. Zmienila sa aj o televíznych 
vysielaniach z oblasti kultúry. Aj tu sa zamerala na obsahovú stránku spomenutých 
vysielaní. Autorská dvojica jazykovedcov Michal Týr a Zuzana Týrová sa venova-
li jazykovej stránke niektorých televíznych vysielaní po slovensky. Autori konštatu-
jú, že na základe niekoľkých vysielaní nemožno hovoriť o celkovej jazykovej úrovni 
v tomto médiu. Na základe uvedeného analyzovaného materiálu konštatujú, že no-
vinári uplatňujú ortoepickú normu slovenského jazyka. Ani na lexikálnej, syntak-
tickej a štylistickej rovine nezaznamenali odchýlky. Na prejavy v médiách upriamil 
svoju pozornosť aj Miroslav Dudok v štúdii Slovenčina v spoločenskom diskurze.  
Autor uvádza, že „varietnosť slovenčiny vo Vojvodine javí sa najmä vo fonetickofo-
nologickej a gramatickej rovine, v komunikačnej, štylistickej, pragmatickej ap. sfére. 
Slovenský jazyk sa tu používa v pestrom komunikačnom spektre a jeho členitosť je 
výrazná“ (Dudok 2008: 55). Ďalej hovorí, že nárečová výslovnosť v tomto prostre-
dí preniká a udomácňuje sa v televíznych a rozhlasových prejavoch (to potvrdil aj 
v súčasný výskum – poznámka autorky). Ďalej autor píše o vplyve srbského jazy-
ka. „Nejde o kalkovanie, adaptovanie, parciálnu jazykovú citáciu. Často sa uplatňu-
jú v prehovoroch celé fragmenty z iného (srbského) jazykového kódu bez jazykovej 
reinterpretácie...“ (Dudok 2008: 65). Jasna Uhláriková uskutočnila výskum na tému 
Kultúrne obsahy v slovenských médiách vo Vojvodine (Kulturni sadržaji u slovač-
kim medijima u Vojvodini). Témou príspevku nebola jazyková kultúra, ale autorka 
sa zamerala na kultúrny okruh v televíznych, rozhlasových, tlačených a elektronic-
kých médiách. Autorka konštatuje, že v médiách boli zverejnené príspevky z roz-
ličných sfér kultúrneho života Slovákov vo Vojvodine. Anna Makišová v príspevku 
Jazyková kultúra v televíznych a rozhlasových médiách po slovensky sa zamerala pre-
važne na ortoepickú stránku jazykových prejavov. Zborník prác Súčasná slovenčina 
v srbských a slovenských elektronických médiách obsahuje 11 príspevkov, v ktorých 
sa analyzuje bežne používaný jazyk v mediálnej komunikačnej sfére v hovorených 
komunikátoch realizovaných v slovenských elektronických médiách vo Vojvodine 
autorov zo Slovenska a z Vojvodiny. Ľubomír Kralčák v príspevku Slovenčina v srb-
ských a slovenských elektronických médiách uvádza, že výslovnosť mäkkého „ľ“, 
ktorá je príznačná pre enklávnu slovenčinu, predstavuje prienik nárečového základu 
do štandardnej variety. Ďalej hovorí, že pre vojvodinský región sú príznačné špeci-
fiká, ktoré možno hodnotiť ako funkčné regionalizmy, ktoré sú pre naše prostredie 
nepríznakové. Lingvista Juraj Glovňa poukázal na vplyv nárečia a srbčiny na zvuko-
vú, morfologickú, syntaktickú a lexikálnu rovinu. „V bežnom jazyku (ľudový kaž-
dodenný jazyk) sa stupňuje príliv srbizmov, jazyk sa hybridizuje vo všetkých jazy-
kových rovinách, najviac v lexike“ (Glovňa 2015: 36). Marcel Olšiak porovnával 
hovorenú podobu slovenčiny v slovenských a srbských médiách. Slovenské televíz-
ne vysielanie v Srbsku je vždy vopred pripravené, aby sa do vysielania nedostali ne-
spisovné slová. Upozorňuje, že treba prihliadať na spravodajskú intonáciu. V mé-
diách na Slovensku prevláda nadmerné tempo reči, čo sťažuje vnímanie informácií 
u poslucháča. V srbských médiách tempo reči nie je až také výrazné, prihliada sa na 
dôraz a vetný prízvuk. Anna Marićová a Anna Margaréta Valentová sa zamerali na 
nenáležité jazykové formy a odchýlky od spisovnej normy v médiách vo Vojvodine. 
Uvádzajú odchýlky v jednotlivých jazykových rovinách. Rovnako ako aj predchá-
dzajúci lingvista, uvádzajú vplyv nárečia a srbského jazyka na prejavy novinárov, 
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hlásateľov a moderátorov. Zdôrazňujú, že aj občania, ktorí sa dostanú na televíznu 
obrazovku, by sa mali vyjadrovať v súlade s kodifikačnou normou spisovného ja-
zyka. Všetci autori v uvedenom zborníku sledovali jazyk a jazykové znaky, ktoré 
sú špecifikami vojvodinskej enklávnej slovenčiny vyplýva júcimi z tradičného ná-
rečového základu a z kontaktu so srbčinou. Výsledok výsku mu ukázal, že zdrojom 
najpočetnejších osobitostí je aktuálny slovensko-srbský biling vizmus, príznačný pre 
absolútnu väčšinu používateľov slovenčiny. Rovnako tak do spisovných prejavov 
prenikajú tak dialektizmy, ako aj lexikálne prvky. V roku 2009 bolo médiám veno-
vané sympózium v Novom Sade, z ktorého bol uverejnený zborník prác Slovenské 
vojvodinské novinárstvo vo víre mediálnych dianí. Zborník je venovaný tlačeným 
a hovoreným médiám vo Vojvodine. V osobitnej stati v zborníku sa píše o rozhlaso-
vých a televíznych vysielaniach, a to nielen o RTV Vojvodina, ale aj o lokálnych sta-
niciach. V niekoľkých príspevkoch si novinári spomínajú na obdobie vo svojom ži-
vote, keď pôsobili v niektorom z médií. Len v jednom príspevku sa autor Ján Čeman 
okrajovo dotkol jazykovej úrovne a píše: „Jazyková úroveň tvorcov televíznych pre-
javov v TV NS nie je zodpovedajúca. Dôvody na takúto konštatáciu pramenia vo 
viacerých faktoch. Treba vedieť, že vojvodinskí Slováci sú predovšetkým stredoslo-
venského pôvodu a že nárečia zostali v podstate zachované, takže nárečové prvky 
ovplyvňujú aj základ jazykovej kultúry novinárov, resp. hlásateľov“ (Čeman 2009: 
90). Rovnaké vročenie má aj monografia Na vlnách jubilea, v ktorej Ján Širka píše 
o jazykových okienkach v Novosadskom rozhlase. Uvádza ukážky, ktoré boli odvy-
sielané v rozhlase. 

     
3. Predmet výskumu
Materiál pre výskum sme získali tak, že sme aktívne počúvali rozhlasové vysie-

lania novosadského a petrovského rádia a sledovali televízny program Nový Sad. 
Jednotlivé odchýlky, ktoré sme si všimli, sme zapisovali, potom sme zozbieraný ma-
teriál klasifikovali podľa jednotlivých skupín a rovín. V práci nebudeme osobitne 
uvádzať, z ktorého média je zaznamenaný príklad, budeme analyzovať súhrnný zo-
skupený materiál. Budeme uvádzať jednotlivé slová a ak si niektoré slovo vyžaduje 
kontext, budeme ho uvádzať aj v kontexte. Vzhľadom na to, že analyzujeme zvuko-
vý materiál, zapisovať budeme podľa zásad fonetickej transkripcie. Každej hláske 
pri zapisovaní zodpovedá jeden grafický znak. Pri analýze ortoepickej stránky sa bu-
deme pridržiavať zásad, ktoré sú uvedené v Pravidlách slovenskej výslovnosti Ábela 
Kráľa a podľa toho budeme aj zapisovať.

V programe sa striedajú príspevky, ktoré sú vopred pripravené, ktoré majú textu-
álnu predlohu a do ktorých môžu zasiahnuť jazykoví redaktori, ďalej sú tu príspev-
ky čítané naživo, priamo v štúdiu, ktoré sú tiež vopred pripravené, t. j. napísané. 
Jazyková úroveň takýchto príspevkov je vyššia ako úroveň príspevkov, ktoré vznika-
jú so spolubesedníkmi priamo v štúdiu alebo počas telefonického rozhovoru a vysie-
lajú sa naživo. Príspevky iného typu sú tie, ktoré boli nahrané v teréne a potom upra-
vené v štúdiu. Do takýchto textov  sa dá tiež zasahovať, aby boli na vyššej jazykovej 
úrovni. V jednotlivých reláciách je moderátor aj autorom príspevku. Všímali sme si 
jazykovú úroveň na jednotlivých rovinách jazyka. V prvom rade sme analyzovali or-
toepickú rovinu, potom fonetickú, lexikálnu a morfologickú. Výsledky na jednotli-
vých úrovniach vyhodnocujeme v nasledujúcej časti príspevku. 
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4. Ortoepická rovina
Správna výslovnosť je dôležitou súčasťou ako hovorového, tak aj spisovného ja-

zyka. Rovnako tak je dôležitou súčasťou hovoreného jazyka spisovnej slovenčiny v 
mediálnej sfére, ktorá je predmetom nášho výskumu. Správna výslovnosť by sa mala 
uplatňovať pri každom verejnom vystupovaní bez ohľadu na to, o ktorej oblasti ho-
voríme. Každá výslovnosť je ovplyvnená prostredím, v ktorom používateľ jazyka 
žije, tiež jeho pôvodom, vzdelaním a aj jeho osobnosťou. Práve v oblasti hovorených 
médií by sa mala dodržiavať správna výslovnosť jednotlivých hlások, malo by sa 
prihliadať na kvantitu hlások, na mäkkosť – tvrdosť jednotlivých hlások a podobne. 
Čo sa týka tejto oblasti, môžeme konštatovať, že novinári, resp. moderátori vo všet-
kých skúmaných médiách prihliadajú na aspekt výslovnosti. Vo väčšine prípadov je 
výslovnosť v súlade s normami spisovnej výslovnosti. Moderátori poznajú výslov-
nostné normy a dodržiavajú jednotlivé výslovnostné pravidlá. Keď ide o výslovnosť 
samohlások, tu sme nezaznamenali väčšie odchýlky od pravidiel spisovnej výslov-
nosti. Konštatujeme, že novinári a hlásatelia v skúmaných médiách dodržiavajú pra-
vidlá pri výslovnosti krátkych a dlhých samohlások. Dôležitým rozdielom medzi slo-
venskými krátkymi a dlhými samohláskami je rozdiel v trvaní. Kvantita hlások súvisí 
aj  s tempom reči. Pri pomalšom tempe sa trvanie výslovnosti samohlások predlžuje 
a pri rýchlejšom vyslovovaní sa skracuje. Skracovanie nie je také výrazné, že by sa 
porušovala spisovná norma dĺžky samohlások. Rýchlejšie tempo reči  badať v spra-
vodajských reláciách, keď moderátori čítajú vopred pripravený materiál. Výraznejšie 
skracovanie samohlások sme zaznamenali u spolubesedníkov, teda nešlo o moderáto-
rov a novinárov. Išlo o prejavy jednotlivcov, ktorí používajú stredoslovenské nárečia: 
vpľívaju, ňeprinášaju, ňema, ňemaju, spievaju, zľich, zosnuľich namiesto: vplývajú, 
neprinášajú, nemá, nemajú, spievajú, zlých, zosnulých. Ide prevažne o slovesá a mô-
žeme to pokladať za vplyv stredoslovenského nárečia. Niekedy sa dlhé samohlásky 
chybne skracujú, takže sú polodlhé alebo celkom krátke. Najviac sa dlhé samohlás-
ky krátia vo viacslabičných slovách, a to v koncových slabikách, najmä ak sú v tom 
istom slove dve dĺžky: prechádzaju, nápadnymi, úlohach. Skracovanie dlhých sa-
mohlások je v spisovnej slovenčine vážna ortoepická chyba. Táto chyba môže spôso-
bovať aj problémy v dorozumievaní. Rozdiel medzi krátkymi a dlhými samohláska-
mi sa využíva funkčne, pretože dĺžkou samohlásky sa v slovenčine líšia slová. Také 
príklady, kde by nastal posun vo význame, sme nezaznamenali.  Predlžovanie krát-
kych samohlások na miestach, kde v spisovnej slovenčine máme krátku samohlás-
ku, sme v našom výskume zaznamenali v minimálnej miere. Išlo o ojedinelé prípady, 
keď moderátor predĺžil výslovnosť samohlásky. Aj tieto uvedené odchýlky môžeme 
považovať za vplyv nárečia (s novíma lavicámi). Druhú skupinu tvoria zámená, ktoré 
v stredoslovenskom nárečí majú dĺžku a potom sa ten tvar dostáva aj do spisovných 
prejavov nielen v médiách, ale (ako sme si všimli) aj v iných oblastiach verejného ži-
vota. Sú to tvary zámen: naším (tvar datívu sg. venujeme sa naším hostkám), svojích, 
za námi, naších – namiesto našim, svojich, nami, našich. Predlžovanie samohlások 
pri slovesách: dostáť, ból namiesto dostať, bol; pri príslovkách: po slovenskí, zajtrá, 
namiesto: po slovensky, zajtra. V jednom médiu sme si všimli aj odlišnú výslovnosť 
samohlásky ä v slovách mäkký, zmätok, päť, deväť, napätie, väzba, svätý. V uvede-
nom kontexte nemôžeme hovoriť o vplyve nárečia. Podľa pravidiel slovenskej spi-
sovnej výslovnosti sa samohláska ä vyslovuje ako e. Aj v nárečiach vo Vojvodine (v 
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stredoslovenskom a západoslovenskom type) neexistuje odlišnosť pri výslovnosti e 
a ä. Odlišnosti máme jedine v ortografii. Preto odporúčame vyslovovať samohlásku 
ä rovnako ako samohlásku e. Iná výslovnosť, teda tá, ktorú sme si všimli, znie ne-
prirodzene a nemá svoje opodstatnenie. V uvedenom prípade sa to dá označiť aj ako 
hyperkorektnosť, keď moderátor vynakladá nadmernú snahu, aby sa vyjadroval čo 
„najsprávnejšie“, pričom sa dostáva do takej situácie, keď realizuje výslovnosť, ktorá 
je spisovnej výslovnosti cudzia. 

 Výslovnosť dvojhlások v hovorených médiách sa uskutočňuje podľa pravidiel 
spisovnej výslovnosti. Jedinú odchýlku sme zaznamenali pri vyslovovaní dvojhlásky 
ô. Ide tak o pripravené, ako aj o nepripravené jazykové príspevky. Vo väčšine prípa-
dov sa vyskytla v reči spolubesedníkov, ale niekoľko príkladov sme zaznamenali aj 
v reči novinárov, najmä keď išlo o vopred nepripravené príspevky, teda bol to nejaký 
rozhovor, ktorý vyplynul zo situácie. Namiesto dvojhlásky ô sme zaznamenali vý-
slovnosť dlhého ó: móžem, ňemóžem, pomóžem, pójďeme, ósmaci. V tomto kontexte 
ide o vplyv nárečia pri výslovnosti ó namiesto dvojhlásky ô. 

Osobitnú pozornosť treba venovať zmäkčovaniu spoluhlások d, t, l, n pred i, í, e, 
ia, ie, iu. Tu platia pravidlá, že v slovenských slovách nastáva zmäkčovanie, čiže uve-
dené spoluhlásky vyslovujeme mäkko. V našom výskume sme nezaznamenali časté 
odchýlky od spisovnej normy, až na výslovnosť zakončenia pri slovesách minulého 
času  -li. O uvedenej odchýlke sme už písali (Makišová 2014: 239–240). Častejšie 
odchýlky od pravidiel sa vyskytujú v prejavoch novinárov a moderátorov pri výslov-
nosti cudzích slov. Ide o zmäkčovanie, ktoré je v slovách cudzieho pôvodu nenále-
žité. V slovenčine platí pravidlo, že v slovách cudzieho pôvodu v slabikách, keď po 
d, t, l, n nasleduje i, í, e nenastáva zmäkčovanie, uvedené slabiky vyslovujeme tvr-
do. Uvedené odchýlky sme zaznamenali vo všetkých skúmaných médiách: bibľio-
grafia, digitaľizácia, discipľína, eľektronickí, gaľéria, jubiľej, kľíma,  s koľegiňou, 
s koľegami, ľiterárňi, poľemika, probľém, probľematika, pubľikácia, pubľikum, re-
aľizovať,  reáľie, repubľika, stabiľizácia, teľefónni zoznam, teľevízia, zreaľizovaní 
a ďalšie. Zmäkčovanie nastáva pod vplyvom pravidla o zmäkčovaní v slovenských 
slovách. Tu si treba uvedomiť pôvod slova a uplatniť ortoepické pravidlo. Rovnako 
tak veľkou pomôckou pri výslovnosti sú aj slovníky, ktorými by mala disponovať 
každá redakcia. Máme na mysli výkladové slovníky, slovníky cudzích slov a najmä 
Pravidlá slovenskej výslovnosti. Každý novinár má možnosť overiť si pochybnosti 
v súvislosti s výslovnosťou. Ak si všimneme lexémy, ktoré sa vyskytli ako odchýlky 
pri výslovnosti, môžeme konštatovať, že ide o lexémy, ktoré sa vyskytujú a používa-
jú každodenne. Preto si myslíme, že treba iba to, aby každý hlásateľ a novinár dbal na 
svoju výslovnosť. Nemôžeme jednoznačne tvrdiť, že uvedené odchýlky sa vyskytli 
u všetkých novinárov a moderátorov. Nazdávame sa, že dôležitý je pôvod jednotliv-
cov. Vo väčšine prípadov sa tento problém vyskytuje u tých, ktorí majú blízko k stre-
doslovenskému nárečiu. U tých, ktorí majú blízko k západoslovenskému nárečiu, je 
zmäkčovanie v slovách cudzieho pôvodu menej výrazné a časté. Ďalšiu odchýlku vo 
výslovnosti sme zaznamenali v koreni slova, keď po tvrdých spoluhláskach d, l na-
sleduje tvrdé y: vpľiv, ďiňa, ľiže, ľižička, pľin, pľitko, bľískať, upľinuľí. Rovnako aj 
tu nemôžeme jednoznačne hovoriť, že sa odchýlky vyskytujú u všetkých hlásateľov a 
moderátorov. Má to súvislosť s nárečím. Tí hlásatelia a moderátori, ktorí majú blízko 
k stredoslovenskému nárečiu, spoluhlásky d, l vo výslovnosti zmäkčujú. Nenáležité 
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zmäkčovanie nastáva aj pri prídavných menách vo všetkých rodoch a pádoch jednot-
ného a množného čísla, ak sa základ končí na spoluhlásky l, n: bieľi, bívaľí, ceľej, 
maľí, obvikľí, smeľí, smutňí, ťepľejšie, upľinuľí, zľich, zosnuľich a pod.

Pri výslovnosti vlastných mien cudzieho pôvodu nastávajú odchýlky vo výslov-
nosti, ide o nenáležité zmäkčovanie: Natáľia, Emíľia, Eľena. A naopak, tam, kde sa 
žiada zmäkčovanie, sme zaznamenali tvrdú výslovnosť: Vladimír, Vladimíra.      

Ortoepická rovina je prepojená s fonetickou rovinou. V rámci spisovnej výslov-
nosti je dôležité spodobovanie spoluhlások, výslovnosť spoluhlásky v, výslovnosť 
spoluhláskových skupín a zdvojených spoluhlások. Pri spodobovaní spoluhlások sme 
nezaznamenali veľké odchýlky ani vo výslovnosti novinárov a moderátorov, ani vo 
výslovnosti spolubesedníkov. Občas sa vyskytne nedodržiavanie znelostnej asimi-
lácie pri pomocnom slovese v tvare prítomníka pre 1. osobu množného čísla sme, 
pri predložke ku, ktorá sa spája s datívom. Zaznamenali sme zjednodušovanie spo-
luhláskových skupín sť na konci slova (vplyv nárečia): sedemnác, osemnác, šesnác-
te. Spoluhlásku v novinári a moderátori vyslovujú ako pernozubnú spoluhlásku v 
(voda, veda), ako spoluhlásku f (fšetko, fták) a ako obojpernú hlásku ṷ (praṷda, pre-
stáṷka). V niektorých prípadoch sme zaznamenali vypadnutie spoluhlásky v na za-
čiatku slova: čela, čera, čeľi a pod. pod vplyvom stredoslovenského nárečia.    

5. Lexikálna  rovina
V jednej vete alebo v rozsiahlejšom súvislom texte sa vyskytujú rôzne typy chýb. 

Nedopatrenia sme si všimli nielen u spolubesedníkov, ale aj u novinárov. Sme toho 
názoru, že každý účastník rozhovoru by mal prihliadať na spisovnú normu jazyka. 
Ide o verejné vystupovanie a pri každom verejnom vystupovaní by sa mala dodržia-
vať spisovná norma jazyka. Niekedy sme si všimli, že na začiatku výkladu alebo roz-
hovoru aj spolubesedník dodržiava spisovnú normu, ale v ďalšom výklade akoby od 
nej upúšťal, alebo nebol vstave sledovať svoj výklad. Myslíme si, že vysoké vzdela-
nie nie je podmienkou toho, aby človek používal jazykové prostriedky, ktoré patria 
do spisovnej slovnej zásoby. Schopnosť používať  spisovné slová a  normy sloven-
ského jazyka vo vyjadrovaní získava každý príslušník slovenskej jazykovej menši-
ny už v základnej škole. Ďalej je len na každom jednotlivcovi, ako bude zveľaďovať 
a rozvíjať získané vedomosti. Uvedené fakty sú pre nás náročnejšie, pretože žijeme 
v bilingválnom prostredí a na komunikáciu používame viacej jazykov. Má to svo-
je prednosti aj nedostatky. K negatívam radíme hlavne vplyv väčšinového jazyka 
na menšinový. Nastávajú rozličné odchýlky od noriem, sú to prejavy interferencie. 
Niekedy sa do slovenského kontextu dostávajú prebrané srbské slová, ktoré sa prebe-
rajú buďto v srbskej podobe alebo sa určitým spôsobom prispôsobujú zákonitostiam 
slovenského jazyka (bez obzira, dežurana, ekipa, kto god, má veze, nabavka, nákup-
ci, natovárať, plodored, pokreti, praťiť, prikoľica, provetravanje, skupština, sprémať 
sa, stepen, strunjača, šétať, športová oprema, tačka, takmičeňia, veće a pod.). Srbské 
slovo sa preberá vtedy, keď si hovoriaci nevie spomenúť na náležité slovenské slovo 
alebo jednoducho nepoznaná slovenský výraz. V iných  prípadoch sa zasa srbské slo-
vo natoľko udomácnilo, používa sa tak často, že ho vnímame ako  slovenské. Tu po-
tom nastávajú odchýlky pri prenose informácií, keď rovnako znejúce slovo v oboch 
jazykoch má celkom odlišný význam, keď niektoré slová v spomínaných jazykoch 
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patria k odlišným rodom a my preberáme zaradenie do rodu pod vplyvom srbči-
ny (antibiotik, auto, center, diploma, gimnazija, jubilej, muzej, praxa, tempo, víza 
a pod.), keď skloňujeme nesklonné slovo a pod. Vznik a výskyt týchto javov ovplyv-
ňuje práve srbčina, ktorá je u nás väčšinovým, úradným jazykom. V tomto kontex-
te zohráva dôležitú úlohu jazykové povedomie jednotlivca a tiež vedomosti, ktoré si 
každý jednotlivec, Slovák, osvojil v základnej škole. Tu treba prihliadať aj na systém, 
pravidlá a zákonitosti srbčiny ako kontaktového jazyka, ktoré  sme si takisto osvojili 
v rámci základného vzdelávania. Prvky týchto dvoch jazykov sa v našej komunikácii 
krížia a vzájomne prenikajú z jedného jazyka do druhého. Ale dobré poznatky z tých-
to dvoch jazykov sú dôležité práve  na ich rozlíšenie, aby sme vedeli správne zaradiť, 
čo patrí do ktorého systému. 

6. Morfologická rovina
V morfologickej rovine sú príznakové posuny v gramatickom rode, najmä v cu-

dzích slovách, ktoré sa do slovenčiny dostávajú v tvaroch, aké poznáme v srbčine: ten 
auto, ten muzej, tá gymnázia, tá víza, tá diplóma a pod. Často sa používa prípona -í na 
označenie príslušníkov jednej rodiny Kukučkoví, Spevákoví namiesto náležitej -ovci 
(Kukučkovci, Spevákovci), ohýbanie zaraďujeme k životným podstatným menám muž-
ského rodu. Výrazný vplyv nárečia máme pri ohýbaní podstatných mien ženského rodu 
vzoru žena (v genitíve jednotného čísla z pokrajine, bez rybe, zo škole, bez dohode, od 
patronážnej sestričke; ak sa podstatné mená končia na spoluhlásky k, h, ch (noha, ruka, 
mucha) v datíve a lokáli sg. je časté zakončenie -i (nohi, ruki, muchi) a v nominatíve 
a akuzatíve pl. -e (koláčike, ploche, nožíke si načim kúpiť). Do genitívu pl. ženských 
podstatných mien preniká pádová prípona mužských podstatných mien -ov: veľa že-
nov, písankov, ceruzkov a pod. V inštrumentáli množného čísla pádová prípona nado-
búda kvantitu sestrámi, táškami, mačkámi. Pri podstatných menách vzoru ulica sa často 
používa v genitíve sg. koncové -i (do knižnici, do matici,  z literárnej súťaži, od Soni, 
Maji, Tani a pod.). Pri prídavných menách koncové -ie namiesto spisovného -é (detskie 
hry, velkie), odchýlka pri skloňovaní (s novíma). Zakončenia slovies na –uvať namiesto 
-ovať v imperfektivizačnej funkcii (degraduvať, funguvať, hlasuvať, podporuvať, pre-
zentuvať, účinkuvať, vakcinuvať). Výrazné je nenáležité používanie predložiek (za de-
sať minút bude; knihy za žiakov; na televízii sme videli; byť na telefóne; za mesiac 
bude mať narodeniny; cestovať za Kulpín a pod.).   

Záver
Keď porovnáme výsledky výskumu, ktoré boli zrealizované na začiatku 21. storočia 

(M. Týr a Z. Týrová) a v súčasnosti, na ortoepickej rovine v súčasnosti badať odchýl-
ky od spisovnej normy. Výsledky nášho výskumu ukázali, že v prejavoch moderátorov  
v rozhlasových a televíznych vysielaniach sa uskutočňuje zmäkčovanie spoluhlások d, 
t, l, n pred e, i, í.  Menej výrazné je u novinárov a hlásateľov, pre ktorých je rodným 
nárečím západoslovenské nárečie. Mäkká výslovnosť sa uplatňuje v hláskových po-
zíciách najmä v slovách cudzieho pôvodu s pôvodnou tvrdou výslovnosťou. Výrazné 
mäkčenie tiež evidujeme v tvaroch prídavných mien, ktoré zaznamenal aj Miroslav 
Dudok (2008: 59). Vplyv srbčiny a preberanie lexikálnych výrazových prostriedkov je 
v súčasnosti zreteľné. Vo vysielaniach Nového rádia Petrovec sme zaznamenali väčší 
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vplyv nárečia a srbského jazyka ako vo vysielaniach rádia a televízie Nový Sad. Podľa 
nášho výskumu sa dá očakávať, že srbský jazyk bude aj v budúcnosti ovplyvňovať vy-
jadrovanie nielen novinárov a moderátorov, ale aj ich spolubesedníkov. Preto je na kaž-
dom jednotlivcovi, aby prihliadal na úroveň svojho jazykového prejavu. 

Mediálna sféra je verným obrazom hovorenej podoby slovenčiny vo Vojvodine, v 
ktorej sa okrem dodržiavaných spisovných noriem používajú aj nárečové prvky. Sú 
to prevažne archaické a regionálne prvky. Okrem nárečových prvkov tu prenikajú aj 
kontaktové srbizmy.

Úroveň jazykových prejavov v každodennom používaní na území Vojvodiny je na 
rozličnom stupni. Na jednej strane je iná situácia, keď ide o používanie jazyka v kaž-
dodennej komunikácii a  na druhej strane je zasa iné, keď ide o používanie jazyka v 
oblasti, v ktorej je  profesionálnym nástrojom (v oblasti vzdelávania, v oblasti infor-
movania, pri verejnom vystupovaní a pod.). Rádio a televízia ako médiá nie sú len 
prostriedkom zábavy, ich dominantou je predovšetkým spravodajstvo, informovanie 
o spoločensky dôležitých udalostiach. Nemáme tu na mysli len správy a spravodaj-
ské relácie, ale aj rozličné príspevky informatívneho, vecného charakteru, vysielania 
s kultúrnym a zábavným obsahom. Všetky relácie a príspevky rozhlasových a tele-
víznych vysielaní v slovenskom jazyku plnia svoju dôležitú úlohu, ktorou je uplatňo-
vanie práva úradného používania jazyka Slovákov vo Vojvodine.

Negatívny vplyv na jazykovú úroveň novinárov, moderátorov a hlásateľov má 
neustály kontakt s Neslovákmi na pracovisku (máme tu na mysli oblasť technickej 
služby) a neoficiálny kontakt medzi sebou (najčastejšie v nárečí). Týmto spôsobom 
novinári a moderátori prepájajú na pracovisku spisovnú podobu jazyka s hovorovou 
a nárečovou podobou a s kontaktovým srbským jazykom. K zlepšovaniu jazykovej 
úrovne novinárov a moderátorov by mohlo prispieť organizovanie kurzov, ktoré by 
mali na starosti odborníci zo Slovenskej republiky. Kurzy takéhoto typu by sa mali 
usporadúvať pravidelne, aby mladí novinári (ale aj tí skúsení) takto získané poznat-
ky uplatňovali v praxi. Nazdávame sa, že rovnako prospešné by bolo aj vycestova-
nie novinárov do Slovenskej republiky. Priamy kontakt so živou rečou by prospel 
nielen začínajúcim novinárom, moderátorom a hlásateľom, ale aj tým skúsenejším, 
s viacročnou pracovnou skúsenosťou. Pre zamestnancov rozhlasu a televízie by boli 
takéto špecializované kurzy veľmi prospešné. Na dodržiavanie a zveľaďovanie ja-
zykovej kultúry je veľmi dôležitá aj sebadisciplína a dodržiavanie spisovnej normy.  
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JEZIČKO IZRAŽAVANJE U GOVORENIM MEDIJIMA U VOJVODINI

Rezime

U radu smo analizirali emisije Radio Novog Sada, Novog radija Petrovac i emisije Televizije 
Novi Sad na slovačkom jeziku. Analizirali smo jezičko izražavanje novinara, moderatora i njihovih 
sagovornika. Tekstovi koji se emituju obično se pripremaju unapred. U radu smo predstavili uticaj 
srpskog jezika i dijalekta, promene na fonološkom, leksičkom i morfološkom nivou. Uočili smo 
odstupanja od standardnog slovačkog jezika na nivou ortoepije, kod izgovora stranih reči, pojedinih 
oblika imenica i prideva. U radijskim i televizijskim emisijama na slovačkom jeziku uočili smo i 
preuzimanje pojedinih leksema iz srpskog jezika. 

Ključne reči: mediji, standardni jezik, jezička norma, dijalekat, slovački jezik, srpski jezik.
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ЛИНГВИСТИЧКЕ И ЛИНГВОКУЛТУРОЛОШКЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ ИЗАСЛАНИКА ОДБРАНЕ  

У РУСОФОНОЈ СРЕДИНИ

Стицање говорне, комуникативне, лингвистичке и културолошке компетенције важан 
је елемент образовног циља наставе страног језика, што подразумева способност језичке 
ре али зације у говору, одговарајућег степена комуницирања, као и овладавање знањима о 
језику са аспекта културних и духовних специфичности социокултурне заједнице конкрет-
ног језичког подручја.Када је реч о знању страног језика официра на дужностима изaсланика 
и помоћника изасланика одбране у иностранству, треба обратити пажњу и на компетенцију 
која се односи на познавање војне терминологије. Елементи невербалне комуникације такође 
доприносе упознавању са моделима и стандардима понашања у свакодневним ситуацијама, 
као и интеркултурну комуникацију. 

Познавање страног (руског) језика изасланика одбране у русофоној средини подразумева не 
само напредни ниво језичке, комуникативне и лингвокултуролошке компетенције, већ и високи 
степен познавања језика војне струке, што омогућава квалитетну професионалну комуникацију. 

Под лингвистичком компетенцијом у нашем раду подразумевамо говорну, комуникатив-
ну, терминолошку и преводилачку компетенцију изасланика одбране. Одабир дидактичког 
језичког материјала треба да одговара циљу наставе, тј. усвајању поменутих знања и вештина. 

Паралелно са високим степеном знања званичног (службеног) језика земље пријема (на 
свим језичким нивоима), за изасланика одбране пожељно је и познавање енглеског језика 
на нивоу елементарне комуникације, као и основних термина из професионалне сфере на 
овом језику.

Кључне речи: изасланик одбране, страни (руски) језик, култура, лингвистичка компетенција, 
лингвокултуролошка компетенција, социокултурна заједница, екстралингвистички садржај, 
терминологија, језик војне струке.

Gaining spoken, communicative, linguistic and cultural competences is an important part of the 
foreign language teaching educational goal. This presumes one’s ability of language realization in 
speaking, communication at an adequate level, as well as mastering language knowledge from the as-
pect of cultural and spiritual specificities of a sociocultural environment in a particular language area.  

When it comes to the foreign language knowledge of the Defense Attaché and Assistant Defense 
Attaché, attention should also be paid to the competence in terms of military terminology knowl-
edge. The elements of nonverbal communication also contribute to introducing models and stand-
ards of behavior in everyday situations, as well as to intercultural communication. 

A good command of a foreign (Russian) language of a Defense Attaché in the Russian environ-
ment presumes not only an advanced level of linguistic, communicative and linguocultural compe-
tences, but also a high level of the language for specific purposes (Military Russian), which enables 
high quality and professional communication. 

In this paper, we presume the spoken, interactive, terminological and translational competence of 
the Defense Attaché as their linguistic competences. Therefore, the choice of didactic material should 
correspond to the aim of teaching, i.e. to the acquisition of the aforementioned knowledge and skills. 
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Apart from a high level of language knowledge of the host country (on all levels according to 
the CEFR), it is recommended for a Defense Attaché to know English at the level of basic commu-
nication, as well as to master the basic terminology in professional sphere in this language.

Keywords: Defense Attaché, foreign (Russian) language, culture, linguistic competence, linguocul-
tural competence, sociocultural environment, extralinguistic content, terminology, military language.

Данашњи свет тешко је замислити без мултикултуралности и мултилингвал-
ности, стога високи ниво знања страних језика доприноси остваривању успеш-
не комуникације са носиоцима различитих језика у оквиру шире социокултур-
не заједнице. Како би се таква комуникација остварила, неизоставни елемент 
образовног циља наставе страног језика јесте стицање говорне, комуникатив-
не, језичке и културолошке компетенције, посебно када је реч о међукултурној 
професионалној комуникацији која налаже познавање културе, модела и стан-
дарда понашања изворних говорника језика који се учи. 

На прелазу из ХХ у ХХI век у комуникативној лингвистици појављују се тер-
мини комуникативна личност и комуникативно понашање. Према Стерњиновој 
дефиницији комуникативна личност се одликује извесним типским комуника-
тивним понашањем, док је комуникативно понашање нормирано и усклађено 
са традицијама комуникације у конкретној заједници: «Таким образом, комму-
никативная личность – это личность, которая характеризуется некоторым типо-
вым коммуникативным поведением. Коммуникативное поведение – это пове-
дение (вербальное и сопровождающее его невербальное) народа, личности или 
группы лиц в процессе общения, регулируемое нормами и традициями обще-
ния данного социума» (Стернин 2007: 8).1

Како наводи Кончаревић, комуникативна личност не обухвата само лингви-
стичке, већ и комуникативне параметре: „Појам комуникативне личности шири 
је од појма језичке личности, будући да, поред уско лингвистичких, укључује и 
комуникативне параметре” (Кончаревић 2010: 267).

Појам професионална комуникативна личност подразумева комуникатив-
но понашање представника различитих професија. Како наводи Стерњин, про-
фесионално понашање ствара професионалну комуникативну личност која се 
може реализовати као индивидуална или колективна, тј. «коммуникативная ин-
дивидуальность некоторого социума»  (Стернин 2007: 4, 176–177). 

Како наводи Пасов, садржај комуникације произилази из садржаја мишљења, 
а свест одражава објективну реалност у процесу људске делатности (Пассов 
1989: 14).

У литератури на руском језику проучаване су комуникативне личности 
лекара –Дедова 2000., доктора психотерапеута – Багдасарян 2005, филоло-
га – Саломатина 2007, радио и телевизијских водитеља – Беспамятнова 2007, 
Мокичева 2005, државних службеника – Панова 2004, као и војних лица – 
Багрянская 2004. године (Кончаревић 2010: 268; Стернин 2007: 13). 

1 „На тај начин комуникативна личност је она која се одликује извесним типским комуни-
кативним понашањем.  Комуникативно понашање је понашање (вербално и пратеће невер-
бално) народа, личности или групе лица у процесу комуникације, које је регулисано нормама 
и традицијама комуникације у датом социјуму” (Стернин 2007: 8). (прев. Д. Р.)
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Увидом у доступни део литературе на руском и српском језику нисмо се сусре-
ли са лингвистичким и лингвокултуролошким проучавањима посвећеним пред-
ставницима војне дипломатије као специфичне професије у оквиру војне струке.

Када је реч о лингвистичком аспекту различитих професија, 70-их година 
прошлог века уведен је појам језик за специјалне/специфичне циљеве (ЯСЦ – 
язык для специальных целей), односно језик струке или језик у функцији стру-
ке, као подсистем језика опште комуникације. Његова функција састоји се у 
ефикаснијој професионалној комуникацији између представника конкретних 
струка. Како наводи Сорокина, језик струке је систем са више нивоа и на сваком 
од њих одликује се специфичностима одређене професије: «В настоящее время 
язык для специальных целей рассматривается как многоуровневая система, име-
ющая на каждом уровне свои отличительные черты, определяемые спецификой 
профессиональной отрасли» (Сорокина 2016: 169).2 Језик струке реализује се 
како у писменом, тако и у усменом облику.

У овом раду не усмеравамо пажњу на комуникативно понашање официра 
као личности условљених својом професијом (нпр. одлучност и одсуство емо-
ционалности у говору, категоричност, гласан говор), нити на њихове типич-
не особине или представе о њима, већ на лингвистичке и лингвокултуролош-
ке компетенције изасланика одбране, односно комуникативне компетенције 
које им омогућавају комуникацију и ефикасну примену језичких знања у 
ситуацијама које подразумева ова професија. 

С обзиром на то да су култура и језик повезани зато што се језик не може 
одвојити од културе етноса, у наставу руског језика струке (за будуће изасла-
нике одбране и њихове помоћнике) треба укључити и лингвокултуролошки 
садржај који носи информације о одређеном језичком подручју на лексичком, 
граматичком и синтаксичком нивоу, имајући у виду да кумулативна функција 
језика омогућава „складиштење”, тј. акумулирање духовне баштине народа. 
Језик спаја генерације преношењем колективног искуства, због чега „kultura 
svake zajednice uveliko počiva na ovoj funkciji jezika“ (Bugarski 2003: 39).

Основни образовни циљ наставе страних језика на нивоу В2/С1 Заједничког 
европског референтног оквира за учење, наставу и евалуацију страних језика 
усмерен је и на стицање културолошких знања. Он подразумева савладавање 
четири говорне вештине (слушање, читање, говор, писање), као и стицање 
способности комуникације на страном језику у датој говорној средини, што 
је често повезано са знањима из општекултурног домена. У најкраћим црта-
ма, ниво В2 налаже разумевање комплекснијих текстова конкретног или ап-
страктног садржаја, укључујући и стручну лексику одређеног професио-
налног терминосистема, аргументовање сопствених ставова, неометану 
комуникацију са изворним говорницима, док се на нивоу С1 очекује још виши 
ниво овладавања језичким вештинама, функционалним стиловима, комуника-
тивна компетенција у различитим колоквијалним, професионалним и академ-
ским контекстима. 

2 „Данас се језик за специјалне циљеве посматра као систем са више нивоа, који на сваком 
од њих има своје посебне карактеристике, одређене специфичностима конкретне професије” 
(Сорокина 2016: 169). (прев. Д. Р.)
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 Узимајући у обзир поменуте чињенице, дидактички језички материјал 
намењен полазницима курсева В2 и С1 нивоа треба да омогући повезивање 
језичког материјала са различитим аспектима културе, што подразумева 
усвајање знања из националне традиције, познавање обичаја и историје конкрет-
ног језичког подручја, као и упознавање са чињеницама културе на матерњем 
језику. Полазнике треба упознавати и са језичким изразом за социокултурне 
чињенице које су саставни део свакодневног савременог живота (Кончаревић 
2004: 184, 186). Зато је потребно одабрати текстове са конотативним лексич-
ким јединицама и лексиком фона (позадине) са израженом културном компо-
нентом (руски: фоновая лексика), која подразумева језичка средства са допун-
ским садржајем и стилском разноликошћу, а односи се на реалије у страном и 
матерњем језику. То су „речи које на појмовном плану имају еквиваленте у дру-
гом језику, али се у неким семантичким одликама не подударају” (Кончаревић 
2004: 189). Тако српска лексема чај и руска чай према лексици фона нису пот-
пуни еквиваленти, јер се код Руса она асоцира са ритуалом испијања чаја, слич-
но као што Срби имају „асоцијативну позадину ове речи” у вези са испијањем 
кафе (Кончаревић 2004: 190). Недовољно познавање конотације може довести 
до проблема у комуникацији због неправилне употребе исказа у конкретном 
страном језику. Информативни текстови из области географије, економије, по-
литике, геополитике и сл. такође су корисни, јер садрже лексику свакоднев-
не комуникације, у којој се уочавају и карактеристике менталитета савреме-
них изворних носилаца страног језика. Стицање оваквих знања подразумева 
информације о територији на којој се говори конкретни страни језик, податке 
о националном, конфесионалном и социјалном саставу становништва, о при-
вреди, економији, култури, друштвеном уређењу, историји, о климатским спец-
ифичностима, временским зонама и сл. 

  Семантизацију овакве лексике најбоље је вршити у оквиру тематских група 
речи, док се проналажењем преводних еквивалената систематизују знања веза-
на за сопствену социокултурну реалност. 

  Добро познавање граматичких категорија такође има веома важну, фунда-
менталну улогу у стицању ове компетенције. 

Поред наведеног, у наставни материјал треба уврстити и нееквивалентну (бес-
преводну) лексику, која најчешће означава појмове типичне за конкретну нацију, 
због чега лексичке јединице овога типа нису саставни део лексичког фонда 
матерњег језика. Из тог разлога оне се најчешће преузимају из страног језика 
(уз одређене степене адаптације), или се описно преводе, нпр. самовáр (српски: 
самовар); матрёшка (српски: матрјошка, бабушка); кефи́р (српски: кефир); 
борщ, щи (српски: боршч, шчи); затим деадјективни супстантиви попут парик-
махерская (српски: фризерски салон), гостиная (српски: дневна соба), столовая 
(српски: менза, кантина) и сл. Такође, треба скренути пажњу на међујезичке хо-
мониме у основним терминима војне струке, као што су: пушка (српски: топ), за-
ражение (српски: контаминација), поражение (српски: уништавање), као и на 
унутарјезичке парониме, као што су у руском језику заряжение и заражение (у 
српском језику нису пароними: пуњење и контаминација). 

Када је реч о вербалном и невербалном комуникативном понашању, у на-
ставку би требало укључити и основне информације о стандардима карактери-
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стичним за земљу чији се језик учи. У случају најчешћих невербалних средстава 
комуникације (гестови, мимика, позе, покрети), они су условљени комуника-
тивном ситуацијом, што олакшава споразумевање при визуелном и аудитив-
ном контакту саговорника. Када говоримо о функцији ситуације у процесу 
учења страног језика, Пасов закључује да „ситуација као методичка категорија 
представља јединицу организовања процеса наставе страног језика” (Пассов 
1989: 50). За руско говорно подручје занимљиво је поменути да бројање на 
прсте почиње у смеру од малог прста према палцу, савијањем сваког прста ка-
жипрстом друге руке, а у случају када се гестом жели показати да је неко у ал-
кохолисаном стању, истовремено се кажипрстом и средњим прстом куцне по 
врату (приближно у нивоу крагне). С тим у вези, наставни материјал треба да 
садржи и ситуативне фотографије, видео и аудио материјале, а треба користити 
и могућности савремених електронских средстава. 

За професију официра релевантно је и упознавање са карактеристичним еле-
ментима живота и рада колега официра на конкретном иностраном културно-
језичком простору. Текстови са војном тематиком од огромне су важности 
јер дају информације о животу и раду ове професионалне структуре, као и о 
језичким специфичностима не само војне терминологије, већ и војног жарго-
на. Филмови са војном и ратном тематиком, као и адекватни музички садржаји 
(текстови песама, познатији маршеви) такође доприносе стицању лингвокулту-
ролошке компетенције код полазника. 

У процесу учења руског и осталих словенских језика важно је водити рачуна 
о улози позитивног трансфера (фацилитације), као и негативног трансфера 
(интерференције). Ово се односи на све језичке нивое. 

Лингвокултуролошки и професионално-терминолошки аспекти изучаваног 
језика омогућавају споразумевање у иностраној (руској) говорној средини не 
само у социокултуролошком, већ и у професионално-терминолошком смислу, 
што омогућава језичку, интеркултурну и професионалну комуникацију. У ок-
виру војне струке она има следеће најважније функције: решавање професио-
налних задатака, организовање односа надређеног према подређенима, „служи 
и као средство за преношење информација, као средство за педагошки утицај” 
(Акинтьева 2007: 136). 

Овладавање терминологијом војне струке матерњег и страног језика од 
огромног је значаја не само за официре који су на служби у војној дипломатији, 
већ и за оне на другим задужењима: «Распространение терминологической лек-
сики в речи людей за пределами ситуаций общения, связанных с профессио-
нальной деятельностью, является своеобразной приметой нашего времени» 
(Дегтяренко 2017: 34).3 Посао изасланика одбране подразумева у првом реду 
контакте са представницима оружаних снага земље пријема: „То је aktivnost koja 
se svakodnevno ispoljava, a počinje od kontakta sa zvaničnim predstavnicima oruža-
nih snaga zemlje domaćina, u oficijalnim susretima, prisustvovanjem na prijemima, 
svečanostima, raznim proslavama, paradama i drugim prigodama koje domaćin orga-

3 „Ширење терминолошке лексике у говору људи изван оквира комуникативних ситу-
ација које су повезане са професионалном делатношћу својеврсно је обележје нашег вре-
мена”(Дегтяренко 2017: 34).



Славистика XXV/2 (2021)

216 Драгана Радојчић

nizuje za vojno-diplomatski kor” (Zečević 1990: 73). Пре свега треба имати у виду 
приоритете у билатералној сарадњи (у конкретном периоду, односно друшт-
вено-политичком тренутку), што свакако утиче на избор одређених лексичких 
јединица из терминолошког система војне струке. Несумњиво је неопходно 
познавање терминологије из војно-политичке, друштвено-политичке, друштве-
но-економске и војно-дипломатске сфере, на руском и српском језику. Ако бис-
мо узели у обзир савремени тренутак, он налаже и познавање терминологије 
из области међународне војне сарадње, као и војнотехничке сарадње, са нешто 
фреквентнијом употребом термина из области ваздухопловства и КоВ.

Службена задужења изасланика одбране могу га довести у ситуацију да на-
ступа у улози преводиоца приликом званичних разговора, као и у неформалној 
комуникацији на војним дипломатским пријемима, што захтева високи степен 
познавања страног језика. У оваквим ситуацијама долазе до изражаја лингвокул-
туролошка знања и познавање војне струке, нпр. познавање руских скраћеница, 
као и релевантних чињеница које се односе на бивши СССР, познавање терми-
на који су у недостатку адекватних еквивалената тешко преводиви на српски 
језик (за руски термин  силовики не постоји монолексемни еквивалент, већ 
се мора преводити описно: униформисане структуре, или структуре силе, 
што се првенствено односи на Оружане снаге РФ, припаднике Министарства 
унутрашњих послова и Министарства за ванредне ситуације – МЧС). Са друге 
стране, познавање граматичких и правописних правила потребно је за писану 
комуникацију, као што су дипломатске ноте и сл. 

Такође, треба скренути пажњу на велики број телефонских разговора које из-
асланик одбране обавља по службеној дужности, што подразумева фокусирање 
на аудитивни аспект страног језика, јер искључује визуелни контакт, који олак-
шава разумевање помоћу гестова и мимике. Због тога телефонска комуникција 
захтева одлично познавање страног језика.

Пошто преко 60% војног дипломатског кора (ВДК) на руском говорном 
подручју у већој или мањој мери влада руским језиком, потреба за другим (ен-
глеским) језиком није примарна, али је пожељна најчешће на нивоу А1/А2, 
посебно кад је реч о представницима ВДК чије је знање руског језика на ни-
жем ступњу. Потребна знања енглеског језика у овом контексту своде се на 
познавање најосновнијих термина из области говорне етикеције (нпр. обраћање 
по чину), знање енглеских назива (или скраћаница) значајних институција и 
организација у Европи и свету, као и основних  термина из војне струке, посеб-
но у вези са неким врстама наоружања. 

Треба напоменути да се проширивање лексичког фонда касније одвија и уса-
вршава у аутентичној говорној средини, као и кроз комуникацију са припадни-
цима војних изасланстава других држава у војном дипломатском кору.

Познавање страног језика потребно је и корисно за професију официра, јер 
подразумева не само способност комуникације на потребном језичком нивоу, 
већ и лакше успостављање међукултурног дијалога. Усвајање страног језика 
увек је повезано са откривањем нових видика и интеграцијом у мултикултурал-
ну и мултијезичку реалност. Стога можемо закључити да потребна знања изас-
ланика одбране, поред знања руског језика на нивоу B2/C1 (говорна, комуника-
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тивна, терминолошка и преводилачка компетенција), подразумевају и усвајање 
лингвокултуролошког аспекта у процесу учења страних језика, што је од спец-
ифичног значаја, посебно у превазилажењу евентуалних проблема на комуни-
кативном нивоу.  
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Драгана Радойчич

ЛИНГВИСТИЧКИЕ И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ВОЕННЫХ АТТАШЕ В РУСОФОННОЙ СРЕДЕ

Резюме

Коммуникативная, лингвистическая и культурная компетенции являются важными соста-
вляющими образовательной цели обучения иностранному языку, включающей в себя спо-
собность языковой реализации в разговорной речи, соответствующий уровень общения, а 
также овладение языковыми знаниями в связи с  культурными и духовными особенностями 
социокультурной среды в определённой языковой сфере. Когда речь идёт об уровне владения 
иностранным языком офицеров, находящихся  на должности военного атташе, или его заме-
стителя, следует также обратить внимание на компетенцию, связанную со знанием военной 
терминологии. Элементы невербального общения также способствуют изучению моделей и 
стандартов поведения в повседневных ситуациях, а также межкультурному общению.

Владение иностранным (русским) языком военного атташе в русскоязычной среде так-
же предполагает и высокий уровень владения языком военной профессии, что даёт возмож-
ность качественного профессионального общения. 

Под лингвистической компетенцией в нашей работе мы понимаем речевую, коммуника-
тивную, терминологическую и переводческую компетенции военных атташе. Выбор дидак-
тического языкового материала должен соответствовать цели обучения, т.е. усваиванию ука-
занных знаний и умений.

Параллельно с высоким уровнем владения языком принимающей страны (на всех языко-
вых уровнях), желательно владеть английским языком на уровне элементарного общения, а 
также основными терминами из профессиональной сферы на этом языке.

Ключевые слова: военный атташе, иностранный (русский) язык, культура, языковая ком-
петенция, лингвокультурологическая (культуроведческая) компетенция, социокультурная 
среда, экстралингвистические элементы, терминология, язык военной профессии.
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ИНТЕРТЕКСТУАЛНОСТ У ИЗАБРАНИМ ТЕКСТОВИМА 
СЛОВАЧКЕ НАУКЕ О КЊИЖЕВНОСТИ*1

Рад је прегледног карактера, а циљ рада је да укаже на теоријска истраживања 
интертекстуалности у словачкој науци о књижевности која су примењена у књижевним 
анализама. Истраживања интертекстуалности у словачкој књижевној науци могу се 
посмaтрати у контексту наслеђа структурализма. Интертекстуалност по својој природи 
обухвата ширу област, реализује се у књижевности као врсти уметности прожетој разним 
нивоима међутекстуалних, међукултурних, али и интермедијалних релација. Колико и сама 
књижевност која тежи да успостави различите везе, тако и теорија, бавећи се наведеним 
повезаностима, тежи да прошири властите границе и искорачи ка новим концепцијама. 

Кључне речи: словачка наука о књижевности, интертекстуалност, интермедијалност, књи-
жевна теорија, интерпретација, словачка књижевност.

Тhe aim of this review paper is to present the theoretical research on intertextuality in Slovak 
literary theory which has been applied in literary analysis. The theoretical research on intertextu-
ality can be viewed in the context of the legacy of structuralism. Intertextuality, by its very nature, 
involves a broader context, and is realized in literature as an art form imbued with many levels of 
intertextual, intercultural and intermedial relations. Like literature, which strives to establish rela-
tions, so theory, in dealing with these relations, aims to expand its borders and take a step towards 
new theoretical concepts.

Keywords: Slovak literary theory, intertextuality, interpretation, intermediality, Slovak literature.

Основне информације о анализама интертекстуалних релација у словачкој 
науци о књижевности доступне су у Хиперлексикону књижевнотеоријских 
појмова (Hyperlexikón literárnovedných pojmov; в. HLP),  у коме се, по први пут 
систематично, указује на заступљеност појма интертекстуалност у европском, 
чешком и словачком књижевнонаучном контексту. Већ летимичан поглед на 
одредницу поменутог лексикона открива не тако велики број истраживачких 
имена посвећених овој појави у словачкој књижевности.  

Појам интертекстуалност доспева у словачку науку о књижевности осамде-
сетих година 20. века и на самим почецима није био разматран као део интер-
текстуалних релација које идентификујемо у данашњем смислу. Међу првим 
теоретичарима који су употребили термин међутекстовног повезивања био је 
Антон Попович (Anton Popovič), који је посматрао интертекстуалност као вид 
метакомуникације. Дионис Ђуришин (Dionýz Ďurišin) је у свом делу Теорија 

*1Рад је настао у оквиру пројекта Дискурси мањинских језика, књижевности и култура у 
југоисточној и средњој Европи (број пројекта: 178017), који финансира Министарство про-
свете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 



Славистика XXV/2 (2021)

220 Марина Шимак Спевакова

књижевне компаратистике (Teória literárnej komparatistiky; в. Ďurišin 1975) пи-
сао о превођењу као врсти интертекстуалног односа. Међу првима је о интер-
текстуалности ближе савременом схватању овог појма писала Нора Краусова 
(Nora Krausová). Она се бавила књижевнотеоријском проблематиком у духу 
методологије структурализма и имала је критички став према постструктура-
лизму и деконструкцији (више у: Harpanj 2018: 533), те је и своја истраживања 
дубинских интертекстова вршила кроз паралелно истраживање наратолош-
ке проблематике. Нора Краусова је, на пример, у једној од својих студија под 
називом „Фабула и интертекст” („Fabula a intertext”),1 истраживања фабуле и 
сижеа, и присуства аутора у дубинским структурама текста упоређивала са 
маргинализовањем аутора у интертекстуалности.

После 1989. године, у новим друштвено-политичким околностима постто-
талитарне Словачке појављују се могућности за објављивање постмодерни-
стичке књижевности, а словачка наука о књижевности почиње да анализира 
њен интертекстуални карактер. Један од теоретичара који се у Словачкој ба-
вио идентификацијом интертекстуалних релација био је Тибор Жилка (Tibor 
Žilka). На основу присуства интертекстуалних цитатних веза Жилка је кла-
сификовао словачку постмодерну књижевност, а дата класификација се може 
пронаћи у његовој књизи Текст посттекст (Text a posttext; Žilka 1995). 
Жилкина класификација словачке постмодерне књижевности заправо одсли-
кава импулсе који су допирали из других књижевности, на пример из север-
ноамеричке књижевности (највише код Павела Виликовског; Pavel Vilikovský) 
и латиноамеричке књижевности (код Душана Душека, Dušan Dušek) и дели-
мично обликовали словачку књижевност касних осамдесетих и почетка деве-
десетих година прошлог века (Žilka 1995: 35). У истој монографији Жилка је 
објавио студију „Алузија у тексту” („Alúzia v texte”; Žilka 1995: 64–78), у којој 
се теоријски посветио овом облику интертекстуалне комуникације. Поменуту 
студију аутор је касније допунио и ово издање доступно је у српском прево-
ду под називом „Алузија у књижевној комуникацији” („Alúzia v literárnej 
komunikácii”; Žilka 1982).2 Жилка, не ограничавајући се само на словачка 
књижевна остварења, разликује унутартекстовну, међутекстовну и извантек-
стовну алузију, пратећи притом и промене првобитног смисла алузије и у де-
лима попут Моцартове Чаробне фруле или у књижевним делима Шекспира и 
Дантеа. Развој књижевнонаучног плурализма након 1989. године донео је нове 
приступе интерпретацијама и сагледавањима постмодернистичких књижевних 
текстова. Вилијам Марчок (Viliam Marčok) се током деведесетих година про-
шлог века у појединим студијама посветио дефинисању појма интертексту-
алност у односу на старију концепцију „утицајологијеˮ, коју је међу првима 
критички поменуо Дионис Ђуришин. Феномен интертекстуалности Марчок је 
примењивао у интерпретацијама конкретних дела, а сазнања до којих је дола-

1 Студија Норе Краусове постоји у преводу на српски језик и објављена је у монографији 
Модели и дискурси науке о књижевности: избор из новије словачке науке о књижевности 
Михала Харпања (Krausova 2018).  

2 Жилкина студија о алузији у књижевној комуникацији доступна је у монографији 
Модели и дискурси науке о књижевности: избор из новије словачке науке о књижевности 
Михала Харпања (Harpanj 2018). 
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зио на основу тих интерпретација уопштавао је у теоријске појмове и објавио 
у књизи У спратном лавиринту (V poschodovom labyrinte; Marčok 2010). 
Поменута Марчокова монографија редак је пример књиге из словачке науке о 
књижевности писане постмодернистички о књижевној постмодерни. За њено 
темељно ишчитавање потребни су познавање и добра оријентација у теоријским 
и филозофским концепцијама постмодернизма. И графички ова монографија, 
са обиљем цитата из чешке, пољске и европске теорије, представља слику не-
прекидног протока информација, од којих читалац бира оне које ће му највише 
значити у склапању слике о књижевности постмодернизма. У Марчоковом на-
чину писања препознаје се школа Франтишека Мика (František Miko) – као 
јединство теоријског и интерпретативног. Тако, на пример, пишући о феномену 
постмодернистичког „ауторстваˮ, Марчок, кроз анализу примера из светске и 
словачке књижевности, дефинише категорију аутора као медијатора, перформе-
ра, односно мага једног бесконачног дешавања настајања текста, које се изнова 
понавља у другим свестима и текстовима3 (Marčok 2010: 107). Пре објављивања 
књиге, Марчок се у студији о интертекстуалности под називом „Ко/текстуал-
ни и интер/текстуални режим цитирања”4 позива на концепције француских 
постструктуралиста (Жерара Женета, Мишела Рифатера), деконструкцију 
Жака Дериде, пољска књижевнотеоријска истраживања (на пример Станислава 
Балбуса) и теорију цитатности Дубравке Ораић Толић. Марчок подвлачи да је 
за идентификовање интертекстуалности најзначајније разумевање значењских 
ефеката који настају приликом интеракције различитих фрагмената у тексту, а 
не истраживање извора из којих они потичу. Залаже се, такође, за напуштање 
дескриптивног и олаког приступа интертекстуалним релацијама, односно 
испитивања тзв. „утицајологијеˮ – у циљу остваривања тачног и прецизног ана-
литичког приступа интертекстуалности, тамо где је она видљива и присутна. 

Из словачке науке о књижевности издвојићемо истраживања интертексту-
алности Петера Зајаца (Peter Zajac), који је анализирао светску поезију 20. 
века и, поред осталих, текстове најзначајнијег словачког прозаисте Павела 
Виликовског. Петер Зајац, по основној професионалној вокацији словакиста и 
германиста, од самих почетака књижевнонаучних истраживања своју теоријску 
мисао градио је на достигнућима структурализма, семиологије и књижевне 
комуникације коју су развијали Мико и Попович.5 Значајан део теоријско-
интерпретативног Зајачевог опуса доступан је на српском језику у књизи 

3 Вреди поменути да Вилијам Марчок своју теорију постмодернистичког ауторства 
обликује на основу познавања не само теоријских концепција, већ и познавања дела светских 
и словачких постмодернистичких аутора, међу којима се у великој мери посветио анализи 
дела Вићазослава Хроњеца (Víťazoslav Hronec), аутора из Војводине, и његовим прозама 
Господар ваздуха и краљев син (Pán vzduchu a kráľov syn; Hronec 1993) и фиктивним 
дневницима које је објавио под псеудонимом свог књижевног јунака Владимира Лутрова. 

4 Ова студија Вилијама Марчока доступна је у српском преводу у већ поменутој моногра-
фији Модели и дискурси науке о књижевности: избор из новије словачке науке о књижевности 
Михала Харпања (Marčok 2018).  

5 У тексту „Словачка наука о књижевности – од теорије до њене примене” (Spevak Šima-
kova 2019) бавили смо се детаљније радом Петера Зајаца кроз текстове који су доступни на 
српском језику.
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Пулсирање књижевности (2015). Једно од његових промишљања интертексту-
алности, инспиративно и применљиво у књижевним анализама, може се такође 
пронаћи у овој монографији. На пример, у студији „Дефигурализација текста” 
П. Зајац је тумачио Елиотову Пусту земљу. Произилазећи из дихотомије хао-
са и реда, односно дихотомије архаичног мита и савремености, минуциозном 
анализом фигура ероса, смрти и поновног рађања, путем оралне културе коју 
заступа пророчанство гласа (у тексту глас пророка Тирезије), Зајац интерпрети-
ра двојност у Елиотовом тексту као садејство архаичног и досаде модерног жи-
вота (Зајац 2015: 282). Ако се присетимо самог почетка Елиотове поеме, првог 
дела под називом Сахрана мртвих (цитирамо препев Ивана В. Лалића):

„Април је најсвирепији месец, што гаји / Јоргован из мртвог тла, меша /  
Успомену и жудњу, подстиче / Тромо корење пролећном кишом. / Зима нас 
је грејала, покривајући / Земљу нехајним снегом, хранећи / То мало живота 
сувим гомољима.ˮ6 

можемо пратити поменуту двојност, која фигурира као непрекидно 
раслојавање поменутих темата хаоса и реда, смрти и рађања.  Дакле, Зајац по-
сматра интертекстуалност у ширем контексту као комплексни систем не само 
књижевних текстова већ и културних, цивилизацијских достигнућа. Са слич-
ном посвећеношћу функцијама интертекстуалних релација приступа и анали-
зи прозе Павела Виликовског. Идентификујући типологију  међукњижевних 
односа у тексту, која произилази из садејства теоријског и интерпретативног, 
Зајац у студији објављеној у до сада најобухватнијем избору из дела Павела 
Виликовског (Vilikovský 2005) препознаје интертекстуалне везе на различи-
тим местима у приповеткама, новелама и романима. Констатује и стратегију 
упућивања на друге текстове посредством оквирних делова текста (мото, 
закључне напомене), кроз називе приповедака, као и путем унутрашњих цитата, 
парафраза и алузија. Петер Зајац на почетку своје студије дефинише својеврсну 
архитектуру интертекстуалности у прози Виликовског у три облика: иронич-
не пародије, субверзивне травестије и неутралног пастиша (Vilikovský 2005: 
822). Не губећи из вида да се код Виликовског често ради о двострукој интер-
текстуалности, Зајац идентификује стратегију успостављања интра- и интер-
текстуалних веза. Након успостављања архитектонике интертекстуалних веза, 
Зајац се даље бавио функцијама ових релација, од успостављања бројних лир-
ских алузија у првој књизи приповедака, преко пародије и травестије у делима 
друге половине шездесетих, седамдесетих и у осамдесетим годинама прошлог 
века, у циљу „дезантропоморфизације текстаˮ (Vilikovský 2005: 864) – у ко-
рист текстуалности. Зајачева анализа интертекстуалности у делу Виликовског 
омогућава читаоцу да стекне комплетнију слику о значењу и о(бе)смишљавању 
језика, о текстуалности, границама могућег, имагинарног света овог прозаисте. 
У контексту проучавања интертекстуалних релација у делу Павела Виликовског 
треба поменути и Петера Даровеца (Peter Darovec), аутора монографије Павел 

6 Препев је преузет са интернет-странице: http://dobrapoezija.blogspot.com/2012/07/waste-
land-pusta-zemlja-prepev.html, дана 17. 9. 2020. године.
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Виликовски (Pavel Vilikovský; Darovec 2007), који је међу првима препознао 
посебну језичко-текстуалну асоцијативну игру као врсту међутекстовног 
повезивања у делу Вечно је зелен… (Večne je zelený...). Ову идеју Даровец је раз-
радио у књизи Смешљиво разглабање (Násmešné rozmlúvanie; Darovec 1996). 
Поједине интертекстуалне алузије у поменутој новели Павела Виликовског 
Даровец је анализирао као визуелне гротеске, док је новелу Вечно је зелен… у 
целости означио као пастиш (Darovec 1996: 54).

Од млађих словачких књижевних теоретичара који се, између осталог, баве и 
интертекстуалношћу треба поменути Јана Јамбора (Ján Jambor) са Прешовског 
универзитета. Јамбор је германиста и аутор је одреднице о интертекстуално-
сти у поменутом Хиперлексикону књижевних појмова (http://hyperlexikon.sav.sk/
sk/pojem/zobrazit///intertextualita), односно у штампаној верзији овог лексикона 
у монографији Облици науке о књижевности (Podoby literárnej vedy; Mikuláš 
a kol. 2016). У својим истраживањима, која су такође интерпретативно-апли-
кативна, Јан Јамбор развија Женетово тумачење интертекстуалности – као па-
лимпсеста више врста односа од којих међутекстовни односи представљају 
само један сегмент. У оквиру интертекстуалних веза пажњу усредсређује на 
праћење присуства једног текста у другом, бринући о детаљима-цитатима, 
алузијама, више него о целини.

Интересантну појаву у савременој словачкој поезији представљају песничка 
остварења такозване деконструктивистичке струје (термин Јарослава Шранка 
(Jaroslav Šrank), једног од водећих критичара и теоретичара савремене сло-
вачке поезије). Ова поезија остварује разне видове уметничких прожимања, 
с једне стране је дискурзивна и садржи драматуршке, визуелне елементе, 
док се, с друге стране, граничи са експерименталном поезијом. У контексту 
теоријско-интерпретативних анализа значајне су студије које се баве односи-
ма између интертекстуалности и интермедијалности у деконструктивистичкој 
словачкој поезији, које уједно указују на могуће приступе међутекстуалним 
и интермедијалним релацијама. Везама унутар експерименталне поезије 
баве се млађи словачки теоретичари и критичари Јарослав Шранк, Михал 
Рехуш (Michal Rehúš) и Ивана Хостова (Ivana Hostová). Шранк и Рехуш су 
се теоријски бавили екперименталном поезијом, која, по њиховом тумачењу, 
настаје специфичном методом аплицирања техника и поступака фрагментар-
ности, мултилинеарности (паралелности), отворености, интермедијалности, 
интертекстуалности и њихове комбинаторике (Rehúš, Šrank 2012: 241–264). 
Ивана Хостова употребљава термин медијална поезија – којим дефинише све 
врсте интермедијалних релација у савременим текстовима (интермедијалне, 
трансмедијалне, мултимедијалне, кросмедијалне, хипермедијалне) (Hostová 
2014: 82–87). Појава деконструктивистичке експерименталне поезије у савре-
меном контексту може се посматрати и као нови талас који подсећа на неоаван-
гарду, која јесте била присутна у словачком и чешком књижевном контексту од 
краја шездесетих и почетка седамдесетих година прошлог века, али се развијала 
под много сложенијим условима него на пример југословенска неоавангарда, 
која је имала публицистичку подршку. Од старијих теоретичара у Словачкој од-
носима интертекстуалности и интермедијалности бавио се и Тибор Жилка, који 
је своје анализе на ову тему сажео у монографији Од интертекстуалности ка 
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интермедијалности  (Od intertextuality k intermedialite; Žilka 2015).
Закључујемо да, иако у словачкој књижевнонаучној пракси, не постоји те-

орија интертекстуалности у смислу система, какве налазимо у традицији ев-
ропске постструктуралистичке мисли (код Јулије Кристеве, Жерара Женета), 
или у југословенској теорији (код Зорана Константиновића, Дубравке Ораић 
Толић, Марка Јувана) – словачка истраживања интертекстуалности налазе своју 
функцију кроз интерпретативне студије о светској и словачкој књижевности 
(Петер Зајац, Вилијам Марчок, Тибор Жилка, Јан Јамбор), и у жанровском 
смислу граничних књижевних остварења као што су деконструктивистичка 
и експериментална поезија (Јарослав Шранк, Михал Рехуш, Ивана Хостова). 
Марчокова схватања теоријских појмова аутора, као и субјекта, жанра, теме – 
ослањају се на интертекстуалне релације, путем којих се класично схватање 
ових појмова дестабилизује у циљу њиховог редефинисања. Зајац, пак, у сти-
лу Женетовог палимпсеста у својим истраживањима указује како комплексна 
и „нечитљиваˮ књижевна остварења, захваљујући успостављању архитектуре 
интертекстуалних релација, постају отворена и читљивија. Не само књижевна 
остварења, већ и њихово читање и тумачење показатељи су динамичких веза 
како унутар књижевности, тако и кроз интермедијална истраживања у сфери 
уметничког стварања уопште. Захваљујући теоријским анализама, овај инспи-
ративни интертекстуални и интрмедијални систем односа можемо лакше иден-
тификовати и сагледати његов потенцијал и сјај.
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Marína Šimáková Speváková

INTERTEXTUALITY IN THE SELECTED WORKS OF  SLOVAK LITERARY 
THEORY

Summary

Slovak theoretical research on intertextuality is best represented by interpretive studies of world 
and Slovak literature (Tibor Žilka, Viliam Marčok, Peter Zajac, Jan Jambor) and in deconstructivist 
and experimental poetry (Jaroslav Šrank, Mihal Rehuš, Ivana Hostova). Marčok´s understanding 
of the theoretical notions of author, subject, genre and  theme rely on intertextual relations, through 
which the classical understanding of these notions is destabilized to redefine them. Zajac, on the 
other hand, in the style of Genette‘s Palimpsests, points out in his research how complex and „un-
readable“ literary works become open and readable as a consequence of establishing the architec-
ture of intertextual relations. Not only literary works, but also their readings and interpretations are 
indicators of infinite dynamic connections both within literature and through intermedial research 
in the sphere of artwork in general. Owing to theoretical analyses, this highly complex and inspir-
atonal intertextual and intermedial system of relationships can be identified more readily, and its 
potential can be exploited more fully.

Keywords: Slovak literary theory, intertextuality, intermediality, Tibor Žilka, Viliam Marčok, 
Peter Zajac, Jaroslav Šrank, Slovak literature.
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УЛОГА ОЧЕВА У ПАТОЛОШКИМ ПОРОДИЧНИМ ОДНОСИМА. 
НА ПРИМЕРИМА ДЕЛА КОРЕНИ Д. ЋОСИЋА И БРАЋА 

КАРАМАЗОВИ Ф. М. ДОСТОЈЕВСКОГ 

Рад је посвећен испитивању приступа двају писаца, Ф. М. Достојевског и Д. Ћосића, про-
блему патолошких породичних односа у романима Браћа Карамазови и Корени, са акцен-
том на личност и улогу оца у њима. Након прегледа ранијих истраживања која потврђују 
идејну и формалну сродност поменутих стваралаца, истраживачки фокус се усмера-
ва на проблем урушавања патријархалне породице у другој половини дветнаестог века и 
његово представљање у оквиру књижевноуметничке стварности романа. Усмереност писа-
ца на различите аспекте стварности, историјско-социјални код Ћосића, те метафизички код 
Достојевског, обезбедиле су својеврсне специфичности у осликавању породичних односа, 
као што је, на пример, Ћосићев акценат на трагичности положаја српске сељанке и мизоге-
ним тенденцијама укорењеним у свести сељака. Породице Катић и Карамазов изједначава 
недостатак мајчинског начела, услед чега тема очинства, те удаљеност очева од традицио-
налног и хришћанског идеала оца као моралног узора иступају на први план.

Кључне речи: Браћа Карамазови, Корени, Ф. М. Достојевски, Д. Ћосић, породица, улога 
оца, очинство.

This article discusses ideological kinship between two writers, F. M. Dostoevsky and D. 
Ćosić, in their approach to the problem of pathological family relations in the novels The Brothers 
Karamazov and The Roots, with an emphasis on the personality and the role of the father. Earlier 
studies on the subject confirm the ideological and formal similarity of the mentioned authors in 
general, so the research attention in the paper is mainly focused on the problem of the collapse of 
the patriarchal family in the second half of the 19th century and its presentation in the novels. The 
writers’ focus on various aspects of reality, social-historic in Ćosić’s novel, and metaphysical in 
Dostoevsky’s, provided the specifics in depicting family relations, such as emphasis on the trage-
dy of the Serbian peasant woman and misogynistic tendencies rooted in the peasant consciousness, 
as presented in The Roots. The Katić and Karamazov families are equated by the lack of a mother 
figure, as a result of which the topic of fatherhood and the distance of the fathers from the tradition-
al and Christian ideal of the father as a moral role model come to the fore.

Keywords: The Brothers Karamazov, The Roots, F. M. Dostoevsky, D. Ćosić, collapse of the 
patriarchal family, fatherhood.

Истраживање утицаја заоставштине Достојевског на потоње писце комплек-
сан је задатак. Нарочито ако имамо у виду да последице тог деловања, поред 
тога што се могу манифестовати у разним смисаоним и структурним плановима 
књижевног дела, нису јавне и лако уочљиве. Уткани у нови уметнички свет, мо-
тиви, идеје или пак перспектива из које се сагледавају вечита питања људског 
постојања и светског поретка могу добити другачије рухо и интерпретацију. 
Присутност и снагу утицаја лика и дела Достојевског у домаћем културном 
простору и књижевности прве половине двадесетог века најисцрпније је пред-
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ставио Милосав Бабовић у својој студији Достојевски код Срба. Спроводећи 
анализу на стваралаштву писаца за које су постојале јасне индикације да су би-
вали инспирисани Достојевским, аутор је дошао до значајног закључка да је 
уплив најприметнији у домену мисли: „Наши писци чешће су преузимали фи-
лозофско-етичке ставове Достојевског, него мотиве и ликове“ (Бабовић 1961: 
364). Стваралаштво Добрице Ћосића није обрађено у студији признатог про-
фесора Београдског универзитета, што је потпуно оправдано ако имамо у виду 
најпре строге критеријуме којима се водио Бабовић, а затим и кратак временски 
период између првог издања Ћосићевог романа (1954) и објављивања помену-
те студије (1961). 

До сличног закључка дошао је и историчар књижевности Василије Калезић, 
који је испитивао однос Добрице Ћосића према Достојевском, а затим је своја 
размишљања изнео у есејистичком облику (в. Kalezić 1973). Из тог изво-
ра сазнајемо да су педесетих и шездесетих година, у критичким одзивима на 
стваралаштво Ћосића, навођени низови сродности са другим писцима, те да је 
Достојевски био препознат као узор, међутим без примера конкретизације. Не 
доводи се у питање Ћосићево познавање идејно-етичких концепција које ка-
рактеришу стваралаштво Достојевског, а као основну повезујућу нит два пис-
ца наводи идеју о злу у човеку и свету, односно да је „stvarno i potencijalno zlo 
imanentno čoveku uopšte” (Kalezić 1973: 48). Калезић инсистира на неоспорној 
духовној сродности управо у роману Корени, где проналази сличности не само 
у идеји, већ и у књижевним поступцима: разоткривању психолошке мотивације 
и унутрашњим осветљавањима сукоба у самом човеку. Аутор поменутог рада 
у свом истраживању обухвата низ Ћосићевих романа, тражећи у њима одјек 
Достојевског, те на тај начин ствара тек општу слику о сродности два писца, 
и оставља простор за даља, усмеренија истраживања. Ослањајући се на наве-
дене закључке и сазнања, у даљем тексту приступићемо испитивању присту-
па двају писаца проблему распада патријархалне породице у романима Браћа 
Карамазови и Корени.

Иако је Ћосићев роман настао након нешто више од седамдесет година 
од тренутка објављивања последњег романа петокњижја, уочава се подудар-
ност у погледу временског оквира радње оба романескна света, што доприно-
си утемељености поређења једног феномена у делима различитих епоха. 
Достојевски се у свом стваралштву у неколико наврата обраћао теми поро-
дичних односа, како у романима (Зли дуси, Младић, Браћа Карамазови), тако 
и у Дневнику писца (1876–1877, 1880–1881), дефинишући различите тезе на 
који се овај сложени проблем може рашчланити, као што су, између осталог, 
случајност породице, затим, губитак њеног васпитног и заштитничког карак-
тера у односу према деци, недовољност ангажовања оца у процесу подизања 
потомства или устаљеност окрутних пракси према деци. Познавање наведе-
не литературе, односно вишеструкости перспектива из којих писац сагледава 
процес распада породице као јединствене и сврсисходне целине свакако нам 
могу помоћи да сагледамо и разумемо чиниоце које дефинишу односе уну-
тар случајне породице Фјодора Павловича. Познато је да је писац овим терми-
ном означио породицу у којој, за разлику од свете породице, не влада узајамна 
љубав и поштовање, већ разједињеност и хаос. „Nikada ruska porodica nije bila 



Славистика XXV/2 (2021)

228 Драгана Валигурска

više uzdrmana, podložna raspadanju i neoformljena kao što je to danas slučaj”, пише 
Достојевски у свом дневнику из 1877. године, „Savremena ruska porodica postaje 
sve više i više slučajna porodica” (1982: 210). 

Управо разједињеност, односно ослабљене (прекинуте) породичне везе мо-
жемо означити као најочигледнији елемент који повезује породице Карамазов 
и Катић. Уочавамо да се у оба случаја, у третнутку одигравања радње, породи-
це приказују у њеном окрњеном и једнополном облику: чине је отац и одрас-
ли синови, а мајке су покојнице. Наравно, у роману Корени постоји сложенији, 
вишегенерацијски модел породице, међутим, ми ћемо се усредсредити на по-
родичну драму која се одвија на релацији између Аћима Катића и двојице 
његових синова, Вукашина и Ђорђа. Законити синови Фјодора Павловича 
остали су без мајке у раном детињству, а отац их је занемарио и препустио 
бригу о њима добротворима, услед чега су они при живом оцу добили статус 
сирочади. Недостатак мајчинског начела свакако дефинише и односе у кући 
Аћима Катића, где се личност мајке Живане тек назире у сећањима синова – 
у понеким саветима и сликама. Из поменутих фрагмената ствара се лик сла-
башне, тихе и измучене жене, која се не супротставља правилима суровог 
патријархата – у складу са култом женског мучеништва и покорности. Колико 
је мајка могла имати утицаја у доношењу важних одлука око васпитања деце 
можемо закључити имплицитно на основу положаја који у кући Катића има 
Симка, Ђорђева жена: „жена говори само кад је муж пита и кад су у кревету” 
(Ћосић 1962: 33). Уосталом, чини се да су ликови Живане, Симке или Анђе 
само различите реализације једне протојунакиње – српске сељанке са краја де-
ветнаестог и почетка двадесетог века, о чијој је трагичности писац говорио у 
књизи Славољуба Ђукића: „Нема те мученице која је равна сељанки. Нема тог 
социјалног понижења равног понижењу сељанке: емоционално, радно, био-
лошки. Патила је од мужа, од целокупне фамилије, од кухиње, од стоке од 
земље” (1989: 17). Занимљиво је да се „женско”, односно, све што је женског 
рода, доводи у везу са рђавим, изопаченим и непожељним. „Мени наслед-
ник треба... Женско... па зет да ми пролумпује и растури имање... Мрзим жен-
ско. Све што је женско... Мрзим и краву и овцу и кобилу. Не! Женско за ноге 
па о дирек” (Ћосић 1962: 200). Не мањка примера којима се може потврдити 
последња теза, будући да се ради о мотиву који прожима читав текст. Оваквих, 
изразито мизогинистичких тврдњи нема у руском тексту, али зато нема ни 
сеоског менталитета, нити су социјално-историјске реалије у првом плану. Иако 
писце непобитно спаја тежња за приказивањем унутрашњег живота човековог 
бића и његово страдање, није згорег, у овом контексту, нагласити различитост 
приповедачког фокуса писаца када је у питању вид реалности која се осликава 
у роману. Наиме, Корени Добрице Ћосића нуде читаоцу увид у „историјску 
слику србијанског 19. века” (Михајловић 1988: 216), у реалије објективног 
уређења живота какав је био пре готово два века, борбе традиционално и 
проевропски оријентисаних политичких врхова, сукобе сеоског и градског 
менталитета, те приказује положај како мушкарца, тако и жене, у селу као 
најјачем упоришту патријархалних вредности. И ми ту историјску слику, иако 
је уметнички обликована, неоспорно доживљавамо као истиниту, будући да и 
данас препознајемо многе од њених елемената у својој садашњици. Са друге 
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стране реалност коју препознајемо у стваралаштву Достојевског, укључујући 
и роман Браћа Карамазови, произилази у првом реду из слоја метафизичког:

„Čitava umetnost Dostojevskog govori o najdubljoj duhovnoj realnosti, o 
metafizičkoj realnosti; Ona se najmanje zanima za empirijske oblike života. (…) 
Kroz spoljašnju fabulu koja podseća na neverovatne kriminalne romane, prosijava 
druga realnost. Nisu realnosti empirijskog, svakodnevnog, životnih uslova 
i ukorenjenih tipova ono što je realno kod Dostojevskog. Realna je kod njega 
čovekova duhovna dubina, realna je i sudbina ljudskog duha. Realni su kod njega 
odnosi čoveka i Boga, čoveka i đavola; realne su kod njega ideje pomoću kojih 
čovek živi.” (Berđajev 1982: 253)

Недостатак, односно негирање улоге мајке ставља у први план идеју 
очинства и улогу оца у одгоју потомака. У посматраним романима централ-
ни ликови очева припадају негативном типу јунака, категорији којој пре-
ма дефиницији Н. Милошевића припадају књижевни јунаци чије моралне 
карактеристике не импонују читаоцима, али који могу имати позитивна ин-
телектуална и психичка облежја (1990: 5). Дакле, негативну обојеност јунаци 
завређују пре свега кршењем етичких принципа, што се у извесном смислу 
може изједначити и са оглушавањем о божје заповести. На први поглед, ради 
се о књижевним ликовима потпуно различитих психолошких караткеристика. 
Док се Фјодор Павлович осликава као тип сладострасника, ниског и развратног 
човека, бестидног лакрдијаша, Аћим Катић је сељачки и радикалски вођа, 
посланик који до свог угледа држи више него до породице; први не даје на 
значају ни прошлости нити будућности, заокупиран једино задовољавањем 
својих тренутачних потреба, док другог у многоме одређује породична 
хроника, комплекс због свог дошљачког порекла и одрастања на Василијевом 
огњишту. Међутим, и Фјодор Павлович, ситан поседник и готован, као и Аћим 
Катић, апсолутни господар Прерова, изједначавају се на плану одговорности за 
дегенеративне односе унутар својих породица. Обојица су подједнако удаљени 
од хришћанског идеала оца као моралног узора и заповести љубави према 
ближњима. Унутарње порицање духовности манифестује се и у спољшњим 
сукобима са оцима у манастиру, мантијашима, како их назива Аћим Катић, 
изругивању туђим религијским осећањима и профанацијом (Достојевски, 2007: 
111; Ћосић, 1962: 243) 

Познато је да је у свим цивилизацијама, у традиционалним биолошким, пси-
холошким, философским, социјалним и религиозним релацијама, улога оца 
посебно наглашена, не само са тачке гледишта генетског, већ и духовног на-
следства (Косановић 2010: 51). Тема наследства има двојаку конатацију у рома-
нима: док је материјално наследство и право на њега предмет расправе у односу 
између очева и синова, духовно наследство је очигледно и непобитно. Кочијаш 
у Вукашину препознаје Аћимову крв, а синови Фјодора Павловича признају 
своју карамазовску необузданост, стихијност, нискост, али и љубав према 
животу. Овај феномен је нарочито интересантан на примеру законитих синова 
Карамазова, за чије васпитање отац не преузима одговорност, задржавајући се 
тек на улози биолошког оца. Чак и Аљоша, којег семе добра, што му је усади-
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ла мати, води у манастир, и који проналази духовног оца у лику старца Зосиме, 
и он ће за себе рећи „Ах, ви не знате, и ја сам Карамазов!” (Достојевски, 2007: 
175). Па ипак, иако су Митја, Иван и Аљоша рођењем обележени карамазов-
штином, одрастање у туђим кућама сачувало их је од деструктивне изложено-
сти очевом неподобном начину живота. Доказ за ову тезу налазимо у изопаченој 
природи четвртог, ванбрачног сина Фјодора Павловича, који је одрастао као 
слуга у очевој кући, дакле у његовој непосредној близини. Павла Фјодоровича 
Смердјакова, који у одраслом добу оваплоћује Иванове идеје и убија оца, од 
детињства карактерише деструктивност, и склоност ка мучењу: „У детињству 
је врло волео да веша мачке и после да их сахрањује по обреду” (Достојевски 
2007: 100). 

Аћима Катића, пак, одликује претерана суровост и саможивост; његова 
љубав према синовима у основи је егоистична. „А синове волиш као што се 
воле брзи коњи... кад су најбржи у селу. Волиш их само ако ти други завиде на 
њима.” – замериће оцу Ђорђе (Ћосић 1962: 197). Отац од најранијег детињства 
прави разлику међу синовима фаворизујући млађег јер се видело да ће бити 
леп и крупан попут њега (Ћосић 1962: 44), чиме успоставља непремостиви јаз 
међу браћом. Не преза од психолошких, али ни физичких напада на укућане 
(Ћосић 1962: 79, 110). Осим тога склон је блудничењу и разврату (Ћосић 1962: 
233), и „туђом руком” убија своје непријатеље и пали им куће: „Имао је снаге 
да једноме таквом оде у кућу и свећу му запали” (Ћосић 1962: 265). Уколико 
бисмо се водили поделом човечанства из једног другог романа Достојевског, 
рекли бисмо да он припада малобројној групи рушилаца који имају пра-
во, односно, наполеоновском типу. Иако је Аћим Катић починио озбиљне 
грехове, сасвим је сигурно да осваја веће симпатије читалаца од лакрдијаша 
Фјодора Павловича. Феноменом привлачне моћи негативних јунака бавио се 
Н. Милошевић, и његови закључци примењиви су и у овом случају. Морална 
одбојност Ћосићевог јунака неутрализована је осветљавањем његове људске, 
хумане стране. Поступком тока свести писац нам је пружио увид „изнутра” у 
све околности које су допринеле стварању изражене егоманије, у његову личну 
трауму, патњу и корене потребе да унуци носе презиме Аћимовић.

У роману Достојевског не примећујемо настојања писца да морално оправда 
Фјодора Павловича, нити се овај лик одликује нарочитом морфолошком 
сложеношћу, каква се, на пример, може уочити у ликовима његових синова. 
Још од Бахтинoве студије познато је да књижевни јунак није интересовао 
Достојевског као појава стварности, као личност са фиксираним социјално-
-типичним и индивидуалним особинама, већ да се његова суштинска улога 
састоји у томе што је носилац посебног угла гледања на свет и себе самог: 
„Dostojevskom nije važno šta predstavlja njegov junak u svetu, već pre svega šta za 
njegovog junaka predstavlja svet, a šta on sam za samoga sebe” (Bahtin, 2010: 47). У 
складу са тим, узроке за неподобност Фјодора Павловича као оца не налазимо 
у социјално-типичном, односно традиционалном; његово неприхватање 
очинске улоге у складу је са његовим сладострашћем. Другачија је ситуација 
у Ћосићевом роману. Однос Аћима Катића према синовима умногоме одређују 
догађаји и личности који припадају прошлости. Садашњост и прошлост тесно 
су испреплетени у наративној структури романа, будући да се приповедно време 
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прекида ретроспективним епизодама. Из сећања из детињства Аћима Катића 
извире читав свет сложених породичних односа, из којих се намеће закључак да 
је његово очинство условљено његовим синовством. „Аћиме, веруј само себи, и 
то кад си сам. Синови треба да те се плаше и помало да те мрзе док не остариш. 
Једино они и мајка могу да донесу несрећу човеку. А унуке воли” – једина је по-
ука оца које се он сећа (Ћосић 1962: 44). 

Једна од тема романа Браћа Карамазови јесте љубав у својим разним 
обличјима: родитеља према деци, деце према родитељима, човека према себи, 
другом човеку, Богу и човечанству. У каквом год се облику она испољавала, 
љубав се може поделити на истиниту и неистиниту. Уколико бисмо из те 
перспективе посматрали односе оца према синовима у роману Корени, љубав 
Аћима Катића сврстали бисмо у категорију неистините, лажне љубави, коју 
Достојевски означава појмом надрыв. Ово осећање карактерише секундар-
ност, условљеност другим примарним осећањем које саставља суштину и 
одређује човеково понашање у кључним моментима. „Наизглед то може дело-
вати као љубав према другом, а заправо је усмерена према самом себи” (пре-
вод Д. В.) (Линков 2008: 118). У коначном резултату, корен разједињености и 
несреће обеју породица лежи у егоизму оца, са једином разликом у његовој 
манифестацији. Деструктиван утицај на потомке, на њихово формирање лично-
сти може имати како одсуство оца у детињству – очинство је одговорност којег 
се човек не може одрећи – као и деспотски однос оца према потомцима, однос 
без нежности и прихватања. О томе сведочи и мисао Достојевског забележена у 
Дневнику: „Bez svega onoga što je sveto i dragoceno i što je dete za celi život ponelo 
iz detinjstva čovek ne bi mogao da živi” (Достојевски, 1982: 210). И заиста, Ђорђе 
Катић, најтрагичнији лик у Ћосићевом роману, и у одраслом добу не може да 
превазиђе увреде нанете у детињству, грубо опхођење оца, или поређење са 
млађим братом, нити да се ослободи слика понижене, претучене и наге мајке. 
Као што Иван Карамазов, који је у најранијем добу схватио да је одбачен, да 
живи у туђој кући и да зависи од туђе милостиње, као одрастао човек сакупља 
приче о патњи деце, коју мучки шибају родитељи и растрзају пси. На њима он 
заснива своју побуну против Бога, која ће га напослетку одвести у болест. 

У анализи представљања проблема дегенеративних односа унутар традици-
оналне породице у оквиру романа Браћа Карамазови и Корени утврдили смо 
да упркос неподударности приповедачког фокуса писаца по питању вида реал-
ности који се осликава у романима, постоји низ идејних сродности у присту-
пу писаца овом проблему, укључујући негацију мајчинског начела, наглашену 
одговорност очеве улоге у васпитању деце, утицај детињства на развој људске 
личности, као и егоизам очева као основни узрок ослабљених породичних веза.
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Драгана Валигурска

РОЛЬ ОТЦОВ В ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ.  
НА ПРИМЕРАХ РОМАНОВ БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО 

И КОРНИ Д. ЧОСИЧА

Резюме

Влияние творчества Достоевского на сербское культурное пространство и литерату-
ру первой половины ХХ века оказалось плодотворной темой в сербском литературоведе-
нии. Общую картину идейного сходства двух писателей, Ф. М. Достоевского и Д. Чосича, 
пред ставил в своей работе В. Калезич, создав хорошую основу для дальнейших, более це-
ленаправленных исследований. В предлагаемой работе анализируется проблема распада па-
триархальной семьи во второй половине XIX века и ее представление в литературно-худо-
жественной реальности романов Братья Карамазовы и Корни. В анализе патологических 
отношений внутри традиционной семьи в романах Братья Карамазовы и Корни мы указали 
на ряд идейных сходств в подходе писателей к этой проблеме, включая отсутствие или от-
рицание фигуры матери, влияние детства на последующее развитие личности и ответствен-
ность отца за воспитание детей, особо отметив при этом эгоизм отцов как основную причину 
ослабления семейных уз в обоих романах.

Ключевые слова: Братья Карамазовы, Корни, Ф. М. Достоевский, Д. Чосич, патриархаль-
ная семья, роль отца.
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K FUNKCII MOTÍVOV STROMU A VODY V ZBIERKE 
POHROMNICE LÝDIE VADKERTI-GAVORNÍKOVEJ

V debutovej zbierke Pohromnice (1966) Lýdie Vadkerti-Gavorníkovej je prítomný citlivý lyric-
ký subjekt, ktorý je hlboko spriaznený s prírodou alebo naopak, príroda je vrastená do jeho bytia. 
V tomto príspevku sa budeme snažiť analyzovať význam a funkciu motívov stromu a vody v uve-
denej zbierke. Tieto motívy patria medzi ústredné v zbierke a objavujú sa takmer v každej básni. 
Pomocou analýzy básní sme zistili, že funkcia stromu je najčastejšie spomienka na otca, jeho ste-
lesnenie, či duch, potom motív stromu je často spätý s niečím snovým alebo magickým, okrem toho 
môže predstavovať minulosť. Na druhej strane motív vody je spojený s matkou, ale voda nepred-
stavuje stelesnenie matky, ale skôr je jej sprievodkyňou. Voda často predstavuje realitu, krutosť ži-
vota a možno ju prepojiť aj so znázornením súčasnosti. Prostredníctvom týchto dvoch motívov je 
nepriamo podaná perspektíva a vzťah lyrického subjektu k rodičom a týmto spôsobom zároveň zná-
zorňuje rodinné konflikty. Rodinná tematika je príznačná pre autorov Trnavskej skupiny, ku ktorým 
je často zaraďovaná aj Vadkerti-Gavorníková. 

Kľúčové slová: Poézia, Trnavská skupina, motív stromu, motív vody, Lýdia Vadkerti-
Gavorníková.

The collection of poems Pohromnice (1966) was written by Lýdia Vadkerti-Gavorníková. The 
subject in this collection of poems is intertwined with nature. In this paper we analyze the mean-
ing and function of the tree and water in collection of poems titled Pohromnice. These motifs are 
central and they appear in almost every poem. Through the analysis of poems, we found that the 
function of the tree most often represents a memory of the father, his embodiment, or spirit, also 
the motif of a tree is often associated with something dreamy or magical, and it cans also represent 
the past. On the other hand, the motif of water is associated with the mother, but water does not 
represent the embodiment of the mother, but rather it is her guide. Water often represents reality, 
the cruelty of life and can be linked to the depiction of the present. Through these two motifs the 
relationship of the lyrical subject with her parents and their family conflicts is indirectly represent-
ed. The theme of family is often explored by the writers of the Trnava Group to whom Vadkerti-
Gavorníková is often included.

Keywords: poetry, Trnava Group, tree motif, water motif, Lýdia Vadkerti-Gavorníková.

V roku 1966 Lýdia Vadkerti-Gavorníková debutovala zbierkou básní Pohromnice. 
Autorka bola v dotyku s poéziou Trnavskej skupiny, i keď sa nezúčastnila zostavova-
nia programu tejto skupiny, poetologicky mala k nim blízko a často bola aj zaraďo-
vaná ku konkretistom. Asociatívnosť je jednou z významných čŕt jej poetiky, ktorá 
je zároveň bohatá na metafory (Čúzy a kol. 2006: 43). Do pôvodnej Trnavskej skupi-
ny zaraďujeme Jána Ondruša, Jána Stacha, Jozefa Mihalkoviča a Ľubomíra Feldeka, 
títo štyria básnici v roku 1958 vytvorili skupinové číslo časopisu Mladá tvorba. Podľa 
Andrey Bokníkovej pojem konkretisti, bol vymyslený literárnou kritikou a zahŕňa 
ešte nasledovné mená: Jána Šimonoviča a Lýdiu Vadkertiovú. Konkretisti vytvorili 
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osobitú poetiku, ktorou prenikli do hĺbky človeka s komplikovanou psychikou a ne-
idylickými ľudskými vzťahmi. Snažili sa vnímať skutočnosť všetkými zmyslami. 
L. Vadkertiová sa svojím debutom primkla ku konkretistom. Jej poézia sa zaoberala 
problematikou domova, do ktorej vniesla ženský svet. Medzi hlavné charakteristiky 
jej poézie možno zaradiť napojenie na tradíciu, spolu s tónom spovede. (Bokníková 
2010: 32‒34). Autorský subjekt je predovšetkým objektívom, zameraným na pozoro-
vanie okolia a zobrazenie iných ľudí prostredníctvom ich rečového gesta (Bokníková 
2004: 89). V našom príspevku budeme sledovať motívy stromu, ale zároveň ajdreva 
či lesa, lebo sa navzájom prelínajú a ich funkcie. Podobne je to aj s motívom vody, 
ktorý sa tiež vyskytuje aj v obmenenej podobe ako rieka či potok.

Už v prvej básni zo zbierky Pohromnice sa stretávame s motívmi stromu a vody. 
V básni Stolárov dom lyrická subjektka spomína na otca ako umelca, ktorý doká-
že svojou zručnosťou vdýchnuť nový život drevu. Dôležité je podotknúť, že obraz 
otca je v celej zbierke predstavený cez spomienky alebo cez prizmu detského po-
hľadu. Drevo pripomína lyrickej subjektke nielen otca, ale aj detstvo. Akoby sa dre-
vo, ktorého sa otec dotkol stávalo vznešeným a to nielen jeho výsledné dielo, ale aj 
všetky odpadové kúsky ako sú napr. piliny, či hoblinové špirály, ktoré sa potom vinú 
k hviezdam, čiže on dokáže vzkriesiť, oživiť strom. Prostredníctvom pohybu nahor 
otec je stranscendentnený (Bokníková 2004: 89). Verš „Lístie v hrdle tajil kašľom 
pred matkou.“ (Vadkerti-Gavorníková 2015: 7) naznačuje nielen otcov zlý zdravotný 
stav, ale aj vzťah otca a matky, v ktorom otec pred ňou skrýva závažný problém. Aj 
otcova smrť je zobrazená pomocou dreva „Rozkvitalo drevo na márach“ (Vadkerti-
Gavorníková 2015: 7), čiže akoby aj po smrti dokázal pôsobiť na drevo, alebo na 
nejaký spôsob bol spojený s ním. V nasledovnej strofe je obraz rieky, ktorá smúti 
(spolu s matkou a lyrickou subjektkou) a obraz matky naklonenou nad vodami. Tma 
a noc v poslednej strofe symbolizujú smútok lyrickej subjektky a v záverečnom verši 
je podaná paralela medzi otcom a drevom „Spomíname drevom na otca“ (Vadkerti-
Gavorníková 2015: 7). V poslednom verši nachádzame anakolút, ktorý je veľmi častý 
v tvorbe Vadkerti-Gavorníkovej (Bokníková 2010: 38), pomocou neho autorka vy-
tvorí neočakávanú štruktúru vety a tým spôsobom ozvláštňuje výpoveď. Zároveň 
prostredníctvom anakolútu autorka posilňuje význam motívu dreva a taktiež aj zin-
tenzívni pocity, ktoré vyvolá u čitateľa. 

V básni Veľké sťahovanie je opísaný jeden z kľúčových životných momentov pre 
lyrickú subjektku – sťahovanie do nového domu, k otčimovi. Prvá časť básne odka-
zuje na uplynulé cestovanie a starý domov; lyrická subjektka spomína na starú bránu, 
ktorý zanecháva, ulicu a zároveň aj na otca t. j. jeho opustený hrob „kde klíčil poma-
ly v žihľave kríž / otcovi na veku truhly. Ach, mama / verne zalieva / všetko, čo klíči.“ 
(Vadkerti-Gavorníková 2015: 9). V týchto veršoch cítiť miernu iróniu voči matkinmu 
spôsobu vyrovnávania sa so stratou manžela alebo s faktom, že dokázala prekonať jeho 
smrť. V nasledovných veršoch má matka ruky v potoku, čiže opäť je v styku s vodou. 
Prizma detského pohľadu sa zameriava na matku, sníma ju ako materiálne starostlivú, 
cez gesto prania (Bokníková 2004: 89). V druhej časti básne motív vody je tiež v spoje-
ní s matkou, ona hľadá vodu a následne varí večeru. V tretej časti je voda prítomná len 
implicitne prostredníctvom obrazu matky, ktorá pred pôrodom drhne, umýva dlážku. 

Ešte jedno spomínanie na detstvo možno sledovať v básni Fľakatý mesiac. V noci 
akoby strom ožíval, vtedy dupne tak silno, až vyplaší studňu, dokonca aj vodu v ovo-
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cí, ktoré zreje. Zdá sa, že sa lyrická subjektka nachádza pod týmto stromom a počúva 
zvuk halúzky, dokonca cíti čo sa stáva v plodoch stromu, kým matka v kuchyni umý-
va riad a vie o niečom. Môžeme predpokladať, že vie o plači lyrickej subjektky pod 
stromom a vedomá si je jej smútku. K matke, ktorá umýva riad opäť možno prira-
diť vodu, zobrazenie každodenných pracovných úkonov, ale aj zmysel práce. Vzťah 
k matke je pohyblivý na ose míňanie sa ‒ zbližovanie ‒ ocenenie, kým vzťah k otcovi 
je vzťahom stabilnej transcendencie (Bokníková 2004: 90).

Napätie v rodinných vzťahoch je zachytené v básni Korene. Lyrická subjektka pri-
chádza (už ako dospelá žena) k matke na návštevu. Hovoria o každodenných veciach, 
potom sa objaví obraz stromu, ktorý chodí pod oknom. Tento obraz na nás pôsobí ako 
náznak otcovej prítomnosti, akoby jeho duch bol na moment pri nich a počúval ich 
rozhovor. Nasleduje opäť motív stromu, lyrická subjektka sa pýta matky, či oskoru-
ša rodí. Z nasledujúcich veršov vidno, že sa snažila zaviesť rozhovor iným smerom, 
lebo očakávala, že sa matka zmieni o otcovom vyrastaní, ktoré bolo spojené s osko-
rušou. Čakala, že matka vyrozpráva ako dedko „vyťal i nevyťal / chlapca i strom.“ 
(Vadkerti-Gavorníková 2015: 16), z čoho vidno, že lyrická subjektka pozná rodinné 
dejiny, žiada sa jej opäť počúvať príbehy o otcovi, ale namiesto toho dostane iba vý-
čitku, že sa odrodila. Osobné sebavymedzenie lyrickej subjektky a problém odtŕhania 
sa od dedinských koreňov je zreteľný v celej zbierke (Bokníková 2004: 88), nielen 
v tejto básni. Vyčítame tu aj ďalšie rodinné súvislosti, napr. že je matka vhĺbená do 
seba, do vlastného smútku a pocitu opustenia, lebo jej dcéra nielen že odišla, ale sa aj 
odrodila. Vonku začne pršať a matke sa uľaví, lebo kým nespadne dážď cíti sa ako-
by bola po kolená v potoku (odkazuje sa tým na matkin zdravotný stav, má problémy 
s bolesťami a čoraz ťažšie sa pohybuje). Verš „Vstala a stôl ju podoprel“ (Vadkerti-
Gavorníková 2015: 17) naznačuje, že veci, ktoré vyrobil otec (stôl) nielenže pretrvá-
vajú v čase, ale nosia v sebe určitú silu, niečo o čo sa vždy možno oprieť a na druhej 
strane, prostredníctvom tohto verša je ilustrovaná matkina choroba. Potom matka 
konštatuje, že rovno prší, toto je ojedinelý príklad, že voda má negatívnu konotá-
ciu: „Takáto voda pozatĺka / úrodu pod korene.“ (Vadkerti-Gavorníková 2015: 17). 
Motív vody je aj tu spojený s motívom matky akoby u Vadkerti-Gavorníkovej tieto 
dva motívy stále patrili k sebe. Predchádzajúci verš by sme mohli interpretovať aj na-
sledovne: voda spôsobuje zánik života, ktorý nestačil preniknúť na povrch a zatláča 
ho niekde pod vlastné korene. Pri odchode, za lyrickou subjektkou sa nachádza obraz 
stromu, ktorý môžeme chápať aj ako symbol jej otca, ktorý za súmraku odprevádza 
svoju dcéru (predpokladáme, že matka už nemá sily ju odprevadiť). 

Názov básne Popolec sa vzťahuje na posvätný popol, ktorý sa používa pri boho-
službe (v rámci katolíckej cirkvi) na Popolcovú stredu. Tento popol pre mnohých 
kresťanov predstavuje pripomienku konečnosti života: „... pretože si prach / a do 
prachu sa vrátiš“ (Biblia 1999: 13). Báseň je spomínanie lyrickej subjektky na roz-
hovor s niekým počas ich cesty (predpokladáme, že je to cesta z kostola alebo do kos-
tola), ktorá vedie vedľa rieky. Rozprávali sa o vode „a o tom, ako v predjarí / spomína 
rieka na pol chotára / bývalé more.“ (Vadkerti-Gavorníková 2015: 27). Spomínanie 
rieky v tomto verši možno interpretovať ako šumenie rieky t. j. ako jej hlas, ktorým 
hovorí o mori, ale na druhej strane sloveso spomína môže predstavovať rozpomína-
nie sa človeka na more, pri pohľade na mohutnú rieku. Vedľa rieky je aj strom, kto-
rý onedlho rozkvitne, predstavuje zrod nového života, akoby odškodnenie za straty, 
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ktoré sa udiali počas zimy (smrť mladého chlapca). Nadväzovanie na ľudovú tradíciu 
je viditeľné aj z verša „Teda nedokončíš / skôr, ako začneš.“ (Vadkerti-Gavorníková 
2015: 27), ktorý pripomína porekadlo, múdrosť anonymného autora, ktorá bola ná-
sledne ústne tradovaná. Spolu hovorili aj o chlapcovi, ktorý zahynul a v zime ho „lo-
vili tri dni na dne lúk.“ (Vadkerti-Gavorníková 2015: 27), čo je zintenzívnené pre-
kvapivým spojením ‒ metaforou – dno lúk, (namiesto očakávaného dna vody alebo 
rieky). Spolubesedník nakoniec konštatuje, že „Voda v predjarí / je iba roztopený 
sneh.“ (Vadkerti-Gavorníková 2015: 28), z čoho možno uvažovať o cyklickosti vody 
a zároveň aj života, kým na druhej strane častica iba môže naznačovať pokus hovor-
cu poukázať na bežnosť vody, zmazať z nej rúcho mystickosti, aké lyrická subjektka 
pravdepodobne cíti pri kontakte s ňou. 

Báseň Leto pod Chmúrou je rozdelená do troch celkov; prvý celok sa viaže na bu-
dúcnosť, druhý na prítomnosť a tretí na minulosť. Lyrická subjektka prichádza v daž-
di, akoby prichádzala so smútkom. Predstavuje si les, po ktorom sa bude prechádzať, 
bude tam aj prameň a strmina, na ktorej je prevrátený strom, na jeho koreňoch je 
slané ovocie. V druhej časti vo verši „Posledný strom opúšťa okraj lesa.“ (Vadkerti-
Gavorníková 2015: 32) máme obraz postupného stmievania sa, stromy v lese sa už 
nemôžu vidieť, priam sa zdá, že ho opúšťajú. Lyrická subjektka je v prírode a komu-
nikuje s drevom, trávou a kameňom, ktoré charakterizuje ako teplé, príjemné, drevo 
pre ňu bude vždy predsavovať istotu a teplo domova. Potok prelamuje vodu „cez ska-
menené kolená“ (Vadkerti-Gavorníková 2015: 33). Tento obraz možno vnímať ako 
prenesenie situácie z prírody, ale skamenené kolená vody by mohli naznačovať, že je 
voda (ako) stará (žena). Lyrická subjektka sa stotožňuje s celým lesom, lebo podobne 
ako on aj ona sa zloží sama. Na druhej strane dostane sa k náručiu vody, ale aj tento 
akt blízkosti a prepojenosti je na úver, čiže akoby sa voči vode vždy cítila byť zavia-
zaná. V tretej časti lyrická subjektka odchádza v slnku, znamená to, že pod Chmúrou 
našla určitý pokoj, po ktorom túžila, akoby ju les upokojil. Spomína na potok a akoby 
ju upokojoval fakt, že stále niekde žijú a vznikajú nové pramene. 

V básni O lese je dominantný motív stromov. Na začiatku básne je predstavené ti-
cho a pokoj, ktoré panujú lesom. Zároveň veršom „Strom ustupuje stromu“ (Vadkerti-
Gavorníková 2015: 37) je vystihnutá podstata spolužitia v prírode. V ďalšej strofe 
sa objavujú predmety, ktoré nepatria do lesa, sú predzvesťou niečoho negatívne-
ho. Nasleduje príchod drevorubačov, ktorí, zdá sa, svojimi krokmi kolíšu celú zem 
a týmto spôsobom rušia pokoj v lese. Ich činnosťou sa priestor mení a zvalené stromy 
pripomínajú hromadné popravisko. Ale ľudské konanie sa neobíde bez obetí, niekoho 
počas rúbania privalí a tým spôsobom príroda ukáže svoju silu voči ľuďom. Posledné 
verše básne: „Les ako popísaná strana. / Bodka / Otáznik “ (Vadkerti-Gavorníková 
2015: 38) na jednej strane môžeme interpretovať tak, že priestor čiastočne vyrúbané-
ho lesa pripomína popísanú stranu alebo aj samé písanie a tematizovanie lesa v au-
torkinej tvorbe, kým na druhej strane by sme mohli tieto verše interpretovať ako 
„prevtelenie sa“ lesa t. j. stromu do papiera. Otáznik v poslednom verši môže signa-
lizovať problematiku obetovania lesov na ľudské potreby. 

V básni Sen so synom syn zo sna sa zjavujú dva naratívne postupy, ktoré sa navzá-
jom prelínajú, jeden sa vzťahuje na budúcnosť, oslovuje syna a pôsobí ako predzvesť, 
kým sa druhý naratívny postup vzťahuje na minulosť a obsahuje spomínanie (na sen). 
Aj v tejto básni sú výrazné motívy stromu a vody, napr. vo veršoch: „Zabúšiš vode na 
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dvere, otvorí / hmatu, v koreňoch odzrkadlí strom.“ (Vadkerti-Gavorníková 2015: 55) 
oslovuje sa syn, ktorý akoby komunikoval s vodou, ktorá mu zároveň naznačuje, že 
v jeho koreňoch, jeho základoch, jeho podstate je strom. Mohlo by sa to interpreto-
vať aj v tom zmysle, že jej syn nesie v sebe niečo po jej otcovi (stolárovi). Pokúša sa 
vstúpiť do sveta, ale ešte „Nedočiahol / breh, a strom s naklonenou / obetnou miskou 
oviala bolesť.“ (Vadkerti-Gavorníková 2015: 55‒56). Ďalej hovorí synovi, že jeho 
krok bude v dotyku s vodou, čiže dáva mu znalosť o tom, že bude s ňou stále spriaz-
nený. Nasleduje obraz prvej vlny, ktorá zaplavila brehy, kým  krvácal strom a „do 
podušiek prstov / vyleptal nesúmerný / krúživý tep.“ (Vadkerti-Gavorníková 2015: 
57). Strom svojím utrpením formuje odtlačky na prstoch, akoby vytváral niečiu oso-
bitosť. Následne sa syn obzerá za vodou, akoby sa s ňou lúčil. Druhá vlna zhodila 
obetnú misku do tmy. Posledná, tretia vlna na breh vylodila syna, čiže syn sa dostáva 
na pevninu – narodil sa, tentoraz dočiahne breh a svoj palec s „letokruhom“ odtlačil 
na prah domu. Syn sa konečne dostáva k matke, je pri nej a potom nasleduje obraz 
stromov, ktoré sa cez komíny dostávajú k nebu, čiže strom nie je len prírodný objekt, 
ale je aj symbolom, ktorý sa vzťahuje na otca (stolára) a určitú sakrálnosť a mystic-
kosť voči jeho bytiu. 

Častý výskyt motívov stromu (dreva, lesa) a vody (potoka, rieky) v debute Lýdie 
Vadkerti-Gavorníkovej odkazuje na ich dôležitosť a autorka im prisudzuje viaceré 
významy, respektíve funkcie. Strom je často spomienkou na otca (predstavuje minu-
losť), reprezentuje otcovo stelesnenie, či duch a manifestuje teplo domova a stabili-
tu, napr. teplé veci ako sú drevo, tráva, kameň v básni Leto pod Chmúrou (Vadkerti-
Gavorníková 2015: 32). Strom zastupuje aj umenie - stolárove (otcove) výtvory sú 
aj umelecké diela, otec lyrickej subjektke odovzdal cit a nehu voči prírode a umeniu. 
Motív stromu signalizuje aj jednotnosť prírodného a ľudského, najčastejšie prostred-
níctvom personifikácií: dupol strom v básni Fľakatý mesiac (Vadkerti-Gavorníková 
2015: 13), strom ustúpi stromu v básni O lese (Vadkerti-Gavorníková 2015: 37), ďa-
lej v básní Sen so synom syn zo sna strom krvácal, strom vystielal hniezda vode a sln-
ku (Vadkerti-Gavorníková 2015: 57‒58); prípadne les ako obeť ľudského pôsobenia 
– vyklčovanie lesa v básni O lese. Strom symbolizuje spätosť s niečím snovým ale-
bo magickým, napr. v básni Stolárov dom sú to hoblinové špirály, ktoré sa vinú ku 
hviezdam (Vadkerti-Gavorníková 2015: 7), v básni Sen so synom syn zo sna syn má 
palec s „letokruhom“ – v sebe nosí niečo po stolárovi, dedovi (Vadkerti-Gavorníková 
2015: 58). Keď ide o motív vody (potoka, rieky) on je najčastejšie spojený s mat-
kou. Voda nepredstavuje stelesnenie matky, ale skôr je jej sprievodkyňou. Niekedy 
zastupuje realitu alebo krutosť života, ako napr. smutná rieka v básni Stolárov dom 
(Vadkerti-Gavorníková 2015: 7), alebo keď sa hovorí, že voda pozatĺka úrodu v bás-
ni Korene (Vadkerti-Gavorníková 2015: 18), či že je náručie vody na úver (Vadkerti-
Gavorníková 2015: 33) v básni Leto pod Chmúrou. Motív vody pritom odkazuje aj 
na súčasnosť, každodenné pracovné úkony a vyzdvihuje zmysel práce, napr. matka 
umýva riad v básni Fľakatý mesiac (Vadkerti-Gavorníková 2015: 13), matka má ruky 
v potoku, alebo hľadá vodu, aby navarila večeru v básni Veľké sťahovanie (Vadkerti-
Gavorníková 2015: 9‒10). Nakoniec v básni Sen so synom syn zo sna voda reprezen-
tuje spriaznenosť človeka s vodu – jej (a synov) krok bude v dotyku s vodou – je to 
implicitné prepojenie so starou matkou (Vadkerti-Gavorníková 2015: 56). 
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Jana Domoniová

FUNKCIJA MOTIVA DRVETA I VODE U ZBIRCI PESAMA POHROMNICE 
LIDIJE VADKERTI-GAVORNJIKOVE

Rezime

Ovaj rad je usmeren na analizu motiva drveta i vode tj. na njihovo značenje i funkciju u zbirci 
pesama Pohromnice Lidije Vadkerti-Gavornjikove. Analizom pesama smo saznali da motiv drveta 
predstavlja sećanje na oca, njegovo otelotvorenje ili njegov duh. Često je povezan i sa prošlošću i 
detinjstvom. Drvo simboliše toplinu doma i određeni vid stabilnosti, osim toga predstavlja jedinstvo 
prirode i čoveka. Ovaj motiv se takođe spaja sa nečim magijskim, kao i sa umetnošću. Sа druge 
strane, motiv vode je povezan sa majkom, ali u ovom slučaju voda ne predstavlja otelotvorenje 
majke, već element koji je prati. Voda može predstavljati realnost, ili okrutnost života. Ilustruje 
sadašnjost, svakodnevne radnje i ističe smisao rada. Pomoću pomenuta dva motiva ilustruju 
se porodični odnosi, kao i odnos lirskog subjekta prema svojim roditeljima. Porodične teme su 
karakteristične za autore Trnavske grupe, među koje se ubraja i Lidija Vadkerti-Gavornjikova. 

Ključne reči: poezija, Trnavska grupa, motiv drveta, motiv vode, Lidija Vadkerti-Gavornjikova.
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ГОВОРИ ОПШТЕСЛОВЕНСКОГ ЈЕЗИКА  
ДИМИТРИЈА ЂУРОВИЋА 

У раду се анализира докторска дисертација Димитрија Ђуровића (1882–1945), 
заборављеног међуратног слависте, коју аутор објављује у посебном издању 1913. године 
у Варшави. Димитрије Ђуровић је гимназију завршио у Новгороду, студирао је словенску 
филологију и упоредну граматику индоевропских језика у Москви. У Петрограду је 1912. 
магистрирао а 1913. докторираo у Варшави. Говори опшесловенског језика је рад који до сада 
није био у предмет истраживања.

Кључне речи: Димитрије Ђуровић, Говори општесловенског језика, славистика.

The paper analyzes the doctoral dissertation of Dimitrije Đurović (1882–1945), a forgotten in-
terwar Slavist, which the author published in a special edition in Warsaw in 1913. Dimitrije Đurović 
finished high school in Novgorod, studied Slavic philology and comparative grammar of Indo-
European languages in Moscow. After graduating, he got his first job in Warsaw, where he began 
his scientific career. He received his master’s degree in St. Petersburg in 1912 and his doctorate in 
1913. The Dialects of the Common Slavic (Proto-Slavic) Language is a scientific work that has not 
been the subject of full research so far.

Keywords: Dmitrije Đurović, The Dialects of the Common Slavic (Proto-Slavic) Language, 
Slavic studies.

0.1 Димитрије Ђуровић (1882–1945)1 спада у плејаду међуратних слависта 
који су за собом оставили обимно и значајно дело, али су стицајем друштвено-
историјских околности касније били препуштени забораву. На заборав је 
можда утицала и чињеница да је Ђуровић већи део свог школовања провео у 
царској Русији, где је и започео своју педагошку и научну каријеру. Д. Ђуровић 
школовање започиње у Даниловграду, да би потом добио руску стипендију за 
новгородску гимназију, коју завршава 1903. Школовање наставља у Русији где 
се уписује на студије словенске филологије и упоредне граматике индоевроп-
ских језика у Москви, а на студијске боравке иде у најзначаније славистичке 
центре тога доба у Праг, Лајпциг и Петроград. После дипломирања 1907. годи-
не у Москви, у Петрограду 1912. магистрира, након годину дана докторира са 
темом из палеославистике Говор општесловенског језика. Д. Ђуровић започиње 
радну каријеру у Варшави 1908. године, као професор гимназије и предавач на 
педагошким курсевима при вашравском Универзитету. Због Великог рата бива 
приморан на евакуацију и прелази са породицом најпре у Кијев, где ради као 
универзитетски професор 1915–1916, потом у Одесу, где такође наставља про-

1 Биографске податке о Димитрију Ђуровићу смо ексцерпирали из следећих извора: Ми-
ља нић (1977, 1979), Аранитовић (2000), Кончаревић (2009, 2010a, 2010б, 2017, 2018). 
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фесорску каријеру. Породица Ђуровић се 1920. пресељава у Краљевину Срба, 
Хрвата и Словенаца, где се Димитрије Ђуровић са муком пробија кроз српску 
просвету и често мења радна места и пребивалишта док се 1927. не настањује 
у Београду, где живи до хапшења и пребацивања најпре у Бањички логор 1942, 
а потом у логор смрти Маутхаузен где страда 1945. године.

0.2 Говори општесловенског језика са лингвистичком картом (надаље 
Говори) докторска дисертација Димитрија Ђуровића, тада младог српског на-
учника школованог у царској Русији, публикована у засебном издању 1913. у 
Варшави, преко сто година остаје скоро у потпуном забораву српске, али и ру-
ске славистике. 

Током истраживања наишли смо на приказ овог рада у југословенској 
послератној славистичкој литератури, који је, до данашњег дана, била једина 
научна рецепција Ђуровићеве докторске дисертације. Реч је о чланку познатог 
руског слависте рођеног у Краљевини СХС Никите И. Толстоја, објављеног у 
Зборнику Матице српске за филологију и лингвистику,2 број XXVII–XXVIII, 
1984–1985, који носи назив Из истории славистики. Опыт карты прас-
лавянских диалектов Д. П. Джуровича. 1913 Г. Овај рад је забележен и у 
Библиографији југословенске лингвистичке русистике (Пипер 1990: 14) али 
није код Ђуровићевог најзначајнијег биографа Д. Аранитовића.

Текст доктората је као засебна целина штампан у Варшави 1913. године у 
Типографији варшавског школског округа,3 што сазнајемо из самог издања 
које се, као јединствени библиотечки примерак на нашем тлу, чува у тзв. чеш-
ком магацину Библиотеке Матице српске и може се наћи преко ручног ката-
лога4 сигниран као III 202718. На насловној страни издања је руком написано 
Уредништву „Летописа Матице Српске”, може се претпоставити да је то или 
лични поклон Димитрија П. Ђуровића најстаријој установи културе у Срба, тј. 
најстаријем активном часопису на свету – Летопису Матице српске, или пак 
неког другог дародавца, о чему не можемо са сигурношћу да говоримо. 

Ђуровићев докторат се чува и у фондовима четири руске библиотеке РГБ, 
РНБ, БАН, МГУ.5 Подаци о постојању доктората у поменутим руским би-
блиотечким фондовима су јавно доступни, што може бити разлог да се ово 
Ђуровићево дело почело помињати и у новијим руским публикацијама, тако 
смо нпр. наишли на податак да рад помиње А. Д. Дуличенко у свом приручнику 

2 Број је посвећен акдемицима Милки Ивић и Павлу Ивићу, поводом 60-годишњице жи-
вота, XXVII-XXVIII (1984–1985): 789–799.

3 У оригиналу: Типографія Варшавскаго Учебнаго Округа.
4 Захваљујемо се на помоћи у претрази библиотекару-инфоматору из Библиотеке Матице 

српске Петеру Хајнерману.
5 Скраћенице за називе следећих руских библиотека: Руска државна библиотека са се-

диштем у Москви (Российская государственная библиотека), Руска национална библиотека 
са седиштем у Санкт Петербургу (Российская национальная библиотека), Библиотека Руска 
академије наука Санкт Петербург (Библиотека Российской академии наук) и Московски 
државни универзитет Ломоносов (Московский государственный университет имени М. В. 
Ломоносова). 
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Введение в славянскую филологию6 из 2014. који се бави историјом словенске 
филологије, словенским народима, савременим словенским језицима, етноге-
незом, прадомовином Словена. 

0.3 Уводне напомене о Говорима
Рад се састоји од 149 страна, садржаја, одредница које се односе на литера-

туру (по азбучном реду се помињу цитирани или помињани аутори 151–153), 
важних исправки у тексту, а на крају се налази карта говора прасловенског тј. 
општесловенског језика, коју је саставио сам аутор и која представља „при-
близительное распредѣленіе словянъ послѣ дифференціаціи общесловянскаго 
языка” (на карти, без ознаке странице). Текст доктората је штампан на руском 
језику. Наслови радова који се цитирају су час написани у целости, час у облику 
скраћеница, поготово кад је реч о делима која се више пута понављају. Кад је реч 
о часопису где је штампан рад који аутор цитира или се на њега позива, најчешће 
се срећу скраћенице, које се презентују као општепознате информације као што 
су Р.Ф.В. (Русскiй филологическiй вѣстникъ (1911 г. №1, (Джуровичъ 1913: 41, 
45), Журн. Мин. Народн. Просв. (Джуровичъ 1913: 40), или Ж. Мин. Нар. Пр. 
(Джуровичъ 1913: 130), понекад у целости, понекад скраћено: Archiv für slav. 
Phil. (Джуровичъ 1913: 40), али зато: Извѣстія отдѣленія русскаго языка и 
словесности Императорской Академіи Наукъ (Джуровичъ 1913: 40), као и из-
вори у тексту Бѣлг. сб., Болон. псал, Мак. ап. (Джуровичъ 1913: 37), Остр. ев. 
(Джуровичъ 1913: 43) Зогр. Ев., Супр. рук. (Джуровичъ 1913: 81).

У списку литературе (Литературныя ссылки, 151–154) налазимо индекс ауто-
ра поређан по азбучном реду, укупно 139 аутора са означеним бројевимастраница 
на којима се они помињу. Из индекса аутора сазнајемо да је Ђуровић највише 
цитирао или се позивао на А. А. Шахматова ,7 А. И. Собољевског,8 С. М. 
Куљбакина,9 А. И. Бодуена де Куртенеа,10 Ф. Ф. Фортунатова,11 В. Јагића,12 
детаљније то изгледа овако, редослед аутора по азбучном реду: Бодуэнъ-де-

6 Ђуровићев рад се помиње у глави 9. Выделение славянских языков и их классификация 
(282 стр.), само у препорученој литератури али се, ипак, у целом поглављу не дају никакве 
друге информације, што може значити да је Дуличенко свестан постојања тог рада али му 
рад није био доступан.

7 Курсъ исторіи русскаго языка, часть I; извѣстія отдѣленія рус. яз. и словесности 
Императорской Академіи Наук (sic!), VI; изслѣдованія въ области русской фонетики (sic!). 
Варшава 1893, 5.

8 Лекціи по исторіи русскаго языка (sic!). Москва 1907.
9 Древне-церковно-словянскій язык, 1911; Къ исторіи и диалектологіи польскаго языка. 

Спб. 1903.
10 о древ. польск. яз. (sic!), Нѣкоторые отдѣлы сравн. грам. слав. языковъ, Изъ лекцiй по ла-

тинской фонетикѣ, 1893, Отчеты о занятiяхъ заграницею, О смѣшанномъ характерѣ всѣхъ 
языковъ, Übersich der slav. Sprachenwelt, 1884. Кашубскiй языкъ, народъ и вопросъ 1897.

11 Лекціи по фонетикѣ старославянскаго языка (sic!). Москва, 1888.
12 Ueber einige Erscheinungen der slavischen Vocalismus, Rad jugoslovenske Akаdemije XIV, 

Ein Kapitel aus der Geschichte der südslav. Sprachen, Einige Streitfragen, 1898, Контантинъ 
Порфирoродный какъ писатель о южныхъ славянахъ, Лекцiи по церковно-словянской грамма тикѣ.
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Куртенэ А. И. 24, 35, 57, 59, 66, 79, 80, 86, 98, 121, 124, 126; Брандтъ Р. О. 35, 
57, 63, 64, 73; Бругманнъ 26, 28, 33, 57, 119; Гебауэръ 16, 17, 19, 22, 34, 119, 121; 
Кульбакинъ С. М. 6, 7, 21, 28, 30, 33, 45, 48, 61, 62, 63, 64, 65, 77, 79, 97, 98, 99, 
109; Лексинъ 56, 62, 72, 110, 120, 121, 122; Ляпуновъ Б. М. 6, 35, 56, 58, 62, 64, 
65, 124, Миккола 24, 27, 33, 62, 66, 81, 98, 99; Миклошичъ 55, 56, 70, 72, 114, 
127, Niderle 5, 124, 126, 128, 132, 136, Соболевскій А. И. 16, 40, 64, 73, 74, 96, 
97, 98, 101, 103, 107, 110, 115, 121, 127, 134; Облакъ 64, 117, 121, 124; Педерсенъ 
26, 28, 79, 94, 97; Потебня А. 55, 71, 119, 124; Фортунатовъ Ф. Ф. 23, 29, 33, 35, 
57, 58, 62, 74, 76, 82; Шахматовъ А. А. 4, 13, 15, 20, 22, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 
54, 54, 58, 59, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 77, 82, 91, 92, 99, 101, 114; Ягичъ 34, 56, 
57, 62, 71, 83, 97, 102, 113, 121, 123 и 124. Остали аутори су поменути мање 
од пет пута а то су Беличъ, Брокъ, Будде, Востоковъ, Вондракъ, Добровскiй, 
Крушевскiй, Rozwadowski, Срезневскiй, Tore Toriӧrnsson, Флоринскiй Т, 
Шафарикъ, Шлейхеръ, Эндзелинъ И. и др. Ђуровић у докторату помиње и 
два своја, до сада, непозната рада: Къ характеристикѣ взаимныхъ отношеній 
между словянскими языками Р.Ф.В. за 1911 г. № 1 (Джуровичъ 1913: 4, 41) и Къ 
вопросу о происхожденіи именъ словянскихъ народовъ. Први рад аутор бележи 
да га помиње на 4. и 41. страни али није забележено да га помиње и на стр. 13. 
свог доктората. На други рад се позива на страни 11. што није евидентирано у 
ауторској библиографији. У тексту доктората је први рад сва три пута написан 
са извором где је штампан, а за други рад се не помиње извор. Ђуровић насло-
ве радова понекад пише малим, а понекад великим почетним словом, ређе их 
ставља и под наводнике. Наслове радова пише у оригиналу, на језику на ком је 
рад написан, често су у оригиналу и презимена аутора. 

На основу коришћене литературе за докторат, као и из биографских података 
о школовању и раду, можемо закључити да је Ђуровић одлично владао руским 
језиком, пољским, наравно српским, да се слободно користио литературом свих 
словенских језика, посебан акценат бисмо ставили на западнословенске језике. 
Закључујемо на основу коришћења литературе у докторату да је поред словен-
ских језика13 знао је немачки и француски, а користио латински, старогрчки и 
санскрит (староиндијски).

Будући да је циљ нашег рада ексцерпирање података значајних за историју 
славистике, обратићемо посебну пажњу на задатке које је себи поставио ау-
тор као и исходишта доктората, а она се најбоље виде у уводу и у завршним 
поглављима рада укључујући Ђуровићеву дијалектолошку карту.

0.4 Предговор - задаци доктората (Введение... 3–7)
Аутор дефинише задатке и циљеве доктората на самом крају „Увода”, а у првом 

делу „Увода” сазнајемо и ауторов однос према језичком развоју, Словенима. 
Рекли бисмо да Д. Ђуровић даје свој социолингвистички и донекле етнолиг-
вистички поглед на лингвониме прасловенски и општесловенски језик. Аутор 
се опредељује за назив општесловенски језик, иако бележи и немачки термин 
Uhrslawisch (који значи управо ‘прасловенски’). По речима аутора општесло-

13 Н. Миљанић процењује на основу Ђуровићевих радова да је знао руски, немачки, 
француски, енглески, италијански, латински и грчки (Миљанић 1977: 129).
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венски говори, тј. дијалекатска разуђеност општесловенског језика чини суш-
тинско питање у лингвистици, посебно у словенској науци о језику (Джуровичъ 
1913: 3). Дијалекатску разуђеност је, како аутор истиче, тешко истражити, јер 
фиксирање словенских говора у писменом (писаном) облику почиње касније од 
образовања језика, тако да се нпр. црте руског народног језика први пут показују 
у споменицима у другој половини XI века, српског, односно српско-хрватског 
(како га аутор назива) не пре XII века, чешког у XIII веку, пољског не пре XIV 
века (Джуровичъ 1913: 3, цитати из Ђуровићевог дела дају се према нашем пре-
воду). Д. Ђуровић сматра, у духу младограматичарског учења, да „процесе које 
видимо у савременим живим језицима стављамо изнад података из прошлих 
епоха, будући да се они допунски (писани) извлаче из писаних споменика чији 
научни описи нису прилагођени научним циљевима и због тога они не прено-
се све нијансе звукова који се могу чути у живом говору и стога нису пригодни 
за научне циљеве” (Джуровичъ 1913: 3, 4,). По Ђуровићу, језик живи, стално и 
непрекидно се мења у устима говорника, развијају се нове дијалекатске особе-
ности и чим су племена удаљенија једно од другог у територијалном, култур-
ном или неком другом односу, тим су и веће разлике међу њиховим говори-
ма и наречијима (Джуровичъ 1913: 4). Многи стари дијалекти чувају особине 
и у данашње време, а друге особине језика се развијају током времена и те 
појаве могу послужити да се одреди где се које словенско племе налазило у 
прасловенској епоси пре распада као и пут којим су се касније та племена кре-
тала. Д. Ђуровић износи мишљење да Словени ни по култури, ни по физичком 
изгледу, ни по језику, никад нису били потпуно јединствени, а да у својој пра-
домовини нису успели да направе некакав културни центар што је утицало и на 
језик, те се језик сваког народа дробио на говоре и наречја. Прасловенски језик 
је морао да се дели на говоре и наречја услед географских услова, миграција де-
лова Словена, мешања са туђим елементима.

Аутор предговор завршава речима: „пре приступања опису гласова појединих 
говора прасловенског језика налазимо умесним представити закључке савреме-
не науке о гласовима прасловенског прајезика иако, преглед литературе по да-
том питању не улази у наше задатке” (Джуровичъ 1913: 6).

Прасловенски језик имао је, по Ђуровићевој подели, следеће гласове: I. А. 
Самогласнике пуног образовања, који су се делили на: а) „тврде”: а, о, ǫ (носно 
о), u, у; b) „меке”: e, ê14, i, ę (носно)15. В. Самогласнике непотпуног образовања 
(редуковани, он каже «въ количественномъ отношенiи»: а) тврди ъ, б) меки 
ь. C. Сонанте: a) ликвиде r, l (слоготворни и неслоготворни); b) назале m, n. 
D. Сугласнике: 1) Експлозивне: а) уснени p, b; b) зубни t, d; задњонепчани k, 
g. 2. Дуге: а) уснени v; зубни s, tz; језико-непчани š, ž, j; задњонепчани ch. 3. 
Африкате: c, dz, č, ğ, (dž).

У последњем пасусу „Увода” аутор дефинише циљ овог рада на следећи 
начин: 1) одредити карактер и пропратити судбину тих гласова (односи се на 
претходно наведену поделу гласова), 2) допунити тај систем новим појавама у 

14 У овој књизи је штампано на овом месту ѣ, али је у свим случајевима руком преправљано у ê. 
15 Ове термине стављамо под знаке навода јер су са савременог становишта и нетачни и 

анахрони.
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језику, 3) указати на блискост или међусобне односе међу одређеним словен-
ским језицима, који су се развили из прасловенских говора и на основу лингви-
стичких података одредити место на ком су живела поједина словенска племена 
у њиховој прадомовини (Джуровичъ 1913: 7).

0.5 Фонетски систем општесловенског (прасловенског) језика
Сам вокалски систем прасловенског језика Д. Ђуровић представља у 

неуједначеном обиму, опис појединих гласова је изузетно детаљано урађен 
као што је нпр. већ први глас а (девет страна, подаци о пореклу, о фонетским, 
фонолошким и прозодијским особинама, о стању у савременим словенским 
језицима са доста значајним освртом на пољски, чешки, кашупски, али с дру-
ге стране нпр. редукованом ь је посвећен један пасус док је ъ посвећено чак 15 
страница. У презентовању материјала, аутор слободно износи своје мишљење, 
истиче кад се не слаже са ауторитетима, а посебну пажњу посвећује темама и 
појавама којe се њему чине посебно интересантним као што је нпр. питање при-
роде јата и његових рефлекса у словенским језицима. Консонатском систему 
прасловенског језика је посвећено пропорцијално гледано мање простора него 
вокалском систему (Джуровичъ 1913: 83–116). Д. Ђуровић посвећује значајну 
пажњу српскохрватским дијалектима, посебно једном дијалекту Белопавлићког 
округа у Црној Гори (које он назива „śекавским” говорима16), коме се у више 
наврата враћа због једне специфичности изговора меког ś коју он повезује са 
пољским из чега ће проистећи ауторова тврдња о блискости живота ова два 
словенска племена у прасловенском периоду. Аутор у свом раду користи до-
ста извора на пољском, присутни су примери из кашупског, чешког, поготово у 
првом делу доктората који се бави прасловенским вокализмом а позива се и на 
многобројне споменике писмености. Српски језик не запоставља, поготово у 
делу о сугласничком систему када објашњава поменуте „śекавске говоре”.

0.6 Самогласнички систем општесловенског (прасловенског) језика у 
ГоворимаСамогласнички систем општесловенског језика заузима већи део 

доктората, од стране 9. до 83. и представља прву тачку задатака и циљева док-
тората. Садржај је распоређен на следећи начин: „Звуки а, о, u въ говорахъ 
общеслoвянскаго языка”... 9, „Звукъ а”... 9–18, „Звукъ о”... 18–23, „Звукъ u”... 
23–24; „Носовые звуки е, о (ę, ǫ)”... 25–34, „Звук ě”... 35–42, „Звукъ е”... 42–45; 
„Звуки і, у”, „Звук і”... 45–47, „Звукъ у”... 48–53, „Редуцированные гласные ь, ъ” 
... 53–69, „Звукъ ь”... 53, „Звукъ ъ”... 53–69, „Общесловянскія сочетанія гласная 
+ r или l + согласная”... 69–83.

На почетку сваког описа самогласника, Д. Ђуровић даје порекло самоглас-
ника из индоевропског језика, који он бележи као индо-европски (инд.-европ.), 
потом следе примери из латинског, грчког, санскрита (он га бележи: др.-инд., 
некад само са инд. најређе санск.), по правилу примерима из литавског и летон-
ског, по потреби готски и нпр. старовисоконемачки (др. вер. нѣм.) (кад говори 

16 Ђуровићев термин ставили смо под наводнике јер може да збуњује због његове актуел-
не етнополитичке конотације.
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о гласу ъ). Аутор се бави и развојем и променама поменутих гласова у словен-
ским језицима, не код свих и не по неком одређеном правилу, позива се на еми-
нентне научнике XIX века, на њихове радове и презентује проблемска питања 
из више углова, али се помињу и тада нова дела прве деценије XX века. Поред 
тога срећу се и многобројни примери из споменика.

Гласови а, о, у у говорима општесловенског језика („Звуки а, о, u въ говорахъ 
общеслoвянскаго языка”;Джуровичъ 1913: 9–23)

 У разматрању ове материје Ђуровић се креће у оквирима тада актуелних па-
леославистичких схватања. Глас а („Звукъ а”...; Джуровичъ 1913: 9–18) општес-
ловенског прајезика води порекло од индоевропског ā и ō. Тако је а у општесло-
венском језику био дуг, наслеђен од општесловенског прајезика и кратак, који 
се појавио у неким говорима општесловенског језика (Джуровичъ 1913: 9). Д. 
Ђуровић истиче да се ā среће у пољском, чешком, словачком, српско-хрватском, 
такође и код Кашуба због чега аутор закључује да су Кашуби и Пољаци живели 
близу једни другима у општесловенској епохи. Природу дугог и кратког а аутор 
прати и у неким дијалектима словенских народа.

Глас о („Звукъ о”...; Джуровичъ 1913: 18–23) настаје од индоевропског а 
и о. Аутор се бави природом гласа о у словенским говорима и дијалектима. 
Тако нпр. помиње прелазак о у у у старобугарском, о чему сведоче споменици 
(Джуровичъ 1913: 22), а у вези са чешким прелазом о у у, аутор истиче да се не 
слаже са објашњењем Гебауера, који је сматрао да је то старонемачки утицај. Д. 
Ђуровић сматра да је се та појава јавила у словенској средини.

Глас u („Звукъ u”...; Джуровичъ 1913: 23–24) 
Oпштесловенско u настаје од индоевропског дифтонга ou, au, eu; u одгова-

ра ou, au; „въ соотвѣтствіи же eu является u съ предшествующей мягкостью” 
(Джуровичъ 1913: 23). 

Носни гласови е, о (ę, ǫ) („Носовые звуки е, о (ę, ǫ)“...; Джуровичъ 1913: 25–
34). Суштинску особину општесловенског вокализма чине носни гласови е и о 
(ę, ǫ). Када и у каквим условима су настали носни гласови, није лако одредити 
(Джуровичъ 1913: 25). Гласовима ę и ǫ, који су се појавили на општесловенском 
терену, одговарају индоевропске конструкције самогласник + носни или пак 
слоготворни носни ṃ, ṇ. Тако, по Ђуровићу (Джуровичъ 1913: 25), општесло-
венском ę одговарају индоевропске конструкције: 1) em, en, 2) ēm, ēn, 3) слогот-
ворно ṃ, ṇ (аṃ, аṇ). Општесловенском ǫ одговарају индоевропске конструкције 
on, om, an, am испред сугласника и индоевропско ām у крајњем слогу речи. 
Кад је настао распад носних гласова у словенским језицима, тешко је рећи. Д. 
Ђуровић сматра да овај разноврсни материјал, који је ексцерпиран из појединих 
граматичких категорија „нуждается въ указаніи одного общаго закона, съ ко-
торымъ согласовались бы эти разнообразныя показанія фактовъ. Но такъ какъ 
в результатахъ измѣненія сочетаній гласный носовой могли отразиться весьма 
разнообразные факторы и условія, то не удивительно что въ наукѣ не установ-
лены твердыя положенія по этому вопросу” (Джуровичъ 1913: 31).

Глас ѣ („Звук ě”... Джуровичъ 1913: 35–42)
Општесловенском гласу јат одговара 1) индоевропско ē, примери: *semę -лат. 

sēmen, литов. sѐmens (plur); dѣti – лит. dѐti, староинд. dadhami 2) дифтонзима 
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сродних језика oi, ai, āi. Надаље се Ђуровић бави природом изговора јата у савре-
меним словенским језицима, неким руским дијалектима, лужичком, кашупском и 
изумрлом полапском. На тај начин, објашњава Д. Ђуровић, постојање дифтонш-
ког гласа из општесловенског јат, у српском и малоруским говорима и његовим 
рефлексима у поменутим словенским језицима, сведочи о томе да је општесло-
венско јат било дифтонг (Джуровичъ 1913: 39). Ова тврдња се износи насупрот 
тврдњи академика Собољевског, који је сматрао да нема поузданих података на 
основу којих се може сматрати да је природа јата била дифтоншка у општесловен-
ском језику (Джуровичъ 1913: 40). На следећој страни аутор износи своју теорију, 
коју први пут помиње у раду Къ характеристикѣ взаимныхъ отношеній между 
словянскими языками Р.Ф.В. за 1911 г. № 1: „Јака палатализација сугласника која 
је достигла своје савршенство у пољском и дијалекатски у српском, доказује бли-
скост и међусобне односе тих гласова... Глас ś се умекшава у пољском и śекавским 
говорима српског...Ту заједничку појаву у српском и пољском ја објашњавам или 
тиме да су живели у суседству у периоду распада или да су да су живели у су-
седству до коначног раздвајања” (Джуровичъ 1913: 41–42). Овде, ако видимо, 
Ђуровић излази из оквира у његово доба општеприхваћених схватања, што је 
приметио и академик Н. И. Толстој у већ помињаном осврту на ово дело. 

Глас е (Звукъ е... 42–45)
Гласу е одговара индоевропско е, следе примери из латинског, грчког, 

индијског, литавског. Надаље, Ђуровић се бави описом изговора е, мекоћом и 
судбином општесловенског е у словенским језицима. Глас е у општесловенском 
јeзику – у већини говора се изговарао са нијансом јотације ie, неслоговно i, које 
је давало е некакву мекоћу у изговору, прелазило је последично у j.

Звуки i и u (Звуки і, у). Глас i. (Звук і... 45 – 47), Звукъ у... 48 – 53
Општесловенском i одговара: 1) индоевропско ī, 2) дифтонг oi (ai, ōi, āi), ei, 

(ēi), 3) индоевропско дуго ū после меких неслоговних гласова, паралелно оп-
штесловенско у из ū после тврдих сугласника; 4) општесловенско i је добијено 
из *jь и jъ на почетку речи; 5) општесловенско i „въ качествѣ удлиненiя изъ ь: 
чьтǫ - čitati (inf). Општесловенско i из индоевропског ī и дифтонгā је било дуг 
звук. Образовавши се на словенском терену i је могло бити дуг и кратак звук” 
(Джуровичъ 1913: 46). Глас и је био у општесловенском језику вокалом предњег 
реда, и при изговору се језик подизао ка горњем непцу. У говорима српско-
хрватским (како се среће код Ђуровића), бугарским и словеначком у епохи рас-
пада општесловенског језика глас i је прешао у средњенепчани глас. У говори-
ма руским, пољским и кашупском општесловенски глас i је звучао као меко (ji) 
и због њега су се општесловенски полумеки сугласници у овим језицима раз-
вили у меке.

Глас у (Звукъ у... 48-53)
Општесловенско у (ы) одговара индоевропском ū (пример наводи као Бошковић: 

дым), затим је добијено од позајмљених речи на месту страног ō17 и од: ōn, ōm, ūn, 
ūm.18 Потом се бави артикулацијом ы у појединим словенским говорима.

17 Р. Бошковић за овај пример каже „од германског ō на крају речи” (1990: 34) 
18 Од група uns, ons, ans на крају речи: акуз. мн. ploty<plotons, syny<sūnus, sestry<sestrăns; 



Славистика XXV/2 (2021)

 Говори општесловенског (прасловенског) језика Димитрија Ђуровића    247

Редуковани гласови ь, ъ (Редуцированные гласные ь, ъ....53–69)
Глас ь (Звукъ ь... 53)
Гласу ь Ђуровић посвећује свега један пасус преносећи од чега је настао и 

наводећи примере из стандардно помињаних језика. Глас ь води порекло од ин-
доевропског 1) i: и 2) ě који је стојао пред j, 3) oпштесловенско ь у склопу са r, 
l, m, n, одговара индоевропским слоготворним ṛ, ḷ, ṇ, ṃ.19 

 Глас ъ (Звукъ ъ... 53–69)
Општесловенском ъ одговара: 1) индоевропско u аутор то илуструје примери-

ма *blъcha, *dъkti и *snъcha, 2) индоевропски слоготворни ṛ, ḷ, ṇ, ṃ, 3) општес-
ловенско ъ одговара индоевропском о у крајњем затвореном слогу пред испред 
дугих сугласника s, n, m: *vьḷkъ - лат. lupus, грч. λύχος, лит. viłkas, 4) општесло-
венском ъ одговара страно u у позајмљеницама: kъnędzь – старовисоконемачки 
kuning. Надаље се аутор бави описом изговора у словенским дијалектима ь и ъ 
и надовезује на то теорије о вокалном r и l.

Последње поглавље које се тиче вокалског система општесловенског језика 
се односи на општесловенске конструкције самогласник + r или l + сугласник 
(„Общесловянскія сочетанія гласная + r или l + согласная”... 69–83), тј, у науци 
познате као групе tort, tolt, tert, telt. Ове конструкције самогласник + r или l + су-
гласник су у општесловенском биле дијалекатски слоготворне: *goḷva, *beṛgъ, 
*goḷsъ, *goṛdъ... Oтуда се јављају руске тзв. „пуногласне” форме: голова, бе-
регъ, голосъ, городъ (Джуровичъ 1913: 70). Потом Д. Ђуровић даје преглед на-
учних радова и аутора који су се бавили том проблематиком.

0.7 Сугласнички систем општесловенског (прасловенског) језика у 
Говорима („Согласные звуки въ говорах общесловянскаго языка”... 83–116)

Опис сугласничког система општесловенскох језика је описан следећим 
редоследом: „Звуки r, ŕ, rž’; ł, Ǐ, ĺ; n, ň, ń”, 84–89; „Придыханіе h”89–, 92; 
„Средненебное j”, 92–93; „Задненебные звуки k, g, ch, γ”, 94–100; „Альвеолярные 
звуки š, ž, ć, ź”, 100–104; „Губные звуки p, b, v (w), m”, 104–108; „Зубные d, t”, 
109–112; „Аффрикаты č, ć, ğ, ȥ”, 112‒116. Запажамо да је преглед сугласника 
који Ђуровић овде даје различите старине и дијалекатске припадности (нису 
сви заједничко прасловенско наслеђе), што би оправдавало избор његовог на-
зива „општесловенски”. Овом поглављу аутор је посветио тридесет и три стра-
нице и посебно је важно због треће тачке задатака доктората: указати на бли-
скост или међусобне односе међу одређеним словенским језицима, који су се 
развили из прасловенских говора и на основу лингвистичких података одреди-
ти место на ком су живела поједина словенска племена у њиховој прадомови-
ни (Джуровичъ 1913: 7) као и због лингвистичке карте на крају рада, као круне 
доктората. 

Ово поглавље Ђуровић започиње констатацијом: „Словенски консонати-
зам се одликује богато развијеним палатализмом и одсуством аспираната...” 

парт. през. vedy<*vedon(t)s (Бошковић 1990: 34).
19 Постанак ь Ђуровић описује потпуно различито од Бошковића.
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(Джуровичъ 1913: 83). На следећој страници он каже: „Општесловенски језик 
је имао следеће сугласничке гласове: алвеоларне r, ŕ, rž’ са фрикативним призву-
ком; ł, ľ, ĺ; n, ň, ń; зубне – d, t, s, z; спирант h; средњенепчано ј; задњонепчане – 
k, g, γ, ch; алвеоларне са палаталном артикулацијом š, ž, ś, ź; уснене p, b, v (w), 
m; африкате č, c, ȥʼ, ğ, gʼ” (Джуровичъ 1913: 84). Надаље следи опис поменутих 
гласова на основу тадашњих актуелних научних информација, као и њиховом 
развоју у словенским језицима у коме аутор цитира како еминентне компарати-
висте тако и савременике младограматичарског усмерења.

О палатализацији у раду се говори у оквиру задњонепчаних k, g, γ, ch 
(Джуровичъ 1913: 94–100) на начин како то ради Собољевски у свом раду Древнiй 
церк.-слав. языкъ, Москва 1891. уз преглед коментара и цитата Шахматова, 
Куљбакина, Булича, Петерсена, Ендзелина, Вондрака, Мејеа, Миколе, Лоренца, 
Бодуена де Куртенеа и Уленбека.

Значајни део у овом поглављу заузимају описи српских дијалекатских од-
лика, осим поменутог бјелопавлићког „дијалекта”(у савременој србисти-
ци: бјелопавлићког говора) и „śекавских говора” које више пута помиње 
(Джуровичъ 1913: 104), помиње и катунски округ у Црној Гори (Джуровичъ 
1913: 102), део говора Херцеговине, околина Мостара (Джуровичъ 1913: 104) 
када цитира М. Милаша: Današńi mostarski dijalekat. Rad jugosl. Akad., kn 153; и 
Ćorovićа: Der Dialekat von Mostar Archiv XXIX), а код описа африката помиње 
професора А. Белића и његову објављену Дијалектолошку карту српског 
језика из 1906. године у редакцији академика В. А. Ламанског и Дијалекте ис-
точне и јужне Србије (Джуровичъ 1913: 114) и тимочко-лужнички дијалекат 
(Джуровичъ 1913: 115). У осталим случајевим помињања и описа артикулације 
и изговора српских дијалекатских облика, ослања се на своја лична знања фо-
нетике и дијалекатских особина српског језика, што је одлика младограмати-
чарског учења.

Завршна поглавља доктората су следећа: „Дифференціація общеславянска-
го праязыка”...116–126; „Разселеніе словянъ на ихъ прародинѣ и взаимныя 
отношенія между ихъ языками”...126–150; „Литературныя ссылки”... 151–154.

На крају рада се налазе поменуте три целине, прве две су прегледне и као 
такве се могу сматрати припремом за трећу завршну, која би уједно била и 
најзначајнији научни допринос произашао из доктората: ауторска карта прас-
ловенских говора направљена на основу описа 15 особина општесловенског 
језика и њиховог развитка под називом: „Приближно распростирање Словена 
после диференцијације прасловенског”.

0.8 Диференцијација општесловенског прајезика са историјом проблема, 
односнорезентовање теорија и класификација (подела) словенских језика на 

групе (Джуровичъ 1913: 116–126)
Претходно речено о особинама гласова прасловенског језика доводи аутора 

до закључка „да општесловенски прајезик, започевши свој самостални живот, 
није представљао јединствену целину: у њему су одмах настале различите гла-
совне промене, нови гласови који су се различито изговарали у разним местима 
општесловенске територије. тј. он се одмах поделио на говоре, почео се дифе-
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ренцирати. Проблем како се та диференцијација догодила има своју историју” 
(Джуровичъ 1913: 116). Следи преглед дотадашњих налаза научника о подели 
словенских језика на групе, као и словенских народа, презентоване су теорије 
Јана Блaхослава (Jan Blahoslav) из 1571, Анселма Бандироја (Anselmo Bandiroj) 
из 1711, Јордана Фриша (Jordani Frisch) из 1727, Џона Сигмунда Валентина 
Поповича (Johann Siegmund Valentin Popowitsch) из 1750, Василија Кириловича 
Тредијаковског (Василий Кириллович Тредьяковский) из 1773, Матије Петра 
Катанчића (Mathias Petrus Katancsich) из 1797, Јохана Христофа Христијана 
Ридигера (Johann Christian Christoph Rüdiger) из 1782.

0.9 О класификацијама словенских језика
Први покушај научне поделе словенских језика, како наводи Д. Ђуровић, 

припада Јозефу Добровском,20 који дели Словене на две групе: 1) руски, 
српскохрватски и 2) чешки, српсколужички и пољски, поделу је извршио на ос-
нову 10 језичких карактеристика. Та подела се дуго одржавала у науци јер ју је 
подржала велика група научника као што су Дурих, Аделунг, Енгел, Копитар, 
Раковицки, Кухарски, Ханка, Шафарик, Хоџа, Буслајев (Джуровичъ 1913: 118). 

А. Шлајхер на основу поделе Добровског и Шафарика саставља измењену 
и детаљнију поделу у којој се словенски прајезик дели прво на западне и југо-
источне, западни на лешке (пољски и полапски) и чешки (чешки и лужички), 
ови други на руски (малоруски и великоруски) и јужне (бугарски, српски и сло-
вински). О овој теорији Д. Ђуровић каже да је доминирала до 70-тих година 
XIX века, до теорије Шмита који је унео нове измене. 

Потебња и Бругман деле словенство на основу група tj и dj на „југо-источ-
не”(ауторов правопис) и западне, из ове карактеристике Ђуро Даничић изво ди 
дуалистичку теорију по којој је српски језик основни и најближи словен ском 
прајезику и због тога најстарији од свих словенских језика (Джуровичъ 1913: 
119). Противник ове теорије је био А. Лескин, који је по Ђуровићевом мишљењу, 
срушио Даничићеву теорију (Джуровичъ 1913: 120). 

Скоро истовремено се појавила и класификација А. Х. Востокова који је 
сматрао, обазирући се на теорију Ј. Добровског, да руски језик мора заузимати 
средину између јужне и западне гране словенских језика из тога је произашла 
подела на три гране словенских језика Надеждина, Палацког и Максимовича, 
они су се залагали за самостално место руског језика у словенској породи-
ци и установили су дељење на источну грану (са великоруским и белоруским 
наречјима), „југо-западну”(бугарски, „српско-хрватски”, словеначки и старо-
словенски) и „северно-западну” (пољски, чешки, словачки, лужички и полап-

20 Поделу Добровског савремена наука презентује на другачији начин. Ј. Добровски је 
у свом делу из 1822. Institutiones linguae slavicae dialecti veteris, поделио словенске језике 
на две групе од по пет језика. Прва група је названа А група, чине је источни језици: ру-
ски, црквенословенски (Slavica vetus), илирски или српски, хрватски, словенски [словенач-
ки] или виндски (у Карантанији и околним областима). Друга група је Б (западни језици): 
словачки, чешки, вендски горњих Лужичана (=горњолужички), и вендски доњих Лужичана 
(=доњолужички), пољски. Добровски се ослањао на 10 особина фонетског, дериватолошког 
и лексичког нивоа (Дуличенко 2014: 289).
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ски) (Джуровичъ 1913: 120). Ту теорију су прихватили Срезњевски, Григорович, 
Котљаревски, Будилович, Бодуен де Куртене, Собољевски, Флорински, Лескин, 
Маретић, Гебауер, Облак, Јагић. 

Следећи аутор кога помиње Д. Ђуровић је Ј. Шмит. Шмитова теорија та-
ласа је зауставила све покушаје да се дробљење прасловенског језика објасни 
теоријом родословног дрвета. Један језик није могао створити (родити) дру-
ги, једно наречје не сме се изводити из другог, зато што то противречи раз-
умном схватању историјског развитка неког језика. Сви словенски језици су 
се развили из једног заједничког корена путем постепене диференцијације 
и индивидуализације црта и особина својствених том заједничком језику 
(Джуровичъ 1913: 121). 

А. Лескин је покушао да примири теорију генеолошког стабла са теоријом 
таласа по којој су дијалекти из којих су се касније образовали сви индоевроп-
ски језици, настали још у индоевропској епохи, када су преци данашњих индо-
европских народа живели на једној заједничкој територији, са те територије су 
се народи удаљавали а језици су наставили да се диференцирају. 

В. Јагић дели Словене на три групе: 1) северо-западна: Пољаци, Чеси, 
Лужички Срби, и Полапски Словени, 2) северо-источна: Великоруси, Малоруси 
и Белоруси; 3) јужна група: „Србо-Хрвати”, Словенци и Бугари. По мишљењу 
Ђуровића, оваква класификација највише одговара историјско-географском 
распореду словенских племена, после тога кад су они престали да живе као 
једна породица (Джуровичъ 2013: 124). Диференцијација језика није настала 
само због географских услова, она је и резултат индивидуалне психологије. У 
закључку овог поглавља он каже да не постоји ниједан чист језик, нити један 
словенски језик који није настао мешањем са другим језиком, који је потпуно 
изолован (одвојен) од других својих сродника (Джуровичъ 2013: 126).

Крајем XIX и током XX века се и трокомпонентне класификације подвргавају 
критици јер се у славистици укорењује мишљење да границе између три гра-
не словенских језика нису чврсте него да су оне испреплетане и да постоје па-
ралелизми различитих језичких нивоа оних језика који припадају различитим 
групама. Највише спорова је било у вези са белоруским, украјинским, словач-
ким, кашупским, који су негде сматрани као самостални језици, а код неких као 
наречја (дијалекти) већих језика (Дуличенко 2014: 293). 

1.0 Словени у прадомовини. Словенска етнонимија. 
Д. Ђуровић се у овом поглављу које носи наслов „Разселеніе словянъ на ихъ 

прародинѣ и взаимныя отношенія между ихъ языками” (Джуровичъ 2013: 126–
150) бави теоријском припремом за презентовање своје ауторске карте говора 
прасловенског језика која се налази на крају доктората. На почетку поглавља, 
на основу података оновремене науке, Д. Ђуровић Словене географски смешта 
на територију између Дњепра, Одре, Лабе, Немана, док су Словени од Карпата 
излазили на Балтичко море на неколико места. Даље каже да су пространство 
на истоку од реке Буг, заузимали Руси, што потврђује називом реке. Потом се 
надаље аутор бави пореклом назива река Буг, Висла, Варта, Одра као и називи-
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ма словенских народа, упућујући и на свој рад о називима словенских народа.21 
У овом поглављу издвојили бисмо као важна ауторова тумачења појединих сло-
венских етнонима. За порекло назива Срба и Хрвата, аутор каже да sьrbъ значи 
син, дете, а sьrbъ-hrьvьtъ заправо дете планине (на руском: сынъ горы; дѣты 
горы) и то је разлог да се Срби и Хрвати сматрају једним народом (Джуровичъ 
1913: 131, 132). За Лужичке Србе Ђуровић наводи да су они добили свој назив 
од Словена који су у прасловенској епоси заузимали лугове (равницу) између 
Сале и Лабе (Джуровичъ 1913: 141) и зато су они: „*sьrby lužicy – дети луга”, 
деца луга (равнице) (Джуровичъ 1913: 142). 

Од источноевропских етнонима Д. Ђуровић се бави само етнонимом Руса.
 У докторату сазнајемо да се Д. Ђуровић не слаже са норманском теоријом о 

настанку етнонима Руси, он сматра да је *rus-ь постојало у руском говору прас-
ловенског језика са значењем отворено пространство22 и упоређује са латин-
ским rus, ruri у значењу поље, село. 

У време писања доктората Димитрије Ђуровић живео је и радио на 
територији данашње Пољске, те је тематика западнословенских народа 
значајније заступљена у његовим радовима. Тако се Д. Ђуровић у докторату 
бави етнонимима Пољака, али само њиховим називом Љеси, као и Кашуба, 
Чеха и Лужичких Срба.

Иако етноним Пољака аутор не објашњава, пажњу посвећује називу ляхи,23 реч 
*lachъ је постојала дијалекатски у општесловенском језику и означавало је низ-
менный, небольшой (Джуровичъ 1913: 136). Кашуби су своје име највероватније, 
по аутору, добили од главне активности којом су се бавили а то је било риболов-
ство, а преко народне етимологије је реч kazabas у значењу „корзинка, плетенка 
изъ коры или прутьев” (Джуровичъ 1913: 137) мењала изговор и почело је озна-
чавати кошарицу за риболов. После прегледа актулених теорија о пореклу нази-
ва Чеха, Д. Ђуровић износи своје мишљење да се етноним Чех може повезати са 
општесловенским дијалекатским *čekъ у значењу чекић. 

Највећа одступања од актуелних научних ставова у Ђуровићевом докторату 
се примећује у анализи порекла словенских етнонима. У односу на овај про-
блем, Д. Ђуровић се поставља лаконски и без већих теоријских припрема и пре-
гледа, износи своја тумачења порекла етнонима. Приметно је и одсуство ана-
лизе макроетнонима Словени, који је, такође, изазивао полемике од давнина, а 
сматра се да ни до данас ово питање није коначно решено.

21 Д. Ђуровић у тексту доктората не наводи где је објављен овај рад. Библиограф Д. 
Аранитовић бележи у Био-библиографији Димитрија П. Ђуровића (2000: 64) да је рад „Къ 
вопросу о происхожденiи именъ славянскихъ народовъ” публикован 1912. године у часопису 
Русскiй филологическiй вестникъ, међутим у доступном примерку ове публикације рад нис-
мо могли да нађемо.

22 Открытое прострастранство, лѣсистая равнина. Ово објашњење поткрепљује приме-
ри ма из тверске губерније према Даљевом речнику: совсѣмъ на руси у значењу на виду, на от-
ркытом мѣстѣ и все вывела на русь у значењу распахнула душу, все выслазала (Джуровичъ 
1913: 129).

23 „Ляхи” су југо-западни део пољских племена, који су били насељени у равници западне 
Галиције (Джуровичъ 1913: 136).
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Д. Ђуровић, после представљања етнонима појединих словенских наро-
да, прелази на поређење заједничких фонетских особина словенских племена 
и група. Он објашњава избор карактеристика које ће уврстити у своју карту. 
Закључује следеће: „Гласовне особености прасловенског језика, које сам изнео, 
не говоре у корист постојећег мишљења у науци по коме првобитно диференци-
рани центри потпуно одговарају садашњем распореду Словена. Те особености 
су толико разнородне и покретне, тј. разбацане по разним угловима словенског 
света, да најмањи покушај њиховог груписања оштро нарушава установљену 
класификацију” (Джуровичъ 1913: 143). На самом крају аутор предлаже своју 
класификацију као могућу, али сматра да је њу неопходно поткрепити морфо-
лошким и лексичким материјалом, које планира да истражи (Джуровичъ 1913: 
149). Нажалост, то никад није урадио.

2.0 Карта Говора општесловенског језика
Карта је образована на основу 15 карактеристика: 1. изговор ǫ као u, 2. изго-

вор ę као а, 3. изговор ѣ као ia, ie, 4. изговор i као ji, 5. изговор ь као ‘e, ie; ъ као 
ӧ, 6. изговор ь као ‘eа; ъ као ӧ, 7. изговор спиранта h на почетку речи, 8. прелаз 
h у γ, 9. алтернација γ и g и прелаз γ’ у ӡ’, dz, 10. чување група kѵ, gѵ, γѵ, 11. од-
суство ѵ из ṷ на почетку речи, 12. изговор ǧ као d’z’, g’ kao t’z’, 13. прелаз č из k 
испред ь у c, 14. промена z, s и ž, š, 15. изговор r са фрикативним призвуком rž’.

 На основу предложене карте словенским народима су приписане следеће 
фонетске особености: Кашуби: 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15; Полапски Словени: 6, 7, 
10, 12, 15; Лужички Срби: 7, 10, 12, 15; на граници са Чесима 1, 2, и Чесима 
и Пољацима 5; Пољацима: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15; 13 на периферији поред 
Срба и Хрвата; 14 са Русима; Чесима: 1, 7, 10, 12, 15; Словацима: 1, 2, 7, 10, 
12, 15; Словенцима: 1, 6, 8, 11; 5 према граници са „Србо-Хрватима”; „Србо-
Хрватима”: 1, 6, 8, 11, 12, 13; 14 при граници са „Бугаро-Македонцима”; 5 на 
граници према Пољацима; Бугаро-Македонцима: 6, 8, 9, 11; 3 при граници са 
Русима и 5 на граници са Србо-Хрватима; Русима: 1, 2, 4, 7, 9; 3 и 14 на грани-
ци са Србо-Хрватима, близу Бугаро-Mакедонаца; 10 на граници са Пољацима.
 

3.0 Приказ Говора општесловенског језика Н. И. Толстоја (1984–1985)
У току истраживања користили смо рад, забележен у Библиографији 

југословенске лингвистичке русистике (1976–1985) који је, заправо, и једина 
опширна научно утемељена рецепција Ђуровићевог научног доприноса у XX 
веку о Говорима, реч је о чланку познатог руског слависте рођеног у Краљевини 
СХС, Н. И. Толстоја, објављеног у Зборнику Матице српске за филологију и 
лингвистику из 1984–1985, 789–799. 

Рад Никите И. Толстоја, под називом „Из истории славистики. Опыт кар-
ты праславянских диалектов Д. П. Джуровича. 1913 г.” представља први ко-
рак у рехабилитацији овог неправедно заборављеног међуратног слависте . Н. 
И. Толстој као неко ко је био везан за српску домовину, а врстан научник какав 
је био, није се случајно осврнуо на Ђуровићев докторат написавши позитивну 
критику овог дела 70 година после штампања, на тај начин одао пошту српском 
научнику речима: „Глубоко приврженным филологии и славянству был и проф. 
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Д. П. Джурович, жизнью своей и своей трагической смертью в мае 1945 г. за не-
сколько дней до конца войны в концентрационном лагере Матхаузен (Австрия), 
доказавшим свою преданность родному сербскому народу и его единопленен-
ным братьям. Люди уходят, а их дела остаются!” (Толстой 1984–1985: 796).

Рад је написан на руском језику и поред стандардних уводних напомена у 
којима се примећује да у књизи има „штампарских грешака, неких фактограф-
ских нетачности и спорних момената” (Толстой 1984–1985: 789) и да је тираж 
био незнатан, уз то књига штампана од стране самог аутора, Н. И. Толстој се 
ограђује од подробне анализе свих њених делова у којој би се разматрали гласо-
ви прасловенског језика у компаративно-историјском плану, као и о конкретним 
ауторовим методолошким недостацима и несавршености у ставовима упоредне 
граматике почетка XX века, како сам каже, будући да је од тада прошло 70 го-
дина. Н. И. Толстој се зауставља на поменутом трећем циљу рада и карти, што 
и јесу најзначајнији резултати овог рада. Правећи преглед легенде, тј. 15 особи-
на на основу којих је Ђуровић саставио своју карту, Н. И. Толстој даје детаљан 
преглед теорија и хипотеза четири аутора која су се педесет година касније ба-
вила сличним темама: В. М. Илич-Свитич, О. Н. Трубачов, Г. Ј. Шевељев и 
А. Фурдаљ, тј. распоредом Словена у периоду распада прасловенског, као и о 
сложеном преплитању „соотношений различных историко-фонетических явле-
ний” (Толстой 1984–1985: 797). Д. Ђуровић је сместио Словене, пише даље 
Толстој, на територију северније од доњег тока Нарева и Западног Буга, јужније 
од Припeта и западније од средњег тока Дњепра, северније и северозападније 
од зоне горњег тока Дњестра, Прута и Серета, северније од горњег тока Тисе, 
Висле и Одре и западније од горњег тока Лабе, горње Сперве и средње Одре, на 
крају северније од Варте и доњег тока Висле. Ђуровићева карта, примећује Н. 
И. Толстој, умногоме је слична карти распростирања две археолошке културе: 
пшеворске и зарубињецке, које је 1975. године уобличио Рудолф Јамка на осно-
ву најновијих достигнућа пољских археолога. Исто тако Ђуровићева карта има 
доста сличности и са картом В. В. Седова из 1979. из књиге Происхождение и 
ранняя история славян (Толстой 1984–1985: 795).

 Никита И. Толстој у свом приказу скреће пажњу и на то да је у наше вре-
ме умесно поставити питање о хронологији особина и њеној хијерархији и 
њиховом броју на сваком језичком нивоу, као и на ставове савремене науке „что 
некоторые общие, одинаковые языковые показатели настоящего времени не 
обязательно свидетельствуют о соседстве их носителей в прошлом. Помимо 
фактора соседства могли действовать факторы центра и периферии, параллель-
ной инновации, географической и культурной замкнутости и т.п.” (Толстой 
1984–1985: 795). 

Закључујући преглед дисертације, Н. И. Толстој наводи: „Определение Д. П. 
Джуровичем границ славянства эпохи распада праславянского языка и до нача-
ла великой миграции славян выдержали, таким образом, испытание временем. 
Выдержит ли то же испытание его определение границ праславянских диалек-
тов – покажет будущее, т.к. пока еще никто не решился дать столь же подроб-
ную и конкретную карту праславянского членения.” (Толстой 1984–1985: 795). 

Подаци које износи Н. И. Толстој у приказу, сведоче о релевантности и ак-
туелности тематике којом се бавио Д. Ђуровић у свом докторату, док су изнети 
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закључци отварали могућност за даља ауторова истраживања и открића у об-
ласти палеославистике да је наставио истраживања у том правцу, самим тим се 
могао афирмисати у међународној славистици и остварити научни утицај на 
истраживања других научника потоњих времена.

4.0 Закључна разматрања
Докторска дисертација Димитрија П. Ђуровића Говори општесловен-

ског језика са лингвистичком картом, публикована у засебном издању 1913. 
у Варшави у сам освит Првог светског рада, скоро потпуно је заборављена од 
стране домаћих и руских лингвиста, донекле и самог аутора. Позитиван осврт 
на њу, седамдесет година касније, руског слависте Н. И. Толстоја, такође про-
лази незапажено, иако јесте забележен у Библиографији југословенске лингви-
стичке русистике (1976–1985) (Пипер 1990). Сто и једну годину касније ово 
дело се помиње у једном страном уџбенику Введение в славянскую филологию 
из 2014, аутора Дуличенка. 

Ђуровић је овим делом, у духу младограматичарске лингвистичке традиције 
свога доба, а посебно руске лингвистичке школе, направио рад вредан поме-
на. Његова велика ерудиција и широко образовање из области упоредне гра-
матике словенских и индоевропских језика уз знање и познавање већег броја 
живих и мртвих језика дали су му чврсте основе за бављење тако комплек-
сним и захтевним областима филологије као што су палеославистика и индо-
европеистика. У раду долази до изражаја ауторово владање литературом, те се 
осим познавања лингвистичких законитости првих компаративиста презентује 
и савремена научна мисао, али се открива и ауторов интерес за књижевност 
и историју Словена. Иако се из перспективе данашње науке, сто и више годи-
на касније, овом делу може понешто и замерити као што је нпр. неконзистент-
на макроструктура рада, што га чини тешко прегледним, нестабилна научна 
терминологија, понеки анахрони став, који одступа у објашњењима у односу на 
савремене ставове науке: о пореклу грађења, настанка или развитка појединих 
гласова или порекла етнонима, проблем хронологије језичких особина и сл., 
рад је, свакако, заслужио пажњу научне јавности свога и нашег доба. Докторат 
је писан у духу, тада још увек доминирајуће, младограматичарске мисли уз при-
мену компаративно-историјског метода, минуциозно и стрпљиво су презенто-
ване фонетске еволутивне промене и уопште фонетски систем прасловенског 
језика. Присутан је, такође, и прокламовани став младограматичара још из 
Манифеста да је неопходно узимати у обзир материјал савремених језика, по-
себно дијалеката и говора, а да се не треба органичити само на анализи писа-
них споменика, уз неку врсту препоруке Остхофа и Бругмана да лингвиста ако 
може сопственим ушима да чује како тече живот језика то треба да стави испред 
„нетачне и непоуздане” писане традиције старих језика (према Звегинцев 1964: 
185–191). Д. Ђуровић помиње да диференцијација језика није настала само због 
географских услова она је и резултат индивидуалне психологије. Атомизам у 
проучавању појединих појава у језику и ослањање на своје лингвистичко знање 
и матерњи језик довело је Д. Ђуровића и до помало слободно срочене теоријe 
о блискости пољског језика и једног српског говора, којег он именује као 
„śекавски” а помиње је у докторату и у публикованом раду „Къ характеристикѣ 
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взаимныхъ отношеній между словянскими языками” из 1911 г. На то дискретно 
скреће пажњу Н. И. Толстој када каже да је у данашње време умесно постави-
ти питање о хронологији особина и њеној хијерархији и њиховом броју на сва-
ком језичком нивоу, као и на ставове савремене науке „что некоторые общие, 
одинаковые языковые показатели настоящего времени не обязательно свиде-
тельствуют о соседстве их носителей в прошлом” (Толстой 1984: 794–795). У 
поглављу које доноси преглед теорија и класификација словенских језика, ау-
тор импресионира владањем и познавањем материје: од теорија које датирају 
још из XVI века као што је то теорија Јана Блaхослава, па преко XVIII века до 
тада нових и актуелних Срезњевског, Григоровича, Котљаревског, Будиловича, 
Бодуена де Куртенеа, Собољевског, Флоринског, Лескина, Маретића, Гебауера, 
Облака, Јагића. У поглављу о Словенима у њиховој прадомовини Д. Ђуровић 
даје теоријске поставке за презентовање своје ауторске карте говора прасловен-
ског језика, која се налази на крају доктората, што чини круну рада. Д. Ђуровић 
смешта Словене на територију северније од доњег тока Нарева и Западног 
Буга, јужније од Припета и западније од средњег тока Дњепра, северније и 
северозападније од зоне горњег тока Дњестра, Прута и Серета, северније од 
горњег тока Тисе, Висле и Одре и западније од горњег тока Лабе, горње Сперве 
и средње Одре, на крају северније од Варте и доњег тока Висле. До сличних 
закључака ће, независно од њега, доћи Рудолф Јамка 1975. и В. В. Седов 1979, о 
чему пише Н. Толстој у приказу рада. Ђуровић пажњу поклања и пореклу сло-
венских етнонима и назива река. Посебно се бави пореклом етнонима Срба, 
Хрвата, Лужичких Срба и Руса, из угла пољске лингвистичке школе и поставки 
које су данас напуштене и немају присталица у модерној лингвистици. Аутор 
каже да sьrbъ значи син, дете, а sьrbъ-hrьvьtъ заправо дете планине (на руском: 
сынъ горы; дѣты горы) и то је разлог да Србе и Хрвате сматра једним наро-
дом (Джуровичъ 1913: 131, 132). Лужички Срби су добили свој назив од тих 
Словена, каже Ђуровић, који су у прасловенској епоси заузимали лугове (рав-
ницу) између Сале и Лабе (1913: 141, 142) и зато су они деца луга (равнице). 
Одбацује норманску теорију о пореклу етнонима Руса, јер сматра да овај етно-
ним мора бити словенског порекла. О закључном поглављу и Карти Говора оп-
штесловенских језика, као најзначајнијем делу доктората, Н. И. Толстој каже 
„Определение Д. П. Джуровичем границ славянства эпохи распада праславян-
ского языка и до начала великой миграции славян выдержали, таким образом, 
испытание временем. Выдержит ли то же испытание его определение границ 
праславянских диалектов – покажет будущее, т.к. пока еще никто не решил-
ся дать столь же подробную и конкретную карту праславянского членения” 
(Толстой 1984: 795). 

Докторат Димитрија Ђуровића заслужује да се сматра аутентичним допри-
носом славистици прве половине ХХ века.
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Драгана Савин

ГОВОРЫ ОБЩЕСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА ДИМИТРИЯ ДЖУРОВИЧА

Резюме

В статье анализируется докторская диссертация Димитрия Джуровича (1882–1945), по-
лучившиего высшее образование в России. Труд Димитрия Джуровича Говоры общеславян-
ского языка (1913) должен занять свое место в истории отечественной славистики, исходя из 
того, что в труде используются современные подходы к научным достижениям своего вре-
мени, хотя заметны и недостатки в связи с макроструктурой текста, несистемным примене-
нием терминологии и некоторыми устаревшими подходами в объяснении научных данных.

Ключевые слова: Димитрий Джурович, Говоры общеславянского языка (1913), история 
сербской славистики. 
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СТАТУС ПОВРАТНИХ (РЕФЛЕКСИВНИХ) ЗАМЕНИЦА У 
ГРАМАТИКАМА РУСКОГА И СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Предмет овог рада је статус (пот)класе повратних (рефлексивних) заменица у традици-
оналним и новијим граматикама рускога и српскохрватског, односно српског језика. Иако је 
последњих деценија овој заменичкој врсти посвећен велики број теоријских радова, њена 
интерпретација у граматикама углавном има традиционалан карактер и у недовољној мери 
одражава резултате савремених истраживања. Доследнији описи овога језичког подсисте-
ма са ономасиолошког аспекта, употпуњени савременом језикословном терминологијом, до-
принели би ублажавању јаза између науке и њене школске интерпретације.

Кључне речи: граматика, рефлексивне заменице/заменичке речи, семасиолошки опис, 
ономасиолошки приступ.

The focus of this paper is placed on the (sub)class of reflexive pronouns in traditional and mod-
ern grammars of Russian and Serbo-Croatian, later Serbian. Although a substantial number of pa-
pers have presented studies of this class of pronouns in the last couple of decades, its interpretation 
in grammar books is somewhat traditional and it insufficiently reflects the results of modern re-
search. More consistent descriptions of this language subsystem from the onomasiological aspect, 
supplemented by modern linguistic terminology, would contribute to bridging the gap between its 
examination in research and in schools.

Keywords: grammar, reflexive pronouns, semasiological description, onomasiological approach. 

СЕМАСИОЛОШКИ И ОНОМАСИОЛОШКИ ПРИСТУП ЈЕЗИКУ
Анализом класе заменица, односно заменичких речи, особито поткласе 

повратних (рефлексивних)1 заменица, у релевантнијим граматикама2 рускога и 
српскохрватског, односно српског језика,3 може се утврдити приметна разлика 
у њиховом обиму и тумачењу. У граматикама семасиолошке оријентације, 
старијим и неким новим, ова заменичка врста махом се своди на заменицу себе/
се (рус. возвратное местоимение себя, возвратная частица, постфикс -ся/сь). Ређе 
се овој врсти придружује и присвојна заменица свој (рус. свой), као присвојно-
повратна (рус. притяжательно-возвратное местоимение), те узајамно-повратна 

1 Термини су синонимични: први је карактеристичан за граматике, док се други готово 
искључиво среће у савременим лингвистичким проучавањима феномена рефлексивности 
(шире, као категорије, и уже, ограничено на заменичке речи или глаголе).

2 У анализу су укључене и нормативне и дескриптивне граматике, универзитетске и, ма-
хом, школске, синхронијског карактера, од којих неке садрже и обимније дијахронијске ко-
ментаре (реч је, дакле, о граматици као књизи, приручнику који садржи податке о граматич-
ком устројству језика, о његовој структури и међусобним односима речи и конструкција).

3 Након распада југословенске државе 1992. године језику је враћен првобитни назив 
„српски језик”.
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заменица један другога (рус. друг друга). Малобројне новије граматике у којима 
доминира ономасиолошки приступ језику приказују ову заменичку врсту не-
што разуђенијом, чак прилично комплексном, придружујући јој и заменичке 
речи које се традиционално овамо (обично) не сврставају (сам, свој, по своме; 
рус. сам, свой, по-своему), налазећи ослонац у запажањима да функционално-
семантичка категорија рефлексивности исказана заменичким речима може бити 
испољена експлицитно и имплицитно (као скривена категорија), те да би јој 
могло припасти и више места у лингвистичкој литератури, укључујући и кон-
трастивно и типолошки оријентисана истрaживања у славистици.4 П. Пипер, 
нпр., полазећи превасходно од словенске језичке грађе, констатује да су заме-
ничка средства изражавања рефлексивности врло разноврсна, као и да се многе 
речи по својим семантичким и синтаксичким особинама могу сматрати замени-
цама иако се традиционално у њих не убрајају. 

Досадашње интерпретације повратних (рефлексивних) заменица у школ-
ским граматикама показују да у њима углавном преовладава смер проучавања 
језичког система од форме ка смислу. И у овој врсти граматичких приручника, 
не само у универзитетским и научним граматикама, пожељна би била шира при-
мена функционалног приступа језику, почев од ранијих етапа учења матерњег 
и страног језика.5 На проблем односа између школске и научне граматике по-
себно је, почетком ХХ века, указивао Александар Матвејевич Пешковски, 
критикујући раскид између лингвистике и њенога школског проучавања.6 И 
кроз призму анализе статуса рефлексивних заменица у граматикама руско-
га и српског језика показује се да теоријска достигнућа у лингвистици че-
сто недовољно налазе примену у пракси те да су одређене модификације у 
славистичкој граматичкој литератури, у складу са савременијим теоријским 
постигнућима, свакако пожељне и потребне. Као пример усаглашености са 

4 У анализираним граматикама и граматичким приручницима упадљива је доминација 
традиционалног, формалнограматичког описа језичког система. Ономасиолошки приступ 
у тумачењу заменичких речи (па и осталих језичких подсистема) доследније је примењен 
у двема анализираним граматикама, в. Граматика руског језика: у поређењу са српскoм 
Предрага Пипера (Пипер 2005) и Нормативна граматика српског језика Предрага Пипера 
и Ивана Клајна (Пипер, Клајн 2013), док се у неким приручницима примењује спорадично. 

5 Као пример савременијег описа језичког система на овом нивоу могла би се навести 
Граматика српског језика за основну школу Душке Кликовац (2010), а штета је што повратне 
заменице нису нашле места у модерно и занимљиво конципираној Граматици руског језика 
за основне школе аутора Љубице Несторов и Богољуба Станковића (1994). При обради 
граматичког садржаја аутори полазе „од смисла преко синтаксичких модела до облика речи 
и конкретних исказа”. Путем индукције уопштавају се и систематизују језичке законитости, 
а језичка средства се групишу на основу смисла који се њима исказује. 

6 Да то није безначајно, потврђује и методичка пракса. „U konteksu savremenog pristupa 
nastavi stranih jezika, insistiranje na formi i strukturi, uz zanemarivanje funkcije i značenja 
gramatičke jedinice smatra se pogrešnim pristupom”, истиче Весна Пилиповић (Pilipović 2011: 
193‒200), и примећује да се „principi savremene nastave stranog jezika, i pored deklarativnih 
zalaganja, u nekim segmentima ne primenjuju u dovoljnoj meri” (Исто: 196). При обради гра-
матичке грађе, ефикасно усвајање језика и ретенција наученог може се обезбедити једино 
стављањем (померањем) значења и функције језичких јединица у први план, уместо тради-
ционалне фокусираности на њихову форму и структуру. 
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новијим лингвистичким токовима може послужити Граматика руског језика: 
у поређењу са српском Предрага Пипера (Пипер 2005) и начин на који су у њој 
приказане не само заменичке него и друге врсте речи, њихове функционално-
семантичке, морфосинтаксичке особености, граматичке категорије и особине 
(нпр. степеновање придева), са издвајањем граматичких, лексичко-граматичких 
и лексичких средстава у изражавању појединих функционално-семантичких 
категорија (в. трећи део књиге, у коме је примењен приступ језику од садржаја 
ка форми, 249–301).7 

Чињеница је да у проучавању граматичких структура, у оквиру нових линг-
вистичких идеја и праваца последњих деценија ХХ века, ономасиолошко ста-
новиште („од смисла, семантике ка форми”) постаје све распрострањеније у 
односу на традиционално, семасиолошко („од форме ка значењу”). Испитујући 
функционисање језика као система, лингвисти полазе од функције језичке 
јединице и иду ка средству њеног изражавања, повезујући тако, на основу 
заједничког значења, формално најразличитије језичке појаве (Николић 2014: 
12). Ипак, без обзира на све већу заступљеност ономасиолошког приступа у 
проучавању граматичких структура словенских језика, он још увек није доми-
нантан и не примењује се довољно (Исто: 11).8

О ПРОУЧАВАЊИМА ЗАМЕНИЧКИХ РЕЧИ
 Озбиљније интересовање за комплексну класу заменичких речи везује се за 

шездесете године ХХ века и синтаксичка проучавања представника трансфор-
мационо-генеративне граматике. Међутим, с обзиром на чињеницу да су заме-
нице неодвојиве од комуникације, говорног акта и контекста, поузданије одго-
воре о њиховој природи и начину функционисања донеће тек враћање живом 
језику у оквиру прагматике, корпусне и текстуалне лингвистике (Кlajn 1985: 
1–11). 

Иако данас готово нико не доводи у питање постојање заменица као врсте 
речи,9 па ни употребу класичног термина (лат. pronomen, енг. pronoun, рус. ме-
стоимение, итд.), и даље постоје разилажења у дефинисању опсега овог скупа: 
поједини аутори, држећи се морфолошког критеријума, у њега сврставају само 

7 Истина, ову граматику ипак најбоље разумеју студенти филологије, а њено читање је 
донекле отежано онима који немају адекватну лингвистичку припрему. То нас утолико више 
чини уверенима да су извесне иновације и у школским граматикама потребне већ на ранијим 
етапама овладавања граматичком структуром, примерено стеченим знањима, претходном ис-
куству и когнитивним способностима ученика одређеног узраста.

8 У терминологији Лава Владимировича Шчербе (1880–1944) традиционалне граматике 
носе епитет пасивних, док су граматике наглашенијег функционалног приступа језику 
оквалификоване као активне. 

9 Традиционално поимање заменица као посебне врсте речи задржало се упркос број-
ним напоменама лингвиста о хетерогености и неодређености ове класе, па и повремено 
изно шеном екстремном гледишту да оне као засебна врста речи и не постоје (в. Klajn 1985: 
20‒30). Насупрот последњем, издваја се, такође недовољно аргументовано, мишљење поје-
диних лингвиста да заменице чине примарну и најисконскију врсту речи (в. Майтинская 
1969: 27, 53, 283).
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променљиве заменице, док му присталице шире концепције и надилажења уско 
формалног приступа придружују и непроменљиве заменичке речи.10 Отуда и на-
зивна дистинкција: заменице, односно, шире, заменичке речи. Традиционално 
одређење заменица као речи које замењују (заступају) друге речи, у савременој 
лингвистичкој литератури готово да је сасвим истиснуто: већина аутора као 
примарну наводи њихову деиктичку или упућивачку функцију.11 

Од шездесетих година прошлог века, и (пот)класа рефлексивних или по-
вратних заменица постаје предмет синтаксичких проучавања.12 У последњих 
неколико деценија, пак, у фокус све већег броја лингвиста доспевају различи-
те функционално-семантичке категорије (укључујући и рефлексивност), што 
представља основу за разраду типологије језика. Заменичкој рефлексивности, и, 
ређе, категорији рефлексивности, посвећују се бројни чланци, контрастивно и, 
знатно ређе, компаративно оријентисана истраживања, типолошка проучавања, 
дисертације. Отуда и наше интересовање за начин на који је ова тема интерпре-
тирана у граматикама српскога и руског, па и других словенских језика. 

РЕФЛЕКСИВНЕ ЗАМЕНИЦЕ У ГРАМАТИКАМА СРПСКОГА И РУСКОГ 
ЈЕЗИКА

Осим што имају велики лингводидактички значај, граматике представљају и 
врсту извора за лингвистичка истраживања: «Такие работы для нас ценны в ос-
новном по обработанному в них фактическому материалу; однако встречаются 
и грамматики, в которых раздел, посвященный местоимениям, по своему харак-
теру приближается к специальным исследованиям» (Майтинская 1969: 23–24). 

И у српској и у руској лингвистичкој традицији преовладава став да замени-
це, односно заменичке речи образују посебну врсту, што је својствено и свим 
овде наведеним граматикама.13 Видна разлика постоји у примени (доминант-
них) критеријума на основу којих су оне издвојене у посебну врсту речи, те, 
сходно томе, и у њиховом обиму, што се односи и на поткласу рефлексивних 
заменица.

Прве граматике на словенском терену одликују се формалнограматичким 
приступом, неретко и исцрпним дијахронијским коментарима, што се огледа 
и у приказу (рефлексивних) заменица. Ипак, и у традиционалним граматика-

10 «Чем строже выдерживается грамматический (прежде всего морфологический) 
принцип, тем меньше разрядов слов отнесено к местоимениям; чем больше применяется 
лексический принцип, тем более разнообразны разряды слов, включаемые в грамматических 
работах в раздел о местоимениях», примећује К. Ј. Мајтинска у фундаменталном раду 
Местоимения (Майтинская 1969: 34). 

11 Додуше, постоје и компромисна решења (хетерогене дефиниције), где се неке заменице 
одређују као речи које замењују, а друге – као деиктичке (упућивачке) речи. 

12 Код нас је ово поље отворила Милка Ивић радом „Један проблем словенске синтагматике 
осветљен трансформационом методом (граматичка улога морфеме се у српскохрватском 
језику)” (Ивић 1961: 137–151). 

13 Фокусирали смо се, углавном, на српске граматике у домаћој лингвистици, као и на ру-
ске граматике настале на руском и српском говорном подручју, уз кратак осврт на граматике 
других словенских језика настале у другој половини прошлог века и почетком 21. столећа. 
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ма може се наићи на запажања о контекстуалној улози или функцији појединих 
језичких јединица, а каткад је у њима више места посвећено и плану упо-
требе речи. У руској граматичарској традицији наглашенији је синтаксич-
ки критеријум, док је проучавање руског језика у српској средини обележено 
дугогодишњом применом контрастивног метода.

Писменица сербскога iезика, по говору простога народа написана Вуком Сте фа-
новићем Сербиiанцем у Виенни, 1814, у печатньи Г. Iоанна Шнирера, пред ставља 
прву граматику српскога народног језика, сачињену са ослонцем на поглавље „О 
Етимологији или Художнословију” (тј. морфологији) црквенословен ске грама-
тике Аврама Мразовића14 (в. Ranđelović). У Вуковој подели заменица помиње се 
само једно „повраћаmелно мїесmоимение” себе, са парадигмом која „неїма име-
нителнога падежа”. Формалнограматичким приступом одликује се и Gramatika i 
stilistika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika Toma Maretića15 (1899), настала на 
језичкој грађи дела Вука Ст. Караџића и Ђура Даничића. Као повратна заменица 
помиње се једино себи, а за поједине специфичне падежне форме дају се и стил-
ске напомене („sasvijem izbaciti si... iz književnoga jezika... mislim da je pretjerano”, 
„ima oblika gdje je i si i sebi zališno i pogrješno”). 

Россiйская грамматика Михайла Ломоносова печатана в Санкт Петербургҍ 
при Императорской Академiи Наукь (1755) настала је на основу црквенос-
ловенске граматике Мелетија Смотрицког.16 Заменице се у њој третирају као 
помоћне и несамосталне речи, а подељене су на «первообразные» (у које аутор 
убраја и себя) и «производные» (које данас зовемо присвојнима). Себя се нази-
ва возвратительное местоимение, а прилично модерно звучи опаска да неке 
заменице «принимают на себя имен силу» (тј. могу бити супстантивизиране и 
адјективизиране, према савременом тумачењу): нпр. «он ему свой, то есть род-
ственник, он самой обманщик, то есть великий обманщик, сам домой приeхал, 
то есть господин».

Синхронијска Пространная русская грамматика, изданная Николаемъ 
Гречемъ, Санктпетербургъ (1827) представља покушај обједињавања идеја 
универзалне граматике са практичном граматиком. Посебну пажњу аутор 
је посветио лексичко-граматичким класама, као и граматичким својствима 
врста речи (тј. морфолошким категоријама у савременом схватању). Заменице 
представљају «промежуточное звено между знаменательными и служебными 
частями речи», «переход от части к частице». Аутор указује на њихова синтак-
сичка и творбена својства, на употребу у реченици. Као повратне, наводи заме-
нице себя и свой. Кроз парадигму су дате и паралеле из других индоевропских 

14 Руководство къ славенстѣй грамматiцѣ во употребленїе славено-сербскихъ 
народныхъ училиϣъ (Беч, 1794, прво издање). 

15 Године 1850. у Бечу је постигнут књижевни договор српских и хрватских писаца, 
којим је постављен темељ заједничком српскохрватском језику. Назив „хрватски или српски 
језик” био је једно време у употреби након што је царски Беч забранио употребу глотонима 
„југославенски језик”, установљеног одлуком хрватског сабора 1861. године.

16 Грамматiки Словенския правилное Сνнтагма, Евье, 1618–1619. Понекад 
се назива „Граматика Поликарпова” јер је 1721. штампана у Москви уз измене и 
допуне које је унео Теодор Поликарпов-Орлов. 
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језика, а придевска заменица свой доводи се у етимолошку везу са именичком 
заменицом себя.17 

Истовремено нормативна и дескриптивна, Русская грамматика Александра 
Востокова, по начертанiю его же Грамматики полнҍе изложенная, изданiе тре-
тiе, С. Петербургъ: Типографiя Императорской Россiйской Академiи (1838) пред-
ставља наставак национално оријентисане руске граматичке науке чије је темеље 
поставио Ломоносов, што се првенствено огледа у лаконичности излагања, тежњи 
да се шире обухвати живи језик и укаже на одлике појединих стилова. Заменице се 
дефинишу на традиционалан начин: «... разряд слов, заменяющий и дополняющий 
имена...». У групи личних заменица налази се и «возвратное местоимение себя» 
(«показывает, что действие... обращено на самого действователя»). 

Дијахронијске напомене чине посебну вредност Граматике руског језика (II 
Облици) Радована Кошутића (1918/1984). Врсте речи Кошутић анализира пре 
свега са морфолошког аспекта, илуструјући језичке појаве минималним бројем 
примера, што важи и за повратну заменицу себя и присвојно-повратну замени-
цу свой. Пажњу савременог читаоца привући ће опаска о употреби заменице 
свој у значењу „својта”, тј. о могућности њене супстантивације.

Од друге половине ХХ века, у граматикама се, и поред њихове доминант-
не семасиолошке оријентације, уочавају елементи наглашенијег функционал-
ног приступа језику. Дескриптивна и прескриптивна граматика Савремени 
српскохрватски језик (Граматички системи и књижевнојезичка норма) 
Михаила Стевановића, у два тома: I ‒ Фонетика и морфологија (1964) и II ‒ 
Синтакса (1969), у групу личних именичких заменица убраја повратну заме-
ницу себе, се, „...која се ... употребљава за свако граматичко лице ..., увек када 
појмом субјекта у реченици треба означити неки однос према њему самом”. 
Аутор скреће пажњу и на нарушавање књижевнојезичке норме употребом лич-
них заменица трећег лица уместо повратне. 

Грамматика русского языка, том I ‒ Фонетика и Морфология, у редакцији 
В. В. Виноградова (1960) као повратне квалификује две заменице: себя и свой. 
«Возвратное местоимение себя не имеет ... форм именительного падежа, ... вы-
ступает в предложении в роли дополнения, обозначая объект, который являет-
ся одновременно субъектом производимого им действия». Свой као «возврат-
ное притяжательное местоимение…указывает на принадлежность предмета 
субъекту речи», а издвојено је и опште значење припадности, својине, када се 
употребљава ван односа према одређеном лицу: Своя ноша не тянет. 

Синхронијска Граматика руског језика (фонетика и морфологија) Вере 
Николић (1969), са елементима контрастирања са српскохрватским језиком, ве-
лику пажњу поклања прагматичком аспекту (примери су махом узимани из го-
ворног језика). Заменице се одређују као речи које упућују на предмете и лица 
или на њихове особине. Како је морфолошки критеријум ипак преовлађујући, 

17 Уп. Petar Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika I–IV (1971–1973): преко 
заједничког ие. корена ∗-sue: suo-, са превојем вокала, аутор повезује наглашену рефлексивну 
заменицу себе са лексемом свој, као и речима: свекрва, слобода, сват, сестра, посјета и др. 
(„Ie. refleksivni korjen ∗-sue: suo- igra veliku ulogu u terminologiji ie. i praslav. agnatske/velike 
porodice..., i možda u terminologiji plemenskih naziva i pripadništva plemenu”). 



Славистика XXV/2 (2021)

264 Александра Јовић

заменички прилози су као непроменљиве речи прибројани прилозима. Повратне 
заменице не чине засебну поткласу, него се као једина наводи повратна заме-
ница себя. 

Ruska gramatika u poređenju sa srpskohrvatskom Бранка Тошовића (Tošović 
1988) контрастивног је карактера. Класа заменица представљена је више у духу 
лингвистичке традиције: као повратна помиње се заменица себя, која „ukazuje 
na lice (predmet) koje predstavlja objekat svoje sopstvene radnje”. За заменицу друг 
друга са „uzajamno-povratnim značenjem” српскохрватски еквивалент је „složeni 
oblik”, посебан за сваки род и број. 

Донекле се подудара са Тошовићевим приказ повратних заменица у грама-
тици под насловом Русская грамматика у редакцији Н. Ј. Шведове (1980). И 
овде се у групи повратних заменица (возвратные местоимения) помиње заме-
ница себя, рашчлањују се њене семантичке, морфолошке и синтаксичке карак-
теристике, наводи се и њено секундарно, уопштено-лично значење, а поменуто 
је и «взаимно-возвратное местоимение друг друга», са свим морфосинтаксич-
ким одликама. 

За Граматику српскога језика Живојина Станојчића и Љубомира Поповића 
(1992) карактеристични су новији приступи језику. Заменице се, нпр., дефини-
шу као деиктичке или упућивачке речи. Заменица себе, се назива се личном за-
меницом сваког лица и укратко се разматра са морфосинтаксичког и прагматич-
ког аспекта. 

Контрастивним приступом језичким чињеницама са неопходним компара-
тивно-историјским коментарима одликује се Gramatika ruskog jezika Радмила 
Маројевића (Marojević 1998), окарактерисана у предговору аутора као 
„funkcionalna gramatika u kojoj se... gramatički sistem ruskog jezika opisuje ne samo 
sa paradigmatskog nego i sa sintagmatskog aspekta...”. На функционални карактер 
граматике указује и употреба термина заменичке речи. Заменички прилози по 
граматичким одликама (непроменљивост, синтаксичка функција адвербијала) 
спадају у категорију прилога, а по значењу припадају заменичким речима, у 
које аутор убраја још и заменичке бројеве, именичке и придевске заменице. Обе 
последње групе аутор сврстава у заменице у ужем смислу (местоимение). У 
оквиру именичких личних заменица издвајају се „lične zamenice svakog lica ili 
povratne zamenice, koje nikada ne mogu biti subjekat u rečenici, pa zato nemaju 
nominativ”: себя, са истим основним значењем као српска заменица себе, те 
заменица друг друга са узајамно-повратним значењем, на чије се могућности 
транспоновања у српском језику указује на примерима. 

 Практична граматика руског језика (фонетика и морфологија) Надежде 
Лаиновић-Стојановић (2002) даје хетерогену дефиницију заменичких речи: 
„Заменице су врста речи које замењују именице и придеве или се њима указује 
на лица, предмете и сл.” Као повратна заменица наводи се себя, са својим мор-
фосинтаксичким особинама и енклитичким обликом у саставу повратних гла-
гола. Нешто више је речено о употреби (конструкције с присвојним значењем 
и устаљени изрази), уз навођење српских еквивалената. Као у већини савреме-
них граматика, и овде се говори о широј групи заменица названој заменичким 
речима (местоименные слова), које обухватају и заменичке бројеве и заменич-



Славистика XXV/2 (2021)

 Статус повратних (рефлексивних) заменица у граматикама рускога и српскога језика    265

ке прилоге, тј. и непроменљиве речи. Морфолошке одлике речи нису, дакле, у 
првом плану.18 

Обе словенске средине, и руска и српска, могу се похвалити и модерно кон-
ципираним школским граматикама, што се ипак није одразило на обухват класе 
(рефлексивних) заменица у њима. Русский язык: краткий теоретический курс 
для школьников Ј. И. Литневске (Литневская 2002) представља приручник у 
коме су нашли одраз и неки савремени лингвистички погледи. Истиче се, нпр., 
да има различитих класификација речи на врсте, обично изведених само на ос-
нову једног критеријума (семантичког, морфолошког или синтаксичког), док се 
дата школска класификација базира на свим трима основама. Заменице су де-
финисане као «самостоятельная незнаменательная часть речи, которая указы-
вает на предметы, признаки или количества, но не называет их». Само је једна 
заменица у оквиру поделе по семантичком критеријуму наведена као поврат-
на: себя.19 Граматика српског језика за основну школу Душке Кликовац (2010) 
излаже градиво о заменицама на начин који није уобичајен за традиционалне 
школске граматике: у анализи су обједињени функционално-семантички, фор-
мални (морфолошки), синтаксички и прагматички критеријум.20 Заменице се 
дефинишу као речи које упућују на неки предмет, биће или појаву, или на неку 
њихову особину. Лична заменица за свако лице је себе/се, која „упућује на појам 
означен субјектом”, што је илустровано бројним примерима са коментарима. 

И поред све сажетости популарне Gramatikе srpskog jezika za strance Ивана 
Клајна (Klajn 2006), у њој је много пажње посвећено заменицама будући да се 
аутор и теоријски доста бавио проблемом ове врсте речи.21 Полазећи од уверења 

18 И у овој граматици примењен је упоредни метод: руски језик се, колико то карактер при-
ручника дозвољава, пореди са српским на синхронијском плану, а примери којима се илуструје 
употреба језичких јединица нису ограничени само на књижевноуметнички стил. 

19 Ауторка се, очито, ослања на новија проучавања заменица: «... местоимение как часть 
речи не обладает грамматическим единством и выделено на основании своей отсылочной 
функции». Деиктичка функција заменичких речи (термин сведочи о широј концепцији замени-
ца) даље се разрађује: оне не именују предмете, особине, количине, околности, него указују на 
њих, упућујући нас или на ванјезичку стварност, говорну ситуацију, или на претходни или на-
редни, потоњи, (кон)текст, што се илуструје примерима. Последња напомена звучи као параф-
раза запажања о говорном чину, хиперсинтакси, анафори, катафори, антецеденту. Ипак, аутор-
ка подсећа и на лингвистичку традицију, коју следи у свом коначном опису и омеђивању класе 
заменица: руководећи се морфолошким критеријумом, заменичке прилоге прибројава прило-
зима као врсти речи («Местоименные наречия описываются нами как незнаменательный раз-
ряд наречий»). 

20 И напомена о заменичким прилозима представља добар пример како се школски гра-
матички приручник може осавременити комплекснијим лингвистичким приступом: „У ок-
виру прилога може се издвојити и једна група која је блиска заменицама и назива се заме-
нички прилози”. Наводе се њихова прилошка значења и службе у реченици, као и формални 
показатељ (непроменљивост). Потом се указује на функционални аспект, по коме су бли-
ски заменицама: могу бити упућивачке речи, везане и невезане за учеснике у комуникацији. 
Истина, у систему врста речи они су ипак прибројани прилозима, а не заменицама, с обзиром 
на своја морфолошка обележја (што је ауторка можда сматрала примеренијим с обзиром на 
основношколски ниво граматике).

21 В., пре свега, његов фундаментални рад O funkciji i prirodi zamenica (1985).
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да се „sve iole ozbiljne naučne gramatike pojedinih jezika... služe eklektičkom 
metodom” (Кlajn 1985: 7), аутор у анализу укључује функционално-семантич-
ки, морфолошки, синтаксички и прагматички критеријум. Велики број примера 
употребе (правилне и неправилне) образлаже се чињеницом да су „zamenice... 
vezane za komunikaciju, za situaciju govora više nego ma koja druga vrsta reči”. У 
оквиру поделе по семантичком критеријуму издвојена је и повратна замени-
ца себе, чију морфолошку специфичност, одсуство номинатива или облика за 
субјекат, аутор образлаже тиме што се она увек односи на субјекат реченице у 
којој се налази. Као присвојно-повратна именује се заменица свој јер означава 
„pripadnost subjektu rečenice u kojoj se nalazi”. 

Предраг Пипер је, као аутор и у коауторству са Иваном Клајном, задужио сла-
вистику двема значајним граматикама у духу савремених лингвистичких погле-
да. Његова Граматика руског језика у поређењу са српском (2005) представља 
приручник доминантно ономасиолошке оријентације, у коме су обједињена 
савремена искуства лингвистичке русистике и добра традиција проучавања ру-
ског језика код Срба, како се апострофира у предговору. Приручник исцрпно 
описује и објашњава функционално-семантичка и морфосинтаксичка обележја 
повратних (рефлексивних) заменица, укључујући и њихов прагматички аспект. 
Ова заменичка врста приказана је као врло развијена и разуђена (пот)класа 
(себя, друг друга, друг дружки, один другого, свой, по-своему, сам), што има 
теоријску подлогу у бројним радовима аутора. Посебно је значајно што је гра-
матика контрастивна: руски језички систем пореди се са српским. Основна 
повратна заменица, себя, „у реченици има улогу директног или индиректног 
објекта, а употребљава се онда када је семантички субјекат реченице истовре-
мено у њој и семантички објекат”. Помиње се и узајамно-повратна заменица 
друг друга (и могућност исказивања узајамности конструкцијом один другого), 
као и „социјативно-повратна заменица” сам. Аутор се бави и специфичностима 
употребе повратно-присвојне заменице свой у партиципским конструкцијама 
и безличним реченицама, наглашава се могућност њене замене присвојном 
заменицом првог или другог лица (наш, ваш) „када се наглашава припадност 
групи лица”, а истичу се и контексти када се заменица свой не употребљава, 
када наглашава однос припадања наспрам могућности неприпадања, када се 
употребљава као антоним речи чужой (туђ), када је употребљена у уопштено-
присвојном значењу. Нормативна граматика српског језика П. Пипера и И. 
Клајна (2013), капитално дело значајно за неговање језичке културе, одликује 
се наглашено функционалним приступом: језичке јединице се, укључујући и 
заменичке речи, посматрају са ономасиолошког аспекта, те се и неке имени-
це (чињеница и др.) и придеви (нпр. дати), по својим функционално-семантич-
ким обележјима у одређеним контекстима, прикључују класи заменица (као 
прономинализоване лексеме). У тумачењу језичких појава аутори нису зане-
марили ни добру лингвистичку традицију (уважавање формалнограматичког 
или морфолошког критеријума). Много пажње посвећено је и прагматичком 
аспекту заменичких речи, што је, све скупа, омогућило да опис и дефинисање 
књижевнојезичке норме везане за њихову употребу буду много исцрпнији него 
у осталим граматикама које смо за потребе овога рада имали прилике да размо-
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тримо.22 Заменице су дефинисане као врста речи са категоријалним значењима 
и деиктичком функцијом у чијем систему језгро чине именичке заменице, 
непроменљиве заменичке речи представљају граничне случајеве, а помињу се 
и прелазни случајеви међу семантичким класама заменица (свој и сам), док је 
лексема туђ са значењем „не свој” смештена на периферији заменичког си-
стема. Све повратне заменичке речи и изрази, себе, сам, свој, један другог (са 
значењем реципрочности),23 по своме (као „начинско-повратни заменички из-
раз”), упућују на лице које је реченични субјекат. С обзиром на нормативни ка-
рактер граматике, јасно је и детаљно издиференцирана употреба лексеме свој 
и присвојне заменице трећег лица. Наводе се и синтаксичке специфичности за-
менице свој у партиципским конструкцијама, случаји када је лексикализована, 
са ослабљеним заменичким својствима, када се може заменити присвојном за-
меницом првог, другог и трећег лица, а када изоставити итд. 

Иако је концепција граматичких приручника одређена и лингводидактич-
ким околностима (ниво, циљ, матерњи или страни језик итд.), па функционал-
ни приступ не може бити увек једнако заступљен, славистичка граматичка ли-
тература ипак не иде увек у корак са савременим лингвистичким токовима. 
Зато малобројне приказане граматике чије је тежиште на проучавању значења 
и функције језичких јединица представљају значајно достигнуће. У њима, 
међутим, нема раскида са добрим тековинама традиције, него се два компле-
ментарна приступа граматици и језику (од садржаја ка форми и од форме ка 
садржају) примењују заједно како би се потпуније сагледала целина грама-
тичког система и правила његовог функционисања (в. Пипер и др. 2005: 575). 
Осветљен на тај начин (Пипер 2005, Пипер, Клајн 2013), управо систем замени-
ца, као и подсистем рефлексивних заменичких речи, у свој својој морфолошкој, 
творбеној, синтаксичкој и функционално-семантичкој разноврсности,24 омо-
гућава да се увиде предности таквог сагледавања језичких чињеница. То би 
у будућности могло водити и обогаћивању граматичких приручника потреб-
ним терминима (анафора, катафора, антецедент, референција итд.) са адек-

22 Овако изнијансиран приступ заменицама свакако се може објаснити и чињеницом да 
су аутори, поготово П. Пипер, знатан део свог опуса посветили расветљавању управо ове 
врсте речи, в. књигу И. Клајна О funkciji i prirodi zamenica (претходна напомена), доктор-
ску дисертацију П. Пипера Zamenički prilozi (gramatički status i semantički tipovi) (1983), 
Заменички прилози у српскохрватском, руском и пољском језику (семантичка студија) 
(1988), као и знатан део Пиперовог опуса: „Pronomina reflexiva у српскохрватском језику (у 
поређењу са руским)” (1984–1985), „Реципрочност и рефлексивност у словенским језицима” 
(1986), „О морфолошкој класификацији заменица у руском језику: у поређењу са српскохр-
ватским (парадигматски аспект)” (1986) итд. 

23 У складу са приступом језику у коме се полази од смисла, помиње се и могућност 
исказивања узајамности другим језичким средствима, нпр. реципрочно-повратним глаголи-
ма, префиксалним средствима, заменицама узајамно, међусобно итд. 

24 Разлике у флексији и типу деклинације, морфолошким категоријама, начину творбе, 
синтаксичкој функцији (нпр. објекта, адвербијала, атрибута код рефлексивних заменица), 
издвајање неколико подврста по морфосинтаксичом критеријуму (именичке, придевске 
заменице, заменички прилози и бројеви), анафорска функција рефлексивних заменица (са свом 
сложеношћу њихових антецедената), деиктичка функција, својствена, пре свега, заменицама 
првога и другог лица (али и непостојање оштре границе између анафоре и деиксе).
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ватним тумачењима,25 а у средњошколским и универзитетским граматикама 
могла би наћи место и класификација подсистема рефлексивних заменица на 
семантичко-синтаксичкој основи П. Пипера.26

 Случаји супстандардне употребе личне заменице трећег лица (ређе првог 
и другог) уместо рефлексивне у савременом српском језику, као и потешкоће 
у употреби заменичког рефлексива код носилаца руског језика (неретко и 
у сложеној реченици научног стила), захтевају, с обзиром на фреквентност 
јављања, исцрпнију анализу у граматикама двају језика, не само у онима које су 
профилисане као нормативне.
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Александра Йович 

СТАТУС ВОЗВРАТНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ В ГРАММАТИКАХ РУССКОГО 
И СЕРБСКОГО ЯЗЫКОВ

Резюме

В настоящей статье рассмотрен статус возвратных местоимений в грамматиках русского 
и сербского языков. Интерпретация и объëм подкласса возвратных местоимений в граммати-
ках, а также грамматических учебниках и пособиях, являются довольно четким показателем 
основной ориентации авторов на семасиологический, традиционный, или ономасиологиче-
ский подход. Хотя ценность рассматриваемых традиционных грамматик не оспаривается, 
указывается на преимущества грамматик ономасиологической ориентации с точки зрения 
лингвистической теории и практики. 

Принимая во внимание функционально-семантическую, синтаксическую, морфологиче-
скую и словообразовательную разнородность (возвратных) местоименных слов, второй под-
ход к их изучению и классификации представляется автору статьи оптимальным. 

Ключевые слова: грамматика, местоимения/местоименные слова, семасиологическое опи-
сание ономасиологический подход.
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КОМУНИКАЦИОНА КУЛТУРА КАО ПРЕДМЕТ 
КОНФРОНТАЦИОНИХ РУСКО-СРПСКИХ ИСТРАЖИВАЊА

У центру пажње овог рада налази се истраживање комуникационих култура. За главни за-
датак одређен је приказ резултата међународног пројекта Коммуникативное поведение сла-
вянских народов, који је организовао Центар за комуникациона истраживања у Вороњежу у 
сарадњи са Катедром за славистику Београдског универзитета. Комуникациона култура је у 
овом раду приказана из угла два народа, српског и руског, те обухвата најзначајније резулта-
те истраживања еминентних српских и руских филолога, објављене у зборницима поменутог 
пројекта. Разноврсност приступа и истраживачких метода који су у зборницима презентова-
ни није дозволила представљање свих резултата који се односе на српску и руску комуни-
кациону културу. Из тог разлога одлучили смо да представимо детаљније она истраживања 
која се односе на стандардне комуникационе ситуације са кратким освртом на остале радове, 
који би у својој разноврсности и сложености морали бити предмет истраживања по обиму 
много веће публикације.

 Кључне речи: пројекат, комуникационо понашање, комуникациона култура, руски језик, 
српски језик, комуникационе ситуације.

This paper presents a whole set of activities in the Center for Communication Research of 
Voronezh State University, under the direction of Joseph Abramovich Sternin, professor of general 
linguistics and stylistics. His field of research encompasses the monographic and co-authored pub-
lications with associates from Voronezh State University, as well as a compendium series as part of 
an international project Communicative Behavior of Slavic Nations, organized in cooperation with 
the Slavic Department at the University of Belgrade. Communication culture is presented from the 
angle of two Slavic languages, Russian and Serbian, and thus includes the models of communica-
tion behavior in their complexity and diversity, as well as interpretation from the aspect of learning 
related languages.

Kеywords: project, communication behaviour, communication culture, Russian language, Serbian 
language, communicative situations.

Описивање комуникационе културе утемељено је на истраживањима читавог 
низа наука: етнографије, етнологије, социологије, психологије, лингвистике, 
лингвокултурологије, психолингвистике, социолингвистике, паралингвисти ке, 
теорије комуникације, реторике и др. Њен задатак је синтеза филолошких и со-
циоантрополошких наука и изградња целовите слике националног комуника-
ционог понашања једног народа (Прохоров и др. 2006:19). Описивање језика 
као културног феномена захтева и описивање комуникационог понашања као 
његовог саставног дела. Са развојем антрополошке лингвистике повећала се 
разноврсност приступа и интересовање за системско описивање комуникаци-
оног понашања, како на нивоу целе једне националне културе, тако и у њеним 
саставним деловима. 
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Почетком деведесетих година XX века, решавању питања комуникацио-
не културе велику пажњу посветила је Катедра опште лингвистике и стили-
стике Универзитета у Вороњежу. Теме се односе на општа питања, као што је 
дефинисање појма комуникационо понашање/култура и описивање основних 
модела комуникационог понашања, затим на руску комуникациону културу по-
сматрану самостално, али и кроз призму других националних комуникациони 
култура. У првој деценији XXI века истраживање је попримило међународни ка-
рактер, организовањем пројекта Коммуникативное поведение славянских наро-
дов, у сарадњи са Београдским универзитетом, добивши тиме заслужено место 
у оквиру лингвистичке славистике. Главни циљ овог рада јесте промовисање 
резултата истраживања у оквиру овог пројекта, као и указивање на њихов значај 
за дефинисање образаца комуникације између представника два сродна словен-
ска народа. 

Прво успешно дефинисање термина комуникационо понашање везује се за 
име Јосифа Абрамовича Стерњина (Иосиф Абрамович Стернин), аутора бро-
шуре Модели описания коммуникативного поведения.1 Дефиниција у овој 
публикацији гласи: „Под комуникационим понашањем подразумева се укуп-
ност норми и традиција општења народа, друштвене, узрасне, полне, профе-
сионалне и сл. групе, али и појединачне личности” (Стернин 2000: 3). Према 
каснијим дефиницијама под комуникационом културом се подразумева 
понашање човека при вербалном или невербалном чину, регулисано правилима 
којих се он као личност придржава, тј. укупност норми и правила комуникације 
(Прохоров и др. 2006). Повећавањем актуелности ове научне дисциплине и оби-
ма истраживања, ширио се и терминолошки апарат, те у овом тренутку сад-
ржи више десетина појмова, којима су обухваћени методи, принципи и модели 
описивања, могућности класификације и слично (Стернин 2000: 4–9).

Када говоримо о комуникационом понашању одређене етничке групе, кори-
стимо термин национална комуникациона култура. Адекватно комуникационо 
понашање је показатељ развоја појединца, несумњиво важан део сваке наци-
оналне културе и један од основних „материјала” којима се гради општа сли-
ка приликом контакта са другим народима, па би свест о његовом неговању и 
развијању требало да има сваки члан одређеног језичког колектива.

Комуникација се често одвија у типским ситуацијама, уз употребу стандар-
дних говорних средстава, а узимајући у обзир одређене околности: да ли се 
раз говор одвија насамо или у присуству других лица, у добро познатом или 
не познатом амбијенту и сл. У науци су описана четири основна принципа на-
ционалног комуникационог понашања: 1. комплексност; 2. контрастивност; 3. 
коришћење метајезика који није строго одређен (рус. нежесткий метаязык) 
и 4. разграничавање комуникационе норме и комуникационе праксе (Стернин 
2000: 9–13). Дефинисање параметара, фактора и модела националног комуни-
кационог понашања веома је важан и захтеван научни задатак. Према резулта-

1 Поменута брошура објављена је у два маха, првобитно 2000. године, у обиму од 27 стра-
ница, а затим  2015. године излази и допуњено издање, обима 52 странице. Међутим, неоп-
ходно је напоменути да је Ј. А. Стерњин исту дефиницију предложио још 1989. године (в. 
Стернин 1989).
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тима истраживања могуће је уочити три основна модела описивања комуника-
ционог понашања, који се разликују превасходно у намени, а заједничка им је 
комплексност описа: ситуациони, аспекатски и параметарски (Стернин 2000: 
14–17).

Приликом контакта између различитих лингвокултуролошких заједница 
одвија се интеркултурна комуникација. На успешност реализације комуникације 
између различитих народа суштински утиче степен разумевања разлика у наци-
оналним стереотипима. Ако ово разумевање изостане, у условима непосредног 
контакта између припадника различитих националних култура или различитих 
вредносно-идејних група може доћи и до појаве комуникацијског шока, који до-
води до неспоразума, конфликта, реакције чуђења или протеста, па и прекидања 
комуникације (Прохоров и др. 2006). Дакле, неопходан је и теоријски и практич-
ни приступ истраживању, са циљем издвајања оних компонената комуникације 
у којима су карактеристике националног менталитета најизраженије (Прохоров 
и др. 2006).

Истраживање комуникационе културе нашло је простор и примену у дру-
гим научним дисциплинама, као што су лингводидактика и методика наставе. 
Методолошка парадигма описа националног културног понашања обрађена 
у Центру за комуникациона истраживања у Вороњежу дала је значајан 
потенцијал за примену у методици наставе руског језика као страног. У српској 
говорној средини ову парадигму описала јеРајна Драгићевић (2010), у оквиру 
монографије Вербалне асоцијације кроз српски језик и културу,2 док је њеној 
примени у сакралној сфери посвећена монографија Ксеније Кончаревић (2013) 
Сакрална комуникација: норме, традиције, средства.3 

Изучавање говорне етикеције сродних језика веома је значајно и из угла 
спречавања језичке и лингвокултуралне интерференције (Вићентић 2014: 95). 
Примена конфронтационе анализе при учењу страног језика базира се на прин-
ципу билатералности. Приликом билатералног конфронтирања веома је бит-
но да студенти буду што детаљније упознати са одликама обеју култура, своје 
матерње и културом језика који уче. На тај начин, искористиће предности пози-
тивног трансфера, фацилитације, али и избећи замку интерференције, негатив-
ног трансефера (Кончаревић 2014: 17–26). Националне специфичности могу 
изазвати чуђење, недоумицу, неадекватну интерпретацију, чак и комуникацио-
ни шок, док су сличности битне једино ако подстичу позитиван трансфер кому-
никационих радњи. У центру пажње лингводидактичких истраживања требало 
би да буде нормативно комуникационо понашање у датој култури, а потом и по-
ступци избегававања грешака изазваних утицајем матерње комуникационе кул-
туре. Приликом учења страног језика говорне обрасце увек треба усвајати ин-

2 Четврто поглавље ове књиге (Драгићевић 2010: 99–151) садржи поређење језгра језичке  
свести у руском и српском језику, као и анализу комуникационог идеала Руса и Срба. Сва 
истраживања повезује анализа вербалних асоцијација говорника различитих словенских 
језика. Таква испитивања представљају освежење и новину у методолошком приступу лек-
сичком значењу.

3 Многобројни аспекти сакралне сфере последњих деценија добијају шира и изузетно 
утемељена научна тумачења, чему К. Кончаревић овом монографијом даје вредан прилог.
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тегрално са невербалним аспектом комуникације, гестовима и мимиком, што је 
једини начин за формирање целовите слике комуникационог понашања.

Национално комуникационо понашање тражи систематичан опис, који би 
био израђен на основи одређеног теоријског модела. Горе поменути модели (си-
туациони, аспекатски и параметарски) показали су своју ефикасност када гово-
римо о опису несродних националних култура, међутим, није било описа који 
би обухватили сродне националне комуникационе културе (Пипер, Стернин 
2004: 3). Непостојање истраживања било је подстицај истакнутим славистима, 
а као резулатат дугогодишњег рада дало је резултате од кључне важности и по-
лазну тачку за многа будућа истраживања.

Пројекат Комуникационо понашање словенских народа, организован у пери-
оду од 2004. до 2007. године под руководствомЈосифа Абрамовича Стерњина и 
Предрага Пипера пример је веома успешне међууниверзитетске сарадње Цен-
тра за комуникациона истраживања при Вороњешком државном универзите-
ту и Катедре за славистику Београдског универзитета. У пројекту је учество-
вала група истакнутих српских лингвиста и слависта: Предраг Пипер, Ксенија 
Кончаревић, Људмила Поповић, Биљана Вићентић, Рајна Драгићевић, Дарја 
Војводић и др. Резултат плодотворне делатности учесника и сарадника пројекта 
је пет зборника у чијем оквиру је објављен велики број научних радова из обла-
сти руске и српске комуникационе културе. 

Сваки од зборника у погледу садржаја подељен је на више целина: национал-
на специфика комуникативног понашања, национални говорни етикет, кому-
никациони жанрови, језичка свест итд. Чланци који се односе на руско-српско 
комуникационо понашање заступљени су у свакој од наведених целина. У три 
зборника (бр. 19, 22 и 28) објављен је велики број радова, различитих по оби-
му, садржају, методологији и аспектима, али са заједничким општим циљем 
– стицање свеобухватне слике о сличностима и разликама у комуникационом 
понашању два сродна народа.  

У тематском смислу радови обухватају оне који се односе на гестове и 
фразеологију у комуникационој култури (Попович 2004), експериментал-
на и асоцијативна истраживања о поимању придева руски и етнонима Руси 
у свести Срба (Пипер 2004; Правда, Яурова 2004). Међу експерименталним 
истраживањима важно место у пројекту заузело је и оно које се односи на иде-
алног саговорника у свести представника српске и руске комуникационе кулу-
тре (Драгичевич 2004).

 Анализирајући јавне натписе у руско-српском комуникационом понашању 
свој изузетан прилог пројекту је дала Људмила Поповић радом «Дискурс пу-
бличных надписей в коммуникативном поведении русских и сербов» (Попович 
2006). Описана је и комуникема у процесу општења, а на материјалу емотивних 
исказа (Маслова 2004). Пословицама, као веома важном делу народног ства-
ралаштва, пажњу је посветила Д. Војводић у раду «Русская и сербская язы-
ковые картины мира через призму количественных отношений в паремиях» 
(Войводич 2007, стр: 152–169).

Да је комуникациона култура научна дисциплина која своју примену налази 
у свим областима живота и друштвеним групама, показала је К. Кончаревић, 
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која је ситуациони модел комуникационог понашања применила на описивање 
комуникације у сакралној сфери (Кончаревич 2006). Пре него што пређемо на 
централни део овог рада, поменућемо и чланак «О языках, «помнящих» и «не 
помнящих» родства (из нaблюдeний нaд систeмой рoдствaв русскoм и сeрбскoм 
языкaх)»(Влашкалич, Войводич 2004), чији аутори Ј. Влашкалић и Д. Војводић 
на веома сугестиван начин указују на значај неговања, очувања и сталан развој 
родбинских односа, као једне од најзначајнијих идентификационих карактери-
стика сваког народа.  

Из горе наведеног видљива је већ поменута разноврсност тема и присту-
па, али је јасна и немогућност да се сваком од радова у малим оквирима по-
свети једнака пажња.  Међутим, у зборницима примећујемо и оне радове који 
су слични садржајем, а односе са на комуникационо понашање припадника 
срп ске и руске лингвокултуролошке заједнице у стандардним комуникацио-
ним ситуацијама, што је одредило основни циљ овог рада, а то је упоредно 
пред стављање резултата до којих су у својим истраживањима поједини учес-
ници пројекта дошли, користећи приликом описа махом ситуациони модел 
описивања. Број у радовима описаних комуникационих ситуација је веома ши-
роког дијапазона, али ћемо се ми ограничити на следеће: обраћање, сусрет, 
представљање, опраштање, извињавање и захваљивање. Свакако и оста-
ле комуникационе ситуације заслужују једнаку пажњу и драгоцен су извор за 
стицање целокупније слике о сличностима и разликама у националном кому-
никационом понашању Руса и Срба, те ће бити набројане како би подстакле 
будуће истраживаче да се њима потенцијалано баве у научним истраживањима 
ширег обима. 

На самом почетку навешћемо веома битан закључак двојице организатора 
пројекта, П. Пипера и Ј. А. Стерњина , изнет у чланку «О контрастивном из-
учении коммуникативного поведения близкородственных народов (русская и 
сербская коммуникативные культуры)» (Пипер, Стернин 2004), a који се одно-
си на потешкоће у описивању и поређењу руске и српске комуникационе култу-
ре: степен сличности ова два језика је изузетно висок, истраживање у пракси не 
показује никакве ендемичне или лакунарне комуникационе чињенице и појаве, 
те се у већини случајева о разликама не може говорити из угла присуства/отсу-
ства одређене појаве, већ у смислу учесталости или степена манифестовања у 
комуникацији (Пипер, Стернин 2004: 3).

Говорећи о правилима бонтона као врсти лозинке, тј. кода који проверава да 
ли постоји разумевање између саговорника, Б. Вићентић у раду «Речевой эти-
кет у сербов и русских» (Вичентич 2004) анализира грешке до којих долази ус-
лед језичке интерференције, погрешног одабира и употребе одређених облика. 

Ауторка још једног од радова који садржи конфронтациону анализу руско-
српске комуникационе културе у горе наведеним типским ситуацијама је Е. А. 
Правда (2004) која у чланку «Некоторые особенности коммуникативного пове-
дения представителей сербскоязычной культуры» говори о историјским окол-
ностима у прошлости које су довеле до формирања снажног осећаја националне 
свести код припадника српске лингвокултуролошле заједнице, али и о високој 
политизованости српског друштва, о заштитничкој улози Русије у свести Срба 
и сл. Зато би приликом поређења српске и руске комуникационе културе треба-
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ло узети у обзир не само сродност језика, као припадника словенске групе, већ 
и сродност душа, осећај братства и вишевековно руско-српско пријатељство.

 У наставку ћемо систематизовати најважније закључке спроведених 
истраживања који се односе на горе наведене типске комуникационе ситуације. 

Обраћање. 
Сваки разговор почиње од обраћања будућем саговорнику, усмеравањем 

погледа окретањем главе у правцу истог. О томе сведочи и сам руски из-
раз oбрaтить, у значењу пoвeрнуть (голову) – окренути главу, усмерити по-
глед у правцу саговорника (Вичентич 2004: 96). На избор средстава вербал-
не комуникације утиче читав низ фактора: узраст, пол, професија учесника у 
говорном чину, природа односа (познаник или странац), околности разговора 
(званичан или незваничан) и сл. Обраћање се у српском језику разликује од ру-
ског по квантитету могућих варијанти, али и по структури и учесталости упо-
требе појединачних облика. Разлог томе је, између осталог, и одсуство вокати-
ва у руском језику са једне стране, а са друге одсуство патронима у српском 
(Пипер, Стернин 2004: 4). Такође је битно нагласити да је у руском бонтону 
обраћање именом и патронимом одраз учтивости, културе, уважавања саговор-
ника (Вичентич 2004: 98).

Стандардна и општеприхваћена формула за обраћање странцима у српској 
говорној средини је: мушкарцу – господине, удатој (или старијој) жени – 
госпођо, а неудатој (младој жени и девојци) – госпођице (Правда 2004: 78). 
Српско обраћање у форми господине и госпођо чешће се користи од руских 
еквивалената господин и госпожа, а истовремено је руска форма обраћања са 
женщина у српском језику ретка и изузетно експресивна (Пипер, Стернин 2004: 
4). Са друге стране, ни у руском говорном бонтону обратити се непознатим осо-
бама са мужчинa или жeнщинa не сматра се пристојним, али је облик усвојен 
услед непостојања прикладније форме која би се користила у датој ситауцији 
(Вићентић 2004: 97). Врло учтивим и свечаним обраћањем групи људи у обе 
комуникационе културе сматра се израз даме и господо (рус. дaмы и гoспoдa) 
(Вичентич 2004: 97).

При избору речи којима ћемо се обратити непознатом лицу у оба језика важну 
улогу игра узраст саговорника. У српском се користе следећи изрази: девојчице, 
девојко, цуро, дечко, младићу, дете (децо у множини), чему су у руском еквива-
ленти девoчка, дeвушкa, (дeвчoнки, дeвчaтa), мaльчик, молoдoй чeлoвeк, дeти. 
Веома интенресантно правило наводи Б. Вићентић: приликом обраћања једном 
детету у српском се користи реч дете, док је у руском обавезно именовање по 
полу мaльчик или дeвoчкa (никада рeбeнoк), а групи – дeти. Облик рeбятa ко-
ристи се приликом пријатељског обраћања групи младих (момака и девојака) 
или само момака (Вичентич 2004: 97).

Е. А. Правда уочава у српском језику и бележи у свом раду неке облике тра-
диционалних обраћања терминима за родбинске везе: младом (млађем по узра-
сту) човеку – сине (сын, сынок), старијем човеку – деда (дедушка), док се, реци-
мо, дете старијој мушкој особи може обратити са чико (дядя) (Правда 2004: 78). 
Интересантно је, такође, поменути српске народне изразе обраћања непозан-



Славистика XXV/2 (2021)

278 Дуња Радојевић

тима типа: земљаче, пријатељу, пријо, којима се користе више мушкарци него 
жене. Слично је и код Руса: приятeль, зeмляк, брaтeц (Вичентич 2004: 98), а 
навешћемо и српску шаљиву форму обраћања: брате (брат, браток), која се 
користи у обраћању како мушкарцима, тако и женама, али и облике: приjатељу 
(друг, приятель), човече (человек) и сл. (Правда 2004: 79).

Веома интересантно и са мноштвом специфичности у обе комуникационе 
културе (српској и руској) јесте обраћање по професији. Само у српској говорној 
средини широко је распростањено обраћање продавца купцу са комшија и ком-
шинице (рус. сосед и соседка), посебно у прехрамбеним продавницама, на киос-
циома и на пијаци, без обзира на то да ли купац заиста живи у близини (Пипер, 
Стернин 2004: 4). Такође се и купац на исти начин може обратити продавцу. У 
превозним средствима, возача је оштеприхваћено називати мајсторе (рус. ма-
стер) (Пипер, Стернин 2004: 5). Истим обликом Срби се обраћају и водоин-
сталатерима, електричарима, занатлијама и сл. (Вичентич 2004: 98). У руској 
комуникационој култури скрећемо пажњу на употребу израза дeвушкa код 
обраћања продавачицама и службеницама – женама уопште – независно од уз-
раста (Вичентич 2004: 97).

Срби  се много чешће обраћају саговорнику по професији: учитељу, учите-
љице, наставниче, наставнице, професоре, професорка, докторе, сестро, ди-
ректоре, док се у Русији  на тај начин обраћају само докторима и медицинском 
особљу: доктор, сeстрa, нянeчкa и сл. (Вичентич 2004: 98).

Истраживања су показала да се и Руси и Срби по могућности у конкретној 
говорној ситуацији приликом обраћања непознатом саговорнику или случајном 
пролазнику труде да избегну директно обраћање (Вичентич 2004: 97). Чешћи су 
у употреби следећи облици: извинитe, опрoститe, мoлим Вaс, тј. форме којима 
скрећемо пажњу на себе, али се и извињавамо саговорнику на сметњи. У ру-
ском бонтону постоје еквиваленти извинитe, пoжaлуйстa, прoститe, будьтe 
дoбры, будьтe любeзны, али су много учесталија  питања-молбе облика: Нe 
скaжeтe..? Нe пoдскaжeтe..? Скaжитe пoжaлуйста..?. Интересантан је и 
српски израз Да вас питам...?, у ком су модални глаголи попут хоћу, желим, 
могу ли, смем ли  изостављени (Вичентич 2004: 97).

Оваквим облицима је у свом раду «Конвенциональные косвенные директивы 
в форме вопроса (на материале русского и сербского языков)» посветила пажњу 
А. Маслова (2007). Питање са значењем намере ауторка је окарактерисала као 
канонски пример конвенционалног индиректног перформатива (Маслова 2007: 
125). Употреба питања са негацијом за матерње говорнике руског језика сас-
вим су уобичајени облици учтиве молбе: У вас нет… ? Не могли бы вы…? Вы 
не скажете…? Не будете ли вы так любезны…? Ове конструкције у српском 
језику нису честе, али је и улога негације другачија од оне у руском језику. Док 
у руском она има карактер учтиве молбе, у српском може нагласити дистанцу 
међу саговорницима или званичну природу комуникације (Маслова 2007: 125). 
У поређењу са руском конструкцијом  Не могли бы вы мне помочь? у српском 
језику се предност даје облику без негације: Можете ли ми помоћи? / Да ли би-
сте могли да ми помогнете?



Славистика XXV/2 (2021)

 Комуникациона култура као предмет конфронтационих руско-српских истраживања   279

Успостављање контакта.
У интеракцији представника различитих култура једна од најуочљивијих 

појава је успостављање контакта, којој је П. Пипер (2006) посветио пажњу у 
раду «Как дела? О контактоустанавливающих диалогах в русском и сербском 
языках». Уводни дијалози приликом успостављања контакта могу се сматрати 
посебним говорним жанром, аутономне су дијалошке структуре, које поседују 
специфичности у погледу форме и комуникационе функције (Пипер 2006: 3). 
Ови дијалози, чешћи у српском него у руском језику, дуго су били на периферији 
интересовања научника (Пипер 2006: 3), а одликују се  асиметријом, из разло-
га што једно исто питање по правилу може да има много више од једног одго-
вора.4 У руском језику дијалози за успостављање контакта почињу најчешће од 
питања Как дела?. Одговори се разликују по бројним критеријумима: стерео-
типни су и оказионални, високо и нискофреквентни, експресиви и неутрални. 
Са друге стране, у српској комуникационој култури одговори на питање Како 
сте? у основи су стереопипни, устаљени, неутрални, али и индивидуализова-
ни уз одређену дозу хумора или неки говорни клише (Пипер 2006: 8). Функција 
питања Како си/сте? чешће је успостављање контакта, него истинска заинтере-
сованост како се саговорник осећа (Пипер, Стернин 2004: 4).

Поздрав.
Поздрав је веома битан чин и фактор у комуникацији. Великом се увредом 

сматра игнорисање познананика, те се поздрав сматра минимумом комуникације 
(Вичентич 2004: 98). У функцији неутралних поздрава код Срба, а у зависности 
од доба дана користе се облици: добро јутро, добар дан, добро вече. У руском 
језику такође постоје дoбрoe утрo, дoбрый дeнь, дoбрый вeчeр, али нису дирек-
тни еквиваленти српским изразима (Вичентич 2004: 99). Српској форми здраво 
одговарају руске здрaвствуй и привeт, те ове изразе користе познаници, тј. они 
који су „на ти”. Супротност је српски израз ми смо на здраво-здраво, за не тако 
блиска познанстава (Вичентич 2004: 98).

У фукнцији наставка комуникације, после поздрава и покретања дијалога 
питањем Како си(сте)? (рус. Как дела?) у српској говорној заједници следе 
питања: Шта има ново? Како је?. Најфреквентнији одговори су добро, није 
лоше, а врло је чест одговор ништа (Вичентич 2004: 99). На руска еквивалентна 
питања: Что нoвoгo? Кaк жизнь? Кaкиe нoвoсти? Кaк успeхи? (Ну), кaк ты? 
такође следе неутрални одговори ничeгo, нoрмaльнo, тaк сeбe, пoтихoнeчку, 
хoрoшo (Вичентич 2004: 99).

Сусрет познаника после дуго времена обилује фразеолошким изразима. 
Срби говоре: Где си, одавно (дуго)се нисмо видели? Сто година (Целу вечност) 
се нисмо видели!, док су руски еквивалентни изрази; Скoлькo лeт, скoлькo зим! 
Дaвнo (стo лeт) тeбя нe видeл! Гдe ты прoпaдaл? (Вичентич 2004: 99).

 Ако смо изненађени сусретом са познаником на неочекиваном месту рећи 
ћемо: Откуд ти (овде)? Кога ја то видим?! Кога то виде моје очи?! (рус.: 

4 У поменутом раду П. Пипер алфабентим редом наводи списак потенцијалних одговора 
на пињања Как дела? и Како си?/сте?  (в. Пипер 2006: 6–8).
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Кaкими судьбaми! Вoт нe oжидaл! Кaкaя нeoжидaннoсть! Кoгo вижу?! Кaкaя 
встрeчa! Кaк ты сюдa пoпaл?! Кaк вы oкaзaлись здeсь?!, а забележени су и ин-
тересантни (са лингвистичке тачке гледишта) покушаји да се избегну стандар-
дни и стереотипни одговори, тежи се оригиналности (Вичентич 2004: 100).

Опраштање.
Приликом опраштања Срби говоре довиђења, чему одговара руски облик дo 

свидaния. Омладина користи и изразе здраво (ајде здраво) и ћао, док се у руској 
говорној заједници у истим околностима користи израз пока (често са реч-
цом: ну) (Вичентич 2004: 99). У функцији опраштања често се користе и жеље-
поздрави облика: счaстливo, всeгo дoбрoгo, всeгo хoрoшeгo, чији српски екви-
валенти наглашавају учтивост и уважававање саговорника, а гласе: све најбоље 
или пријатно (Вичентич 2004: 99). Интересантно је поменути и чест израз ви-
димо се (садашње време употребљено у функцији будућег). Распрострањеност 
ове форме потврђује и постојање сличног израза – чујемо се (Вичентич 2004: 
100). Руски еквивалент изразу видимо се био би до встречи. 

У Србији нема руског обичаја да се још мало поседи пред одлазак (Пипер, 
Стернин 2004: 5). На неким локалитетима у српским селима уобичајено је из-
бегавати дуга и церемонијална опраштања са пријатељима који одлазе јер се 
верује да се у супротном никада неће вратити (Правда 2004: 79).

Извињавање и захваљивање.
Срби се чешће него Руси захваљују за ситне услуге, врло често као израз 

учтивости. У руској комуникационој култури захваљивање је ређе, а функција 
је буквална – захвалност за помоћ, услугу и сл. (Пипер, Стернин 2004: 6). 
Слична је и улога осмеха, односно за Русе типична бытовая неулыбчивость, 
која је једна од најизраженијих и најспецифичнијих одлика руске комуникаци-
оне културе (Стернин 2004: 12). Ни код Срба се не практикује церемонијално 
извињавање и осмехивање на сваком кораку, али је у суштини често, услед 
пријатељске настројености српског народа (Правда 2004: 79).

Осим наведених и описаних комуникационих ситуација у зборницима 
пројекта Комуникационо понашање словенских народа описано је од стране при-
знатих стручњака мноштво типских ситуација: комуникација у јавности, са де-
цом, у образовним установама, јавни натписи, забране, упозорења, изражавање 
(не)сагласности, симболика пољупца, загрљаја, боје, мириса и низ сличних 
ситуација. Као што смо већ навели, чинило се немогућим дотаћи се сваке ко-
муникационе ситуације или теме описане у зборницима, чак ни када бисмо то 
покушли да урадимо у основним цртама и пуким набрајањем. Одабир који смо 
направили односи се на основно успостављање контакта, који је, као што смо у 
тексту и навели, предуслов за наставак сваке комуникације. 

Свакако остаје жеља и нада да ће конфронатационо истраживање српске и ру-
ске комуникационе културе привући пажњу што већег броја истраживача, те да 
ће бити што детаљније описани и размотрени и до сада неразјашњени аспекти. 
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Дуня Радоевич

КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ПРЕДМЕТ 
КОНФРОНТАЦИОННЫХ РУССКО-СЕРБСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Резюме

Язык – это семантический код для обмена идеями, значениями и мыслями, и его изучение 
как культурного феномена предполагает комплексное описание его составных частей, вклю-
чая коммуникативное поведение. Благодаря синтезу филологических и социоантропологи-
ческих наук эта молодая лингвистическая дисциплина позволяет построить полную картину 
национального коммуникативного поведения одного народа. Большинство ученых и иссле-
дователей подчеркивают важность адекватного, стандартизированного, коммуникативного 
поведения членов языкового и культурного сообщества, а уважение норм и традиций счита-
ется одной из важнейших культурных и педагогических задач.

Различия в национальных стереотипах существенно влияют на понимание между но-
сителями двух и более этнических групп. Противопоставление характера и теоретическая 
и практическая обработка необходимы, чтобы выделить наиболее ярко выраженные харак-
теристики национального менталитета. Сравнительное описание коммуникативного пове-
дения сербов и русских в рамках проекта Коммуникативное поведение славянских народов 
показало, что о различиях следует говорить не с точки зрения наличия/отсутствия нацио-
нальных особенностей, а по степени их проявления и частотности. 

Темы и возможности в области культуры общения многочисленны, поэтому всегда мож-
но найти новый подход и задачу, которую необходимо решить. Дальнейшие исследования 
могут относиться к еще более широкой и глубокой обработке, корректировкам существую-
щих исследований, а также к сравнению как можно большего числа национальных комму-
никативных культур.

Ключевые слова: проект, коммуникативное поведение, культура общения, русский язык, 
серб ский язык, коммуникативная ситуация.
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О ДИНАМИЦИ ПРОМЕНА У ЈЕЗИЧКОЈ СЛИЦИ  
СТВАРНОСТИ КРОЗ ПРИЗМУ ВЕРБАЛНИХ АСОЦИЈАЦИЈА 

(на примеру српског језика)

На основу материјала аутентичног асоцијативног експеримента из 2020. године и Асоци-
јативног речника српског језика (2003) извршена је анализа језичке слике света Срба с циљем 
испитивања тезе о тзв. језгру језичке свести, које је представљено са 30 најфрек вентнијих 
реакција на задате лексеме-стимулусе. У истраживању се полазило од претпоставке да су 
асоцијације узроковане друштвеним приликама и у складу с тим постав љено је питање ко-
лико је стабилно језгро језичке свести. У реакцијама из оба периода, најзаступљенији су 
појмови који се односе на универзалне људске вредности, али су уочена и извесна одступања. 
Услед ситуације са корона вирусом и принудном изолацијом, у језгру из 2020. године су ма-
хом заступљене лексеме које се односе на природу, док се 2003. године у свести Срба још 
увек чувало сећање на ратове, те су фреквентне реакције са негативном конотацијом: страх, 
смрт, туга, бол. Фреквентност појединих реакција указује на специфичне одлике језгра 
језичке свести Срба у поређењу с другим словенским народима.

Кључне речи: когнитивна лингвистика, вербалне асоцијације, асоцијативни експеримент, 
језичка слика стварности, језичко језгро свести.

Based on the material of the authentic association experiment from 2020 and the Associative 
Dictionary of the Serbian Language (2003), an analysis of the Serbian linguistic world image was 
carried out with the aim of testing the thesis of the so-called core of linguistic consciousness, that is 
shown with 30 most frequent reactions to given stimuli. The research was started with the assump-
tion that associations are affected by social circumstances and in accordance with that we question 
the stability of the core of language consciousness. In the reactions from both periods, the terms 
that refer to universal human values are the most common, but certain discrepancies have also been 
noticed. Due to the situation with the coronavirus and forced isolation, in the core from 2020, lex-
emes related to nature were mostly present, while in 2003 the memory of wars was still kept in the 
consciousness of the Serbs, consequently reactions with negative connotation such as fear, death, 
sorrow, pain were frequent. The frequency of certain reactions indicates the specific features of the 
core of linguistic consciousness of Serbs in comparison with other Slavic people.

Keywords: cognitive linguistics, verbal associations, association experiment, linguistic image of 
reality, linguistic core of consciousness.

Увод
Језичка слика стварности (ЈСС) представља комплекс судова о свету, људима, 

стварима и догађајима, који су субјективни, али и интерсубјективни јер постају 
друштвено прихваћени (Бартмињски 2011: 46). Вербалне асоцијације се 
сматрају поузданим средством проучавања тако схваћене језичке слике света 
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јер су претежно стереотипне природе, односно засноване на интерсубјективним 
асоцијативним представама. Као резултат слободних асоцијативних експериме-
ната, крајем седамдесетих година прошлог века настају први асоцијативни реч-
ници словенских језика, који су и данас широко заступљени у лингвистичкој 
славистици (Курч 1967; Бутенко 1979; Цітова 1981; Балтова и др. 2003; Мартінек 
2007 и др.). Међу њима се посебно издваја Руски асоцијативни речник Јурија 
Караулова и његових сарадника (Караулов и др. 1994, 1996, 1998, 2002), као и 
Словенски асоцијативни речник групе аутора (Уфимцева и др. 2004), у којем су 
прикупљени резултати асоцијативних истраживања за четири словенска језика 
– белоруски, бугарски, руски и украјински. Истраживање Јурија Караулова и 
његових сарадника поставља темеље за даља систематична проучавања вербал-
них асоцијација у лингвистичкој славистици, а примена вербалних асоцијација 
у когнитивнолингвистичким и сродним истраживањима постаје незаобилаз-
ни део методологије у школама етнолингвистичког и лингвокултуролошког 
усмерења, поред етимолошке, контекстуалне, паремиолошке, концептуалне и 
интерпретативне анализе. 

Погодност материјала из асоцијативних речника за етнолингвистичка и лингво-
културолошка истраживања, као и за реконструкцију концепата и стереотипа, по-
казана је у великом броју србистичких и славистичких радова (в. Поповић 2008, 
Стефановић 2012; Авагјан 2017; Пауновић Родић 2019; Ристић, Лазић Коњик 
2020). Асоцијативни речник српског језика, који су приредили Предраг Пипер, 
Рајна Драгићевић и Марија Стефановић, појавио се 2003. године, а други том 
Обратни асоцијативни речник српског језика, објављен је 2011. 

Проучавање вербалних асоцијација из различитих аспеката заступљено је 
у домаћој лингвистици у оквиру различито усмерених истраживања – лексич-
ко-семантичких (в. Драгићевић 2003, 2010; Пипер 2003, 2006), лингвокултро-
лошких (Раздобудко-Човић 2006; Стефановић 2008, 2012, 2013, 2015; Даути 
2012), когнитивнолингвистичких (Поповић 2008, 2017; Авагјан 2017; Пауновић 
Родић 2019), теолингвистичких (Кончаревић 2015, 2015а), етнолингвистичких 
(Ристић, Лазић Коњик 2020) и др.

За ово истраживање, као грађа послужио је Асоцијативни речник српског 
језика1 (2021), који је израђен на основу резултата аутентичног асоцијативног 
експеримента. Експеримент је реализован 2020. године на Катедри за слависти-
ку Филолошког факултета у Београду у склопу колективног научноистраживач-
ког пројекта „Језичка слика света Срба и других словенских народа кроз при-
зму вербалних асоцијација” под руководством проф. др Људмиле Поповић.2 За 
потребе израде овог речника је анкетирано 795 говорника српског језика.3 

1 У наставку текста овога радакористиђемо такође скрађеницу АРСЈ.
2 Овом приликом бисмо желели да искажемо искрену захвалност свим колегама, сту-

дентима Катеде за славистику Филолошког факултета у Београду, који су учествовали 
у реализацији овог пројекта на прикупљању асоцијативних анкета. Посебну захвалност 
дугујемо проф. др Људмили Поповић, под чијим руководством је настао овај рад. За све 
евентуалне пропусте, наравно, одговорност сносе сами аутори. 

3 У изради речника, поред аутора овог рада, учествовали су колеге са Катедре за сла-
вистику  Филолошког факултета у Београду: Матија Васовић, Анђелија Ђорђевић, Симка 
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Други део грађе чине асоцијативни речници српског језика из 2003. и 2011. 
(Пипер и др. 2003; Драгићевић и др. 2011), који су састављени на основу резул-
тата експеримента из 2002−2003. године, када је било анкетирано 800 испита-
ника по речи-стимулусу. 

Како је број испитаника у оба експеримента приближно исти, полазили смо 
од претпоставке да би поређење асоцијација из 2002−2003. и 2020. године мог-
ло пружити релевантне одговоре на питања која смо поставили у нашем раду – 
да ли је језичка слика једног народа подложна променама са временом, каква је 
динамика тих промена, да ли су оне могуће у једном краћем периоду од 20 го-
дина, и, ако јесте, који су фактори кључни у таквим променама. 

Како би се могле упоредити промене у језичкој слици света, одлучили 
смо да издвојимо најфреквентније асоцијације у оквиру оба експеримен-
та као показатељ оног њеног дела који би се могао условно одредити као 
језгро језичке свести (ЈЈС) једног народа. Термин језгро језичке свести (ядро 
языкового сознания) увела је Н. В. Уфимцева (Уфимцева и др. 2004: 6). Он 
подразумева 30 најфреквентнијих асоцијација које се јављају као одговори 
на све стимулусе у оквиру једног асоцијативног експеримента. У свом раду 
користићемо овај термин. Како истиче Р. Драгићевић, „језгро језичке свести 
морало би бити непроменљиво и стабилно, а списак од ових 30 лексема у 
мањој или већој мери био би друкчији да су стимулуси били друкчији” (в. 
Драгићевић 2010: 131). У нашем истраживању, између осталог, испитаћемо 
и ову претпоставку јер су се стимулуси у оквиру експеримента 2002‒2003. и 
2020. разликовали, с обзиром на то да је старији речник садржао 600 стиму-
луса (6 анкета од по 100 стимулуса), док новонастали 108, од тога се подуда-
ра 45 стимулуса.

Главни циљ нашег истраживања је да, полазећи од систематизоване грађе 
аутентичног асоцијативног експеримента и АРСЈ-а, сагледамо и упоредимо 
језичку слику стварности код Срба из 2002‒2003. и 2020. године. Имајући у 
виду да се околности у друштву мењају, а да су те промене уочљивије након 
одређеног периода, полазна хипотеза у овом истраживању је претпостав-
ка да ће се асоцијације из 2003. и 2020. незнатно разликовати, а да ће се у 
већем делу најфреквентније асоцијације подударати без обзира на различи-
те стимулусе, тј. настојаћемо да докажемо тезу о одрживости појма језгра 
језичке свсети.

Наш задатак је такође у томе да упоредимо најфреквентније асоцијације које 
су се јавиле у оба поменута експеримента са најфреквентнијим асоцијацијама 
код других словенских народа, које су издвојене у Словенском асоцијативном 
речнику (Уфимцева и др. 2004: 6, 7).

 Тиме ћемо одговорити на питање да ли се може говорити о заједничком 
језгру језичке свести Словена или су разлике међу ЈЈС појединих словенских 
народа толико велике да о томе не може бити речи.

Ђурић, Тијана Илић, Александра Јанковић, Невена Јарић, Ања Клипа, Катарина Теофиловић, 
Анђела Шимшић.
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Анализа
Анализа динамике промена у језичкој слици стварности путем поређења 

вербалних асоцијација изложена је у три дела. У првом делу приказаћемо 
најфреквентније реакције које су се јавиле у оба експеримента. У другом делу 
издвојићемо разлике међу најфреквентнијим реакцијама које су се јавиле код 
испитаника 2003. и 2020. године и испитаћемо у чему се оне састоје из аспекта 
концептуализације стварности. Трећи део ће садржати осврт на поједине специ-
фичности које се јављају међу најфреквентнијим асоцијацијама како би се ука-
зало на утицај стереотипних схватања у друштву на реакције испитаника.

Први део истраживања започиње анализом првих пет најучесталијих ре-
акција које најбоље одражавају стереотипне представе једног народа и, на неки 
начин, оно што је за његове представнике најважније. Већ на први поглед постаје 
уочљиво да се четири исте реакције јављају у првих пет најфреквентнијих 
асоцијација из оба експеримента (2003. и 2020): човек, срећа, љубав и живот. 
Из овога можемо закључити да, иако је прошло скоро 20 година између два ек-
сперимента, испитаницима у Србији прво падају на памет појмови које можемо 
одредити као опште људске вредности. Иако су стимулуси били различити, ове 
асоцијације убедљиво предњаче у оба експеримента, што потврђује тезу о ста-
билности језгра језичке свести.

Интересантно је да се међу најфреквентнијим асоцијацијама из 2003. на 
првом месту налазила реакција живот, док се 2020. нашла реакција човек. 
Потоња асоцијација се јавља као најфреквентнија и код других словенских на-
рода. Рецимо, у Словенском асоцијативном речнику (Уфимцева и др. 2004), на 
првом месту по броју реакција код четири словенска народа − руског, белору-
ског, украјинског и бугарског, такође се налази реакција човек. Занемарљиве 
разлике у учесталости, а самим тим и у рангу који заузимају асоцијације, нису 
пресудне за тумачење значаја појединих концепата у језичкој слици стварности; 
важна је чињеница да су оне најучесталије. Реакција човек сведочи о антропо-
центричном погледу на свет, као и о својеврсном егоцентризму, тј. окренутости 
човека у доживљавању света првенствено самом себи, као заједничким одлика-
ма језичке слике света свих Словена. 

Поред ове реакције, која је неутрална по свом значењу, међу најучесталијим 
реакцијама из 2003. у првих пет налази се и асоцијација ја, која потврђује 
претпоставку о наглашеној пажњи савременог човека према самом себи и 
свом деловању. Овде ваља указати на реакцију породица, која спада међу 
најфреквентније у екперименту из 2020. и стоји насупрот егоцентричном ја из 
2003. године као поштован и цењен вид родбинске заједнице.

Није необично да се међу најфреквентнијим реакцијама јавила и лексема 
живот. Како српски говорници поимају овај апстрактан појам постаје јасно 
када се анализирају реакције на стимулус живот, који је био заступљен у оба 
експеримента. Према резултатима експеримената из 2003. (Пипер и др. 2003) 
и 2020. живот је окарактерисан као срећан, леп, радостан и дуг (уп. реакције 
на стимулус живот из експеримента 2020: срећа (49), смрт (41),4 дуг (42), леп 

4  За потребе анализе нисмо узимали у обзир реакције које представљају антоним стиму-
лусу, и обрнуто. Сматрамо да је то лексички механизам који не захтева додатно тумачење, 
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(39), радост (29); реакције на исти стимулус из АРСЈ, 2003: смрт (135); сре ћа 
(57); ра дост (32); леп (30); ле по та (26)).

У пет најучесталијих реакција према резултатима експеримента из 2020. го-
дине спада и реакција сунце, која нас уводи у други део наше анализе. У 30 
најучесталијих реакција из 2020. јавило се чак шест асоцијација које се односе 
на природу: сунце (682), дан (446), вода (432), дрво (423), снег (281), ноћ (281), 
за разлику од експеримента из 2003. у ком нема ниједне сличне реакције међу 
најучесталијих 30. Претпостављамо да су на овакво стање утицале околности у 
којима је спроведен асоцијативни експеримент 2020. године, која је обележена 
епидемијом, изазваном вирусом COVID-19, и њеним сузбијањем путем увођења 
карантина и инсистирања на кућној изолацији становништва. С тим у вези, 
претпостављамо да се код испитаника јавила потреба за природом, изласком у 
шетњу по лепом времену, а самим тим и повећана осетљивост на такве факторе. 

Најучесталије асоцијације из експеримента 2003. године одражавају другачије 
историјске околности, што се види по томе да се међу асоцијацијама може наћи 
велики број негативно конотираних реакција − чак 10 од најфреквентнијих 30 
чине лексеме: досада, ништа, страх, глупост, лаж, рат, смрт, туга, лоше, бол. 

Асоцијативни експеримент на основу ког је образован Асоцијативни речник 
српског језика из 2003, односно Обрнути асоцијативни речник српског језика 
из 2011, спроведен је почетком двехиљадитих, тј. у периоду ближем НАТО 
бомбардовању и ратовима уопште, те, претпостављамо, тиме се може објаснити 
нешто „мрачнија” језичка слика коју очитавамо из ових реакција. Истаћи ћемо 
да се на стимулус губици у речнику из 2003. као фреквентне јављају реакције 
рат (52) и ратни (7), док се на сличан стимулус – губити у експерименту из 
2020. ниједном нису јавиле наведене реакције, већ се овај глагол везује за новац 
(31), живце (25), време (22), игру (14), килажу (9). У целокупном асоцијативном 
експерименту из 2020. нема реакције НАТО, а асоцијација бомбардовање се 
јавила само два пута. 

У прилог констатацији о утицају друштвених околности у којима се одвија 
експеримент на учесталост одређених асоцијација иде чињеница да се у експе-
рименту из 2020. године јавља више реакција које су позитивно конотиране: 
сунце, дете, породица, дан, радост, мир, брат, пријатељ, лепота, мајка, сна-
га. О концептуализацији ових појмова у језичкој слици Срба сведоче резултати 
асоцијативног експеримента из 2020. године: дете – мало (108), игра (49), срећа 
(47); породица – срећа (82), љубав (79), дом (52); дан – сунце (306), светлост 
(73); радост – срећа (238), осмех (39); пријатељ – друг (90), добар (40), под-
ршка (39); мајка – љубав (129); снага – моћ (110), мишићи (109), ум (52), воља 
(37); сунце ←5 светлост (187),  јутро (137); рођени ← брат (306); лепота ← 
лице (120); мир ← село (58), вече (35), река (30).

Упоредна анализа реакција у оба асоцијативна експеримента (2002‒2003 и 
2020), на идентичне стимулусе (бео, богат, велик, викати, вода, врата, глава, глуп, 

нити даје додатне информације при анализи динамике промена ЈСС.
5 Знак ‘←’ означава да је у питању податак из обратног асоцијативног речника, када се по-

сматра учесталост јављања одређене реакције у речнику уз различите стимулусе.
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говорити, губици/губити,6 дан, дете, добар/добро, живот, заједно, зелен, кћерка/
кћи, леп, лице, лош, љубав, мали, мама/мајка, мислити, младост/млад, много, муж, 
надати се, непријатељ, нов, новац, обећање/обећати, очи, паметан, пиће/пити, 
појести/јести, породични/породица, праведан/правда, пријатељ, прст/прсти, ра-
дост, родбина, рођени, рука/руке, смрт, споменик, срећа, стар, стидљив/стид, 
уста, хлеб, хтети, црвени, црн, чика, шкрт) показује да се у експерименту из 
2002‒2003. на пет стимулуса (бео, говорити, обећање/обећати, радост, срећа) 
чешће јављају негативно конотиране реакције, док код осам стимулуса (љубав, 
муж, надати се, појести/јести, праведан/правда, родбина, стар, црн) постоји не-
знатна разлика у укупном броју негативно конотираних реакција или је њихов број 
приближно исти. Међутим, ако посматрамо само најфреквентније реакције на на-
ведене стимулусе, уочавамо да су оне у оба експеримента исте, са занемарљивом 
разликом у броју јављања, што опет потврђује нашу полазну претпоставку о томе 
да језгро језичке свести остаје већим делом стабилно и непроменљиво, а да су про-
мене заступљене у мањој мери (в. Прилог 1). 

Као најзначајније разлике које сведоче о променама у језичкој слици кроз вре-
ме, чак и током релативно краћег периода, могу се истаћи следеће: реакције на 
стимулус бео показују да су Срби 2003. везивали белу боју претежно за смрт и 
болест, а знатно мање за венчање или невиност, што је случај у експерименту из 
2020. На стимулус говорити, на пример, 2020. испитаници су најчешће одгова-
рали реакцијом истина (83), за разлику од 2003, када се у центру асоцијативног 
поља овог стимулуса није нашла поменута реакција. Штавише, као асоцијација 
на стимулус истина 2003. јавља се негативно конотирани глагол брбљати (29). 

На лексему-стимулус обећање, односно обећати, најзаступљенија реакција 
2003. је лудом радовање, а 2020 ‒ глагол испунити. Изрека обећање лудом 
радовање подразумева да се обећање неће испунити и самим тим схватање 
обећања 2003. године у потпуности је супротно оном које се испољило у 
асоцијативном експерименту из 2020.  

Важно је истаћи и чињеницу да се на стимулус смрт 2003. јавило 15 пози-
тивних реакција, међу којима су: живот, бело, мир, спас, рођење, анђео, Бог, 
идеал, храброст, лака, љубав, нада, спасење, спокој, смиреност, док се 2020. 
јавило чак 22 позитивне реакције на исти стимулус: живот, спокој, одмор, 
ослобођење, нов почетак, рај, слобода, спас, Бог, почетак, радост, други жи-
вот, не плашити се, одмарање, олакшање, осмех, победити, рођење, слатка, 
смиреност, херојска, часна.  Међу реакцијама на стимулус смрт 2003. среће се 
и асоцијација рат, што није случај са реакцијама на исти стимулус 2020.  

Примећено је да се у Обратном асоцијативном речнику српског језика7 (Дра-
гићевић и др. 2011) више пута јавила реакција дан на стимулус сив (49). У истом 
речнику реакција дете се нашла међу фреквентнијим на стимулус побачај (33), 
а код стимулуса дете у АРСЈ (Пипер и др. 2003) могла се срести и асоцијација 
мртво. Са друге стране, у експерименту из 2020. забележена је нешто блаже ко-
нотирана асоцијација на исти стимулус ‒ нежељено. 

6 Као сличне разматрали смо и оне стимулусе који припадају истом деривацијском гнезду 
или се могу посматрати као апсолутни синоними, нпр. губици и губити, мама и мајка итд.

7 У даљем тексту ОАРСЈ.
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Претпостављамо да се услед сећања на тек прохујале ратове у АРСЈ из 2003.  
реакција добро јавља тек на 26. месту у односу на укупан број свих реакција 
(280 јављања) док се у експеримену из 2020. иста асоцијација налази на деве-
том месту по броју јављања (укупно 457 пута). У прилог овом запажању истаћи 
ћемо и чињеницу да се у експерименту из 2020. реакција добро јавља као знат-
но фреквентнија асоцијација на стимулус дело (166). Стимулус дело, према по-
дацима из 2003, првенствено асоцирало на уметност (87), док се асоцијација 
добро уопште није јавила, али реакција ружно (3) јесте.

Већ је било напоменуто раније да се међу 30 најфреквентнијих реакција из 
2003. јавља ја, док се 2020. међу првих 30, тј. у језгру језичке свести (ЈЈС), на-
лази породица, што показује да је фокус пребачен са појединца на заједницу. До 
сличних закључака може се доћи и анализом учесталости следећих асоцијација: 
дете, брат, жена, мајка, који се јављају у ЈЈС из 2020. Занимљиво је да у Србији 
породица не представља само њене најуже чланове. О томе сведочи чињеница 
да је реакција породица најфреквентија асоцијација на стимулус родбина (103).

Реакција мајка (90), која се нашла у ЈЈС према резултатима експеримента 
из 2020, потврђује посебан значај мајке у српској породици (поређења ради, 
реакција отац се није нашла међу 30 најучесталијих). Ова асоцијација се 
најчешће јављала на стимулус жена.8 Истраживање Стефане Пауновић Родић 
(2019) показало је да се код Срба жена првенствено везује за родну улогу мајке, 
а резултати нашег експеримента потврђују њено запажање. Како је наведено 
у цитираном истраживању (Пауновић Родић 2019), на стимулус јака жена у 
асоцијативном речнику Словака, најбројнија је реакција мајка, док су реакције 
које упућују на физички изглед јаке жене много ређе: бицепс, мишићи, бодибил-
дерка. Ови подаци јасно говоре да и код Словака мајка има важну улогу у по-
родици, где представља борбену жену, односно особу која одржава породицу и 
највише брине о укућанима. 

Што се тиче нашег истраживања, сасвим је очекивано да се асоцијација мајка 
јавља на позитивне стимулусе, попут љубав (7), снага (9), породица (7), као и 
да се на стимулус мајка јаве реакције љубав (129), брига (26), нежност (15), 
загрљај (13). Слични су резултати асоцијативног експеримента и код Словака, 
где налазимо на следеће асоцијације на исти стимулус: дивна, идеална, саврше-
на, краљица (Ibid.). 

Напоменућемо да се на стимулус мајка и 2003. и 2020. године јављају само 
позитивне реакције, што сведочи о стабилности позиције овог концепта у 
језгру језичке свести српског народа и његовог значаја у колективној представи.

 Реакција жена у асоцијативном експерименту из 2020. нашла се у анке-
ти уз  стимулусе муж и мушкарац. На стимулус муж у експерименту из 2020. 
најфреквентије асоцијације су: жена (121), брак (74) и отац (38). Иако се сти-

8 У асоцијативном експерименту из 2020. два основна значења лексеме жена ‒ „осо-
ба женског пола“ и „супруга“ раздвојена су тако тако што се тај стимулус јавља двапут  –  
једном одмах  после стимулуса мушкарац, а други пут одмах иза стимулуса муж.  Тиме се  
испитаницима имплицитно предочавала разлика.  Међутим, резултати експеримента сведоче 
да се родна улога супруге чврсто  везује за особу женског пола код Срба јер су се у оба слуачја 
подједнако често јављале реакције муж, брак, деца и сл.   
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мулус муж, као што видимо, везује за брак и оца, његова улога у колективној 
свести Срба није у потпуности дефинисана, о чему сведочи чињеница да се 
у оба речника јавио подједнако велики број негативних реакција на овај сти-
мулус. Навешћемо неке од фреквентнијих негативних реакција: обавеза (13), 
љубавник (7), далеко (5), досада, швалер (3), будала, никад, роб, смор (2) (2003); 
обавеза, швалер (3), бес, геј, досада, лош, туђ (2), давеж, далеко (1) (2020). 

На стимулус мушкарац јављају се реакције снага (131), брада (34), као и оде-
ло, бркови, мишићи, рамена, кравата, панталоне, кошуља, стена, висок као од-
лике физичког изгледа, а у ОАРСЈ (Драгићевић и др. 2011) асоцијација мушка-
рац најчешће се јавила на стимулусе страстан (13), лепотан (12) и муж (10) и 
само једном на стимулус отац, што сведочи о слабом повезивању родне улоге 
оца са лексемом мушкарац, тј. потпуно супротно од концептуализације жене у 
језичкој слици света Срба. 

У АРСЈ (Пипер и др. 2003) на стимулус отац9 јавља се реакција љубав 
(38), али и ауторитет (21), односно глава породице (20), док се у експери-
менту 2020. и на жену гледа као на стуб (11), односно стуб куће (9). Као што 
је истакла Стефана Пауновић Родић, Срби, али и Словаци, на мајку гледају 
као на борбено, јако и самостално биће: ,,Осим што жена своју снагу показује 
издржљивошћу и способношћу да обавља све традиционално женске послове, 
на челу с мајчинством, можемо рећи да је снага жене повезана у првом реду 
са самосталношћу, тј. еманципацијом, и то финансијском. Важно је да приме-
тимо и наизглед суптилну, а веома значајну разлику између концепта (мушке 
или опште) снаге и моћи и оне снаге и моћи која се приписује женама: ова дру-
га искључује насиље” (Пауновић Родић 2019: 179). Физичка снага се јавља као 
реакција на стимулус мушкарац у асоцијативном експерименту из 2020. Снага 
коју поседује жена није физичка. Она се односи на њену борбу за породицу, 
брижност према укућанима, што се огледа у реакцији „стуб породице”. 

У оквиру асоцијативног поља на стимулус мушкарац (2020) могу се наћи и не-
гативно конотиране реакције: зло, лажов, превара, туча, безосећајан, наспрам по-
зитивно конотираних асоцијација змај и херој, које се јављају на стимулус жена.

Трећи део истраживања усмерен је на изношење запажања која се односе на 
промене у структури ЈСС код Срба. 

Након указивања на промене у вредновању породице и појединца, у скла-
ду са резултатима асоцијативних експеримената из 2003. и 2020, желели бис-
мо скренути пажњу на промене у приступу материјалним вредностима код 
просечног члана српске етносоциокултурне заједнице. О томе да је до таквих 
промена дошло, рецимо, сведочи чињеница да се међу 30 најфреквентнијих 
реакција 2020. нашла асоцијација ауто (339). С обзиром на то да је ауто уједно 
и најфреквентнија асоцијација на стимулус нов (157), очигледно је да је овај 
квалитет код аутомобила обележен, тј. нов аутомобил је нешто што представља 
посебну вредност у складу са резултатима експеримента.  

Новац игра важну улогу у животу просечног човека, што потврђује 
заступљеност ове реакције у ЈЈС у оба експеримента (2003. и 2020). Поређење 

9 Стимулус отац није укључен у експеримент из 2020.
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структуре ова два језгра такође показује да се 2020. у њему појавиле реакције 
храна и ручак, које се не налазе међу најфреквентнијим 2003. Реакција храна се 
код Срба највише јавила на стимулусе јести (143) и хлеб (97), а ручак на стиму-
лус сто (203), и то као најфреквентнија реакција на овај стимулус, иако је лек-
сема полисемична и може означавати било коју врсту стола, односно могла се 
тумачити и као хомоним који је везан за квантификацију. Наведени резултати 
сведоче не само о значају хране у српској култури, већ наводе на констатацију 
да су се услед неповољних прилика у јавном животу (пандемије) Срби окрену-
ли породици и својеврсном хедонизму.

Значајно је напоменути да смо, имајући у виду распоред и фреквенцију асо-
цијација у асоцијативним речницима, запазиле да се у највећој мери очувала 
асоцијативна веза синонима и антонима, док су све промене настале као последи-
ца наведених друштвених промена и историјских догађаја. Развој науке и технике, 
као и модернизација свакодневног живота допринели су такође и учвршћивању 
страних речи, тј. позајмљеница у спрском језику, а самим тим су се и дате лексе-
ме јавиле као асоцијације на задате стимулусе. Тако се у експерименту из 2020. 
нашла реакција инстаграм, на стимулус леп, што није случај у АРСЈ (Пипер и 
др. 2003). Ова чињеница је сасвим логична будући да је инстаграм као друшт-
вена мрежа креиран 2010. У асоцијативном експерименту из 2020. нашла се и 
реакција ајфон, на стимулус надати се, што није могао бити случај 2003. јер се 
ајфон појавио 2007. године. Ове чињенице сведоче о томе да су промене у струк-
тури ЈСС једног народа условљене променама у самом друштву.

Стереотипи су упрошћене, типичне и друштвено утврђене представе о раз-
личитим сегментима стварности (в. Поповић 2008). Најфреквентније реакције 
на стимулус жена у асоцијативном експерименту 2020. су: мајка, муж, лепо-
та, брак. На стимулус мушкарац најфреквентнија асоцијација је снага. Будући 
да наведених стимулуса није било у АРСЈ (2003), навешћемо чињенице из 
ОАРСЈ (2011), где се реакција жена јавила на стимулусе: муж, вољена, моћна, 
леп, мама, нежан, љубав. Реакција муж се јавила на следеће стимулусе: јачи, 
груб, храбар, нежан, страстан, лепотан. Наведене реакције указују на сте-
реотипно схватање улоге жене и мушкарца у савременом српском друштву. 
Концептуализација мушкарца као припадника јачег, снажнијег пола и жене као 
припаднице лепшег пола ‒ слабијег и нежнијег, стабилна је, што потврђују како 
ранија истраживања ове проблематике (Поповић 2008; Пауновић Родић 2019) 
тако и резултати оба асоцијативна експеримента (2003. и 2020). 

Стереотипизацији је подложно схватање и других улога жене у савременом 
друштву, о чему сведоче реакције на стимулус бака, међу којима су старост 
и храна. 

Судећи по резултатима асоцијативних речника, Срби сматрају да са новцем, 
долази и моћ, те се на стимулус новац, моћ јавила у прве две најфреквентије 
асоцијације у асоцијативним речницима из 2003. и 2020. године. Међутим, у 
оба речника се срећу и стереотипне реакције на стимулус новац: прљаво, зло, 
мито, похлепа.  

Стимулус родбина везује се за славу, која се као асоцијација нашла међу 
најфреквентијим реакцијама у оба асоцијативна експеримента. Ова асоцијација 
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се везује за традицију и породичне вредности јер слава представља прилику да 
се једном годишње родбина на једном месту и окупи. Међутим, код Срба се на 
родбину понекад гледа у негативном контексту, те су се у речницима нашле и 
следеће, не тако фреквентне, али речите реакције: досадна, свађа, љубомора.

Значајно је истаћи и стереотипизацију људских особина. У асоцијативим реч-
ницима (АРСЈ, ОАРСЈ) међу првима се нашла асоцијација човек као реакција 
на стимулусе глуп и паметан, поред реакција (паметан) пас и (глуп) магарац.  

Закључак
На основу поредбене анализе језгра језичке свести Срба, реконструисаног 

током асоцијативних експеримената који су реализовани 2002‒2003. и 2020, до-
лазимо до закључка да у појединим аспектима постоје квалитативне и кванти-
тативне промене у ЈЈС Срба, док су у осталим најфреквентније реакције остале 
непромењене. Самим тим можемо говорити о стабилном централном и пери-
ферном варијабилном пољу језгра језичке свести.  

Стабилно поље чини првих пет најфреквентнијих реакција. У нашем случају 
од тих пет, четири су подударне у оба експеримента, то су: човек, срећа, љубав, 
живот. Из тога следи да је централни део језгра стабилан и да су опште људске 
вредности очувале своје место и значај у свести Срба у наведеном периоду. 
Потврда о стабилности централног поља језгра и ван језичке слике Срба, на-
шле смо и у  реконструисаним језгрима језичке свести четири друга словенска 
народа, чије су асоцијације обухваћене Словенским асоцијативним речником – 
руског, белоруског, украјинског и бугарског језика. 

Највеће разлике између језгара језичке свести Срба из два наведена периода, а 
самим тим и у концептуализацији ЈСС, уочљиве су у периферном варијабилном 
пољу језгра, односно у преосталих 25 реакција од 30 најфреквентнијих 
асоцијација. Размимоилажење се запажа у броју негативно конотираних 
асоцијација, које су израз ,,мрачније” ЈСС из 2003. године. Навешћемо неке од 
њих: досада, ништа, страх, глупост, лаж, рат, смрт, туга, лоше, бол. Са дру-
ге стране, у експерименту из 2020. јављају се бројне позитивне асоцијације, 
претежно везане за природу које указују на ,,ведрију” језичку слику света, међу 
њима су: сунце, дан, вода, дрво, снег, ноћ. Промене у варијабилном пољу језгра 
језичког сазнања сведоче о динамици промена у језичкој слици стварности кроз 
призму вербалних асоцијација.

Овим је постављена хипотеза потврђена, те је доказано да је језгро језичке 
свести, односно 30 најфреквентнијих реакција, подложно променама с година-
ма, због чега је неопходно периодично обнављати асоцијативне експерименте 
како би подаци асоцијативних речника били валидни за научна истраживања. 
Овде се поставља и питање оптималног периода за понављање асоцијативног 
експеримента, које, међутим, препуштамо будућим истраживањима.

Резултати аутентичног асоцијативног експеримента из 2020, чији фрагмент 
наводимо у Прилогу овом раду, могу бити полазиште за даља лингвокултуро-
лошка, етнолингвистичка и когнитивнолингвистичка истраживања усмерена 
на проучавање динамике промена у колективним асоцијацијама, како у оквиру 
проучавања ЈСС Срба, тако и из контрастивног аспекта.
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Прилог 1

ситмулус и 
најфреквентније 

10реакције из 2003.

стимулус и 
најфреквентније 
реакције из 2020.

Негативно 
конотиране 
реакције на 

стимулус из 2003.

Негативно 
конотиране реакције 

на стимулус из 
2020.

бео
снег 216; црн 84; 
град 52; чист 27; 
зид 20; облак 17;

бео
снег 180; град 106;  
црн 58; зид, чист 
30; облак 25;

бео 4811

мр тав 13; блед 
6, смрт 5; бо лест 
3; боле стан; пра-
зно 2; анемичан; 
антипатичан; авет;  
бледуњав;  бол; 
болница; досада; 
и мртав; јадан; 
лудница; мртав 
човек; на самрти;  
наркоман; нервоза; 
пази се; страх 1; 

бео 7
мртав 3; болест; 
болестан; болница; 
смрт 1;

говорити
при ча ти 174; ћу та ти 
49; је зик 30; брбља-
ти 29; уста 27;

говорити
истину 83; причати 
83;  речи 42; глас 
27; језик 26; гласно 
24;

говорити 100
брбљати 29; 
глупости 11; бла 
бла;  блебетати; 
досађивати; 
глупост; лагати 
4; паметовати 
3;  бити досадан; 
брбљив; досада; 
тртљати;у празно 
2; а ништа бла 
бла бла; брбљање; 
брбљивац; 
брбљивица; бука; 
викати; давити; 
дангубити; 
главобоља; глупо; 
замарати;  замор; 
кокошка; лажи; 
лупати; не; 
нервирати;

говорити 31
глупости 13;  
лажи 9; досада 2;  
викати; гњавити;  
драти се; лагати; 
придиковати; у 
празно; узалуд 1;

10 Поље са најфреквентнијим реакцијама обухвата асоцијације које се као подударају у 
оба речника, нпр. стимулус бео, или, уколико то није случај, последња реакција коју смо на-
веле у пољу најфреквентнијих реакција на задати стимулус је она након које следи реакција 
са знатно мањом фреквентношћу у АП, нпр. љубав (2020): срце (78) срећа (74) породица (45) 
‒ живот (25) дете/деца (20) мржња (18) брак (14), итд.

11 Укупан број негативних реакција које су се јавиле на задати стимулус
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не рећи; олајавати; 
пљувати; превише; 
страх;  торокати; 
трабуњати;  
трачарити; трачеви;  
узалуд 1;

љубав
сре ћа 88; ср це 60; 
мр жња 29;

љубав
срце 78; срећа 74; 
породица 45;

љубав 63
мр жња 29; бол,
глу пост; илу зија 3; 
не по сто ји; не по-
зна то; пат ња; смрт; 
сузе; туга 2; ап сурд; 
варка;  ка та стро фа; 
лаж; љу бомо ра; 
НА ТО; не; невер-
ство; не до ку чи во; 
не знам; не и ма ње; 
не мо гу ћа; не сре-
ћа; не уз вра ће на; 
ни је веч на; рет ко; 
реткост; умр ла  је; 
уса мље ност 1;

љубав 45
мржња 18; лаж; 
рат; туга 3; бол, 
брига; не знам 
2; бајка; драма; 
заблуда; илузија; 
небитна; не постоји; 
непостојећа; 
патња; прецењена; 
пролазно;  реткост; 
смрт 1;

муж
же на 210; брак 88; 
љу бав 38; су пруг 
35; отац 24; чо век, 
по ро ди ца 23; пуж 
22;

муж
жена 121; брак 74; 
љубав 46; отац 38; 
пуж 30;

муж 74
обавеза 13; 
љубавник 7; далеко 
5; досада;  швалер 
3; брига; будала; 
никад;роб; смор; 
терет 2; алкохол; 
богаташ; вишак; 
геј; господар; 
гунђање; далеко  је 
то; даљина; дебео; 
жене; заблуда; 
заборављеност; 
затвор; издаја; 
издајица; јој 
не; лош; мука; 
напор; неверан; 
неизвесност; 
немуж; не сад;

муж 54
обавеза; швалер 
3; ауторитет; бес; 
геј; досада; лењ; 
лењост; лош; туђ 
2;бивши, брига, 
газда; гроб; давеж; 
далеко; ерор 404; 
идиот; издаја; 
љубавница; коњ; 
конкуренција; 
кретен; магарац; 
милионер; мученик; 
напаст; напор; 
насиље; неспоразум; 
никад; пакао; 
папучар; пијан; 
превара; проблем; 
смарач; снабдевен; 
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неслобода; нешто 
далеко; обавезе; 
осуда; отров; 
папуча; пропаст; 
свађа; смарач; 
старост; стереотип; 
странац; страх; фуј; 
црно 1;

социјални концепт; 
стереотип; 
формалност; хладан 
1;

надати се
же ле ти 64; оче ки ва-
ти 52; ве ро ва ти 44; 
че ка ти 37; сре ћа 31; 
не че му 27;

надати се
вера 53;  веровати 
52;  жеља 35; 
желети 33;  
очекивати 29;  
бољем 28; чекати 
27;

надати се 86
узалуд 18; не надати 
се; стрепети 4; 
узалудно 3; гу би ти 
време; из гу би ти; 
ла га ти се; не из ве-
сност; раз о ча ра ти 
се; раз оча ре ње; 
ва ра ти се; за ва ра-
ва ти се 2; би ти луд; 
бо ја ти се; бу да ла; 
ве ну ти; гла во бо ља; 
Го доу; гу бити; гу-
би ти на ду; жи ве ти у 
лажи; зеб ња; зез ну-
ти; зло па ти ти се; и 
на да ти и на дати;

надати се 86
узалуд 17; стрепња, 
туга 5; болест; 
глупост; лагати 
се; разочарати 
се; разочарење 
3; безнадежно; 
бити глуп; будала; 
несигурност; 
неуспешно; патити; 
смрт; стрепети; џабе 
2; безнадежност; 
безнађе; 
беспотребно; брига;  
будалаштина; 
губити; заблуда;

има ти илу зи ју; из-
гу би ти на ду; ка ја ти 
се; ла га ти; ла га ти 
се бе; ла жна на да; 
ла жно; не; нер во за; 
не си гур ност; ни че-
му; па ти ти; плач; 
при бо ја ва ти; при-
бо ја ва ти се; раз о ча-
ра ње; раз о ча ра ти; 
смрт; су зе; тро ши ти 
време; ту га; ћор-
со как; умо ри ти се; 
умре ти; уза луд но 
че ка ње; уза луд-
ност 1;

зебња; илузија; 
имагинација; 
лоше; лаж; не 
вреди;  не надати 
се;   неизвесност;  
неискрено;  
неостварење;  
непријатност;   
ничему; одустати, 
падати; празно; 
пропасти; рањивост;  
распад; страх 1;

обећање
лу дом ра до ва ње 
108; ис пу ње ње 57; 
реч 40; ра до ва ње 
36; лаж 32; оба веза 
30; на да 21;

обећати
испунити 192;  реч 
39; (с)лагати 22; 
поверење 21; дати 
реч 19; лаж 16;

обећање 232
лудом радовање 
108; лаж 32; лудо 
радовање 11; 
лудост 7;

обећати 88
слагати 22; лаж 16; 
лагати 5; прекршити 
5; неиспуњење 4; 
никад; празно;
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неиспуњено 
7; лажно 6; 
неиспуњење 5; 
кршере 3; луд,; 
лудак; не испунити; 
немогуће; празно; 
прекршај; пусто 
радовање; сумња; 
узалудно 2; 
џабе; заблуда; 
заборавити;  
илузије; изневера; 
извлачење; 
кривица; ‘ладно; 
лагање; лажан; 
лажно; лудо; лудо 
веровати; лудом; 
ма дај;мржњу; 
напетост; 

разочарање 3; 
заборавити; 
лудом радовање; 
не испунити;  
немогуће; 
разочарати;  терет 
2; бол; зебња издаја;  
изневерити;  коцка; 
лагати себе; луд; 
лудак; несклад; 
обмана; опрезно; 
прекршај; притисак; 
сувишно; тежина; 
узалудно; шипак 1;

небитно; не држи; 
неверност; никада; 
не одржавају; 
не ослањати се; 
неповерење; нестаје; 
ограничење; 
одгађање; превара; 
прича у празно; 
протраћено; 
пусто; радовање; 
разочарање; страх; 
узалуд; уздрманост 
1;

појести
ру чак; сен двич 62; 
хра на 49; ко лач 43; 
ја бу ку 29; чо ко ла-
ду 27;

јести
храну 143;  пити 
26;  глад 21;  хлеб 
18;  потреба 15;  
ручак 13;

појести 62
глад 15; гладан, 
говно 4; дебео, 
дијета; угојити се 3; 
гладовати;гојазност; 
килограми 2; алав; 
буђ; буђу; гладна; 
говна; дебљина; 
дијареја; измета; 
јао глад; калорија; 
морање; не; не 
јести; отровно; 
обавеза; обмана; 
огладнети; 
пљунути;

јести 61
глад 21; гладан 8; 
гладовати 4; гојити 
се; дебео; морати 3; 
бљак; брига;гојазан; 
гојазност; гојење; 
дијета; досада; 
жељан; морање; 
мука; обавеза; 
опсесија; повраћати; 
превише; 
претеривати; страх; 
тежина; тешкоћа; 
уф 1;
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покајати се; 
превише; 
прождрати; се жив; 
себе 1;

праведан
суд 65; чо век 59; 
по штен; су ди ја 57; 
до бар 49; искрен 42; 
не пра ве дан 27; ис-
пра ван 24;

правда
суд 153;  истина 80;   
неправда 48;  бог; 
закон 23;  вага 20;

праведан 92
не пра ве дан 27; 
рет кост 7;
не по сто ји 4; ни ко 
3;  бу да ла;  глуп; 
лажан; на и ван; 

неправ да; 
релативно 2; без 
нов ца; го ве дар; 
иди от; илу зи ја; 
илу зи је; истро шен; 
из дан; из го вор; 
једноличан; крив; 
ли це ме ран; лош; 
луд;
недокучиво; не ма 
та квог; не моћ; не-
по штен; не позна то; 
не схва ћен; ни кад; 
нож; ну ла; окру-
тан; оштар; пат ња; 
пе дер; по ре ме ћен; 
пра знина; прева ра; 
приведен; ре дак; 
рет ко ко; рогови; 
си ро ма шан; слеп; 
смрад; су ров; ци ци-
ја; штребер 1;

правда 112
неправда 48;  
нема је 13;
непостојећа 9;  не 
постоји 8; слепа 5; 
реткост 4; тешка 2;  
бајка; будала;  
далеко; злочин; 
издаје;  измакла;  
илузија; 
имагинација;  
инат;  неједнакост; 
немогуће,  
неостварена;  
непознат појам;  
несигурна; неспокој;  
озлојеђеност; 
осуђеник; премало; 
пуста  жеља; 
слабост; слепоћа; 
смрад; спорост 1;

радост 
срећа 301; туга 61; 
љубав 36; сунце 
29; осмех; смех 23; 
дете 22; 

радост 
срећа 238; осмех 
39; весеље 32; дете 
31; туга 30; деца 27; 

радост 83
туга 61; жалост 11;  
болан; бол; гадост; 
дрога; заборав;
мало; не постоји; 
неискреност; нема 
је; пролаз; страх 1;

радост 36
туга 30; гадост; 
жалост; кратка; 
краткорочност; 
несрећа 1;

родбина
по ро ди ца 56; фа ми-
ли ја 41; тет ка 32; 
при ја те љи 30; ро ђа-
ци 29;

родбина
породица 103; 
слава 54; блискост; 
окупљање 31;

родбина 104
доасада 17; далеко 
6; смор 5; далека; 
гужва; свађа 4; 
бука; даљина; 
досадна; досадно; 
гомила;

родбина 95
досадна 14; даљина 
13; обавеза 9; 
обавезе 4; досада; 
одбаченост; 
отуђеност; пакао; 
свађа 3; гласна; 
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напаст; напор; 
обавеза; обавезе; 
сахрана; смарачи;

издаја; лоша; 
неблиска;

сморови 2; галама; 
гњавежи; давежи; 
дављење; дебили; 
досадне будале; 
издајица;  зона 
сумрака; кокошке; 
лаж; лажљива; 
љубомора; луђаци; 
магловито; маторци;  
мржња, наметнута; 
не бираш; не 
ваља; недостатак; 
неискреност; 
немогућност избора; 
неповезаност; 
непознати; 
непријатељ; 
незаинтересован; 
оптерећење; 
отуђеност; празно; 
превише; проблем; 
сумњиво; свраб;  
туђа; туђина, 
удаљеност; 
уплакана; штета 1;

незахвална; упомоћ 
2; брига; бука; 
завађена; зло; 
избегавање; лаж; 
љубомора; метеж; 
мука; неизабрана; 
неискрена; 
непријатељи; 
неразумевање; 
несигурност; 
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здравље 23;  смех 
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детелина 15;
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несрећа 85; туга 20; 
у несрећи 10; коцка; 
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недостижност, сузе 
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измишљено;лоша; 
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недостижно; 
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нестварно; 
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патња; плач; 
реткост; сујеверје 1;
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истрошен; 
изнемогао; леш; 
непокретан; 
оронуо; пролазност; 
тужно 2; гроб; 
грозан; задрт; 
згурен; изнемоћао; 
јадан; јадник; 
јадно; крхак; лењ; 
луд; љигав; млохав; 
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Ваня Йованович, Мария Нисич, Анна Цветанович 

О ДИНАМИКЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА  
СКВОЗЬ ПРИЗМУ СЛОВЕСНЫХ АССОЦИАЦИЙ  

(НА ПРИМЕРЕ СЕРБСКОГО ЯЗЫКА)

Резюме

На основании материала, собранного исследователями в ходе ассоциативного эксперимен-
та, проведенного студентами филологического факультета Белградского университета в 2020 
г., и Ассоциативного словаря сербского языка (2003 г.) выполнен анализ состава так называ-
емого ядра языкового сознания, которое представлено тридцатью наиболее частотными ре-
акциями на заданные стимулы. 

Исследователи исходили из предположения о том, что ассоциации претерпивают влияние 
обстоятельств общественной жизни, и в соответствии с этим был поставлен вопрос, насколь-
ко устойчивым явлется ядро   языкового сознания. 

В ответных реакциях, собранных во время обоих экспериментов, между которыми 17 лет, 
совпадают те, которые имеют отношение к общечеловеческим ценностям, тогда как различия 
возникли под влиянием актуальных общественных обстоятельств. В связи с коронавирусом и 
принудительной изоляцией в 2020 г. в ядре языкового сознания, реконструированного исходя 
из реакций этого периода, в основном представлены лексемы, имеющие отношение к природе, 
тогда как в 2003 году в сознании сербов, по-видимому,  все еще хранилась память о недавних 
войнах, что объясняет частотность реакций с негативным подтекстом (страх, смерть, печаль, 
боль). Частотность реакций, вошедших в ядро языкового сознания,  также ука зывает на опре-
деленное рангирование ценностей, анализу которого в работе посвящается особое внимание.

 Ключевые слова: когнитивная лингвистика, словесные ассоциации, ассоциативный экс-
перимент, языковая картина мира, ядро   языкового сознания. 
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РЕЗУЛЬТАТ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИЙСКИХ  
И ЯПОНСКИХ СЛАВИСТОВ

ГРАММАТИКА В ОБЩЕСТВЕ, ОБЩЕСТВО В ГРАММАТИКЕ. 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО НОРМАТИВНОЙ ГРАММАТИКЕ 
СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ. ред. М. Номати, С. Киёсава.

Москва: Издательский Дом ЯСК, 2021, 304 с. (Studia Philologica).

В основе рецензируемого сборника – доклады российских и японских славистов, про-
читанные на Междисциплинарном семинаре «Грамматика в обществе, общество в грам-
матике» (МГУ, октябрь 2018). В книге – 3 раздела. Первый из них – «Грамматикография 
восточнославянских языков и вопрос литературного языка» – объединяет статьи, посвя-
щенные становлению грамматической нормы русского, украинского и белорусского языков. 
Статья О.А. Остапчук посвящена формированию нормы украинского литературного языка 
в начале ХХ века и вкладу в этот процесс О. Курило и О. Синявского. С. Киёсава в ста-
тье «Переосмысление роли «Белорусской грамматики для школ» Б. Тарашкевича в процес-
се становления белорусского литературного языка» описывает общественную ситуацию в 
Беларуси в 1915-1918 и место Грамматики Б. Тарашкевича в национально-образовательном 
процессе. Работа Д. Адати называется  «Язык и поэтика Гоголя в трудах В.В. Виноградова 
по истории русского литературно языка». Второй раздел книги – «Грамматикография за-
паднославянских языков» – начинается с работы   Н.Е. Ананьевой «Нормативные грамма-
тики польского языка Онуфрия Копчинского». Затем следует статья К.В. Лифанова «Роль 
«Словацкой грамматики» А. Бернолака в формировании нормы словацкого литературного 
языка». Третий раздел называется «Грамматикография южнославянских языков». Он откры-
вается работой М.Н. Беловой «Грамматика болгарского языка И. Богорова: формирование 
лингвистической терминологии и грамматической традиции». За нею следует статья – Д. 
Шипки «Сербские (нормативные) грамматики на социокультурном фоне своего времени», 
анализирующая 4 нормативные грамматики сербского языка, относящиеся к разным эпохам. 
В центре штудии О.С. Плотниковой «Валентин Водник и его словенская грамматика» – лич-
ность В. Водника – словенского поэта, писателя, педагога. Е.В. Верижникова в статье «Роль 
грамматики Круме Кепеского в кодификации македонского литературного языка»  рассказы-
вает о положительном опыте кодификации молодого литературного языка – македонского. 
Завершает книгу статья М. Номати «Неопубликованный «Очерк македонского литературно-
го языка» Самуила Борисовича Бернштейна», содержащая анализ сохранившейся рукописи 
великого слависта.

Ключевые слова: славянские языки, грамматика, литературная норма, кодификация, тер-
минология, диалектная основа
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The peer-reviewed collection is based on the reports of Russian and Japanese Slavists readed 

at the Interdisciplinary Seminar “Grammar in Society, Society in Grammar” (Moscow State 
University, October 2018). The book contains 3 sections. The first of them – “Grammar of the 
East Slavic languages   and the question of the literary language” – combines articles devoted to the 
formation of the grammatical norm of the Russian, Ukrainian and Belarusian languages. Article by 
O.A. Ostapchuk is devoted to the formation of the norm of the Ukrainian literary language at the 
beginning of the 20th century and the contribution of O. Kurilo and O. Sinyavsky to this process. 
S. Kiyosava in her article “Reconsideration of the role of «Belarusian grammar for schools» by B. 
Tarashkevich in the formation of the Belarusian literary language” describes the social situation 
in Belarus in 1915-1918 and the place of B. Tarashkevich’s Grammar in the national educational 
process. D. Adati’s work is called “The Language and Poetics of Gogol in the Works of V.V. 
Vinogradov on the history of the Russian literary language ”. The second section of the book - 
“The Grammarography of West Slavic Languages” - begins with the work of N.Ye. Ananyeva 
“Normative grammars of the Polish language of Onufry Kopczynski”. This is followed by an article 
by K.V. Lifanov “The role of A. Bernolak’s «Slovak grammar» in the formation of the norm of 
the Slovak literary language”. The third section is called “Grammatography of the South Slavic 
languages”. It opens with the work of M.N. Belova “The grammar of the Bulgarian language by 
I. Bogorov: the formation of linguistic terminology and grammatical tradition.” It is followed by 
an article by D. Shipka “Serbian (normative) grammars against the socio-cultural background of 
their time”, which analyzes 4 normative grammars of the Serbian language belonging to different 
eras. In the center of the study of O.S. Plotnikova “Valentin Vodnik and his Slovenian grammar” is 
the personality of V. Vodnik - Slovenian poet, writer, teacher. E.V. Verizhnikova in her article “The 
Role of Krumé Kepeski’s Grammar in the Codification of the Macedonian Literary Language” 
tells about the positive experience of the codification of the young literary language – Macedonian. 
The book ends with an article by M. Nomati “Unpublished «Sketch of the Macedonian Literary 
Language» by Samuil Borisovich Bernstein”, containing an analysis of the surviving manuscript 
of the great Slavist.

Keywords: Slavic languages, grammar, literary norm, codification, terminology, dialectal base

В октябре 2018 года в МГУ прошел Междисциплинарный семинар «Грамма-
тика в обществе, общество в грамматике», подводящий первые итоги сотруд-
ничества российских славистов (кафедра славянской филологии МГУ) и спе-
циалистов из Центра славяно-евразийских исследований при Хоккайдском 
университете (г. Саппоро, Япония). Доклады, прочитанные на этом семина-
ре, составили основу рецензируемого сборника, предисловие написала акад. 
С.М. Толстая.

В книге – 3 раздела. Первый из них – «Грамматикография восточнославян-
ских языков и вопрос литературного языка» – объединяет статьи, посвящен-
ные становлению грамматической нормы русского, украинского и белорусско-
го языков.

Статья О.А. Остапчук (с. 19–60) посвящена формированию нормы украин-
ского литературного языка в начале ХХ века и вкладу в этот процесс двух за-
мечательных филологов – О. Курило и О. Синявского. При этом О. Остапчук 
совершенно верно разводит понятия языковой нормы и кодификации, гово-
ря о них как о двух этапах единого процесса. Сначала происходит стихийный 
отбор языковых средств в культурной практике (в том числе в сфере художе-
ственного творчества) и их оценка языковым коллективом, а затем проводит-
ся кодификация в узком смысле слова – это уже прерогатива лингвистов (с. 
22). Основываясь на теоретической концепции языкового планирования Э. 
Хаугена, автор показывает, как украинские кодификаторы по-разному тракто-
вали иерархию известных оснований языковой нормы (речь идет о таких кри-
териях, как эффективность, распространенность, региональная привязка, арха-
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ичность и т.д.). При общих тенденциях к демократизму и вариативности нормы 
О. Синявский искал ее опору прежде всего в литературных образцах, О. Курило 
– в диалектной речи. 

С. Киёсава в статье «Переосмысление роли Белорусской грамматики для 
школ Б. Тарашкевича в процессе становления белорусского литературного язы-
ка» (с. 61–97) описывает общественно-политическую и религиозную ситуацию 
в Беларуси в период немецкой оккупации 1915–1918 гг. Грамотность местного 
населения составляла в это время в среднем чуть больше 20% в западных ре-
гионах и чуть больше 10% – в восточных (с. 68). Поэтому первейшей задачей 
становилось развитие школьного образования и формирование нормы литера-
турного языка. С. Киёсава подробно пересказывает дискуссию, которая велась 
в эти годы на страницах газеты «Гоман» – статьи А. Луцкевича, Я. Станкевича, 
Я. Лёсика (именно так следовало бы передавать эту фамилию, с буквой ё) и от-
мечает объективные трудности в соблюдении на письме фонетического прин-
ципа. Главное достоинство Грамматики Б. Тарашкевича, по мнению автора, 
заключается в том, что ученый и педагог уловил тот «идеальный образ белорус-
ской нормативной грамматики, который уже существовал в кругах белорусской 
интеллигенции того времени» (с. 87). С. Киёсава указывает и конкретные при-
чины, по которым труд Тарашкевича получил широкую поддержку в межвоен-
ные годы и вызывает до сих пор общественный интерес. 

Добавим, что, как и статья О. Остапчук, штудия С. Киёсавы  – еще одно под-
тверждение идеологической подоплеки проблемы языковой нормы: как укра-
инские кодификаторы О. Курило и О. Синявский, так и белорус Б. Тарашкевич 
были в конце 30-х годов репрессированы, а их имена долгое время находились 
под официальным запретом.

Статья Д. Адати «Язык и поэтика Гоголя в трудах В.В. Виноградова по исто-
рии русского литературно языка» (с. 99–124) возвращает нас к проблемати-
ке, которая уже не раз была объектом внимания русистов. Два издания моно-
графии В.В. Виноградова Очерки по истории русского литературного языка 
XVII-XIX веков – 1934 и 1938 гг. – различаются, в частности, тем, что во втором 
издании добавлена глава «Язык Гоголя и его значение в истории русской ли-
тературной речи». В этой главе, как и во многих своих специальных статьях, 
В.В. Виноградов ставит вопрос о соотношении литературного языка и языка 
художественной литературы. Со временем он склоняется к тому, чтобы прида-
вать языку писателей больший удельный вес в общем процессе формирования 
литературного языка. Однако язык Н.В. Гоголя – особый случай: он порожда-
ет новое научное понятие – образ автора. Трактовка этого понятия как «меди-
ума между лингвистикой и поэтикой», может быть, помогает понять творче-
ство Гоголя, но вряд ли решает проблему формирования литературного языка. 
В образ автора входит и романтическая ирония Гоголя по отношению вначале 
к украинскому языку, затем (в Мертвых душах и др.) – к русскому, но к концу 
жизни фантастический реалист и романтик становится публицистом и догмати-
ком. Д. Адати показывает, как на эволюцию Гоголя как писателя накладывались 
колебания Виноградова в трактовке проблем литературного языка.

Второй раздел книги – «Грамматикография западнославянских языков» – 
начинается со статьи   Н.Е. Ананьевой «Нормативные грамматики польского 
языка Онуфрия Копчинского» (с. 127–139). Онуфрий (Анджей) Копчинский – 
автор двух ранних грамматик польского языка, сыгравших свою роль в эпоху 
Просвещения. Перенося на польскую почву идеи европейского рационализма 
XVII века, Копчинский был при этом традиционалистом по духу: устанав-
ливаемые им «правила кодификации не выводятся из языковой реальности» 
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(с.134). Н.Е. Ананьева подробно перечисляет архаические по сути рекоменда-
ции Копчинского (некоторые из которых сохраняются и в современной поль-
ской орфографии). Тем не менее, миссия ученого значительна: его граммати-
ки не только способствовали сохранению польской идентичности, но и стали 
одним из источников польской лингвистической терминологии. Если говорить 
о внешней стороне статьи, то желательно было бы  избегать переносов типа 
geografic-znej (с. 132). Географические названия Rzeszόw, Gorzόw следовало бы 
передавать по-русски как Жешув, Гожув (а не как «Жешов», «Гожов», с. 130). 
Название Komisja Edukacji Narodowej лучше бы перевести как Комиссия наци-
онального образования, а не «Образовательная комиссия» (с. 129). 

Статья К.В. Лифанова «Роль Словацкой грамматики А. Бернолака в фор-
мировании нормы словацкого литературного языка» (с. 141–164) посвящена 
истории формирования норм литературного словацкого языка и месту в этом 
процессе детища священника и филолога Антона Бернолака (1762–1813). За ос-
нову своей кодификации Бернолак взял северно-среднесловацкий идиом с цен-
тром в Трнаве, однако влияние предыдущей (текстологической) традиции, за-
ключавшейся в воспроизводстве уже существующих текстов, привело к тому, 
что элементы, характерные для среднесловацких говоров, стали вытесняться 
западнословацкими. И «бернолаковский литературный язык», просущество-
вавший до середины ХIХ в., постепенно отходил от правил, установленных его 
создателем. К. Лифанов делает общий вывод о том, что ранние кодификации 
литературных языков «не обязательно соответствуют языковой действительно-
сти, поскольку нормы докодификационных идиомов часто характеризовались 
меньшей строгостью и большей вариативностью, поэтому кодифицированные 
элементы могут содержать значительный субъективный компонент, отражаю-
щий точку зрения и языковые пристрастия автора» (с. 145). 

Третий раздел называется «Грамматикография южнославянских языков». Он 
открывается статьей М.Н. Беловой «Грамматика болгарского языка И. Богорова: 
формирование лингвистической терминологии и грамматической традиции» (с. 
167–191). Перед Освобождением Болгарии от турецкого ига (1878) в стране уже 
разворачивается просветительское движение, возникают школы с преподава-
нием на болгарском языке, появляются первые грамматики болгарского язы-
ка. Одна из них была написана Иваном Богоровым и напечатана в Бухаресте в 
1844 году. Хотя, как показывает М. Белова, автор ориентировался на русскую 
грамматику А.Х. Востокова, он старался избежать в своем труде влияния цер-
ковнославянскоих грамматик. Многим русским терминам Богоров придавал 
болгарский вид с помощью калькирования (некоторые из них используются в 
науке до сих пор). М. Белова подробно описывает типы словоизменения раз-
ных частей речи по Богорову, отмечая новаторство автора. Запутанная же систе-
ма глагольных времен, по-видимому, была заимствована у Неофита Рильского 
(это отмечал Х. Пырвев). К сожалению,  статья изобилует грамматическими 
ошибками и  стилистическими погрешностями, например: «вопрос о языке…, 
а также необходимой литературы» (с. 169), «начальный период формирования 
представлений об описании формирующегося литературного языка» (с. 171), 
«применительно к гласному среднего ряда, представленного…» (вместо пред-
ставленному, с. 173), «два из ранее перечисленных термина» (с. 177), «наво-
дя некоторый сумбур в головах читателей» (с. 188)  и др. Болгарская фамилия 
Вълчев передается как Велчев (надо Вылчев, с. 167), Русинов в одном месте (с. 
170) назван Русеновым и т.д.

Следующая статья – Д. Шипки «Сербские (нормативные) грамматики на 
социокультурном фоне своего времени» (с. 193–218) – анализирует 4 норма-
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тивные грамматики сербского языка, относящиеся к разным эпохам (разрыв 
между первой и последней из них составляет почти 200 лет). Нормативные 
грамматики понимаются автором «как средства установления нормативного 
авторитета и обеспечения национального единства путем масштабных нар-
ративов» (с. 194). Эти «макродействия» реализуются в конкретных правилах 
(«микродействиях»).

Сербская грамматика Вука Караджича (1818) появляется на фоне идеологи-
ческой борьбы между панславизмом (ориентирующимся на Россию) и австрос-
лавизмом.  По мнению Д. Шипки, Караджич выступает как представитель ро-
мантизма и одновременно интересов нарождающейся буржуазии (с. 196). Его 
кодификационные устремления принимают за идеал разговорную речь и проти-
вопоставляются славяносербской традиции, восходящей к церковнославянско-
му языку русской редакции. Сокращается количество букв в алфавите, вводит-
ся фонетический принцип письма, обновляется грамматическая терминология.

К концу XIX века, когда Сербия стала самостоятельным государством, в 
стране издается целый ряд новых пособий, в том числе капитальная граммати-
ка Новаковича (1894). В этой книге делаются некоторые уступки в сторону сла-
вяносербской традиции, допускается использование как кириллического, так 
и латинского алфавитов, разрабатываются научные принципы классификации.

ХХ век, в границах которого возникло и распалось государство Югославия, 
знаменуется появлением новых попыток синтеза грамматических описа-
ний сербского языка. И прежде всего это Грамматика Стевановича (1964). 
«Основной характеристикой макродействий автора, – пишет Д. Шипка, – явля-
ется употребление не только рационального, но и харизматического авторите-
та» (с. 204). Это значит – в каком-то смысле «возврат к Караджичу», ориента-
ция на язык народа и «хороших писателей» (заметим, что примеры из сербских 
и хорватских художественных текстов на с. 206–207 можно было бы давать и 
без перевода на русский язык).

Новый период в развитии сербской нормативной грамматики (XXI век) пред-
ставлен Грамматикой П. Пипера и И. Клайна (2013). Лингвистическая теория 
здесь соответствует современным требованиям, а большинство приводимых 
примеров – из живой речи. Авторы – известные сербские лингвисты – объеди-
нили свои усилия для того, чтобы дать сербам полный канон грамматической 
нормы (что должно «послужить сплочению народа»). Впрочем, заметим, идея 
национального единства двигала и авторами предыдущих грамматик (только 
понималось это единство по-разному).

В центре штудии О.С. Плотниковой «Валентин Водник и его словенская грам-
матика» (с. 219–241) – многогранная личность В. Водника – словенского поэта, 
писателя, педагога, филолога, редактора, лексикографа. Валентин Водник жил и 
творил в эпоху словенского Возрождения, когда на первый план выходили идеи 
национального единства, борьба с германизмами в языке, задачи народного об-
разования.  Созданная Водником школьная грамматика словенского языка (1811) 
невелика по объему (190 страниц), но включает в себя все необходимые школь-
нику сведения: графику и орфографию, большой раздел морфологии (словоизме-
нения), словообразование… Предлагаемая в книге терминология представляет 
собой компромисс между стремлением к пуризму и благосклонностью к русской 
научной традиции (некоторые лингвистические обозначения Водник заимству-
ет из Российской грамматики М.В. Ломоносова). Новаторский характер имеет у 
Водника описание синтаксиса (имеется в виду предложение, функции различных 
частей речи, роль порядка слов и т.д.).  О. Плотникова отмечает, что «синтакси-
ческие особенности, рассмотренные в грамматике Водника, либо полностью со-



Славистика XXV/2 (2021)

 Прикази   311

впадают с нормами современного словенского языка, либо лежат в их основе»  
(с. 236). Подробно анализируя состав и структуру книги, автор статьи не обходит 
молчанием и лингвистические просчеты Водника – его рекомендации, которые 
не нашли себе подтверждения в узусе.

Е.В. Верижникова в своей статье «Роль грамматики Круме Кепеского в коди-
фикации македонского литературного языка» (с. 243–269) рассказывает о поло-
жительном опыте кодификации молодого литературного языка – македонского. 
«Норма не была навязана языку, – пишет автор, – она была подсказана языком и 
услышана кодификаторами» (с. 243). Как правило, этот удачный процесс связы-
вается с именем крупнейшего македонского лингвиста Блаже Конеского и его 
нормативной Грамматикой македонского языка (1952–1954). Но, по убежде-
нию Е. Верижниковой, при этом оказывается незаслуженно забытым имя пред-
шественника Конеского – Круме Кепеского. Известно, что «на протяжении дли-
тельного периода исторические и социально-политические обстоятельства не 
позволяли македонскому этносу оформить собственный наддиалектный стан-
дарт» (с. 245). С 1944 года македонский язык вводился в употребление в ка-
честве официального, и это сразу поставило вопрос о его литературной нор-
ме. Довольно скоро была определена ее диалектная основа, выбран ведущий 
принцип орфографии – фонетический и предписаны некоторые правила выбо-
ра морфологических вариантов. В 1946 году вышла маленькая, но так необхо-
димая Грамматика учителя Круме Кепеского. Это была первая попытка сколь-
нибудь полной кодификации македонского языка. Е. Верижникова подробно 
анализирует структуру и достоинства этой небольшой книжки (вышедшей за-
тем расширенными изданиями). Особенно спорными оказались вопросы о на-
личии в македонском именного склонения и о системе форм глагольных времен 
и наклонений. Однако даже неточности и ошибки автора послужили развитию 
грамматической науки и были учтены в следующих грамматических трудах.

Завершает книгу статья М. Номати «Неопубликованный Очерк македон-
ского литературного языка Самуила Борисовича Бернштейна» (с. 271–303). 
С.Б. Бернштейн – крупнейший российский ученый, известный своими тру-
дами в области сравнительно-исторической грамматики славянских языков, 
диалектологии, лексикографии, истории славяноведения. М. Номати удалось 
обнаружить в архивах Москвы и Скопье рукописные и машинописные мате-
риалы, которые показывают изменявшееся отношение ученого к  формиро-
ванию нового литературного славянского языка – македонского. Известно, 
что данный процесс был сильно обусловлен сложными политическими от-
ношениями между европейскими странами в середине ХХ века и позицией 
руководства СССР. С.Б. Бернштейн оставил об этом воспоминания и дневни-
ки, которые были в сильно урезанном виде опубликованы в его книге Зигзаги 
памяти (2002). Самому ученому не удалось, в силу объективных причин, 
повлиять на формирование норм македонского литературного языка, но со-
хранившиеся рукописи свидетельствуют о глубоком и заинтересованном по-
нимании им кодификаторских проблем. Речь идет прежде всего о выборе 
диалектной основы для литературного стандарта, а также о тех дифферен-
циальных признаках, которые должны были отличать новый литературный 
язык от его соседей – болгарского и сербского (употребление буквы j, трой-
ной артикль, окончание -т в глагольных формах 3-го лица ед. числа и т.д.). М. 
Номати подробно анализирует эти проблемы с высоты сегодняшнего време-
ни. Он же, вместе с американским славистом В. Фридманом, готовит сегодня 
к публикации сохранившуюся рукопись С.Б. Бернштейна, в чем ему можно 
только пожелать успеха.
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Формирование литературных славянских языков – сложный, многофактор-
ный процесс, который во все времена был связан с идеологическими, культур-
ными и религиозными установлениями. А представленный в книге материал 
демонстрирует прямую связь политических решений и оценок с деятельно-
стью кодификаторов. Современная социолингвистическая ситуация в славян-
ских странах выглядит более «вегетарианской» по сравнению в прошлыми ве-
ками, но и уроки прошлого забывать нельзя.

 Книга вышла в престижной серии «Studia Philologica» и рассчитана на ши ро-
кую филологическую аудиторию; оформление ее заслуживает похвалы. Отметим 
объективность и чрезвычайную скрупулезность в передаче иноязычных  цитат: 
практически все они приводятся не только в переводе, но и в оригин альном виде.

С сожалением вынуждены констатировать недостаточно квалифицирован-
ную для такого издания редакторскую работу. Досадная опечатка допущена в 
таблице на с. 71: вместо 63% указано 630%!  Вместо Франц Миклошич на с. 231 
читаем «Фран Миклошич».  Имя американского лингвиста Горация Грей Ланта 
(Horace Gray Lunt) передается то как Хорас Лант (с. 244), то как Горас Лант 
(с. 276). На с. 213 встречается «машинная рукопись» вместо машинописная.  
Небезупречна верстка книги: встречаются случаи, когда ссылки на иллюстра-
ции даются на одной странице, а сама иллюстрация – на следующей (с. 129/130, 
137/138).

Но в целом рецензируемое издание оставляет хорошее впечатление. Структура 
книги продумана и отличается тематической цельностью. Не может не радовать 
профессиональная и языковая подготовка японских славистов (равно как и их за-
интересованность в столь далеком от японской жизни материале). Остается по-
желать им продолжения научного сотрудничества с российскими языковедами.

Борис Юстинович Норман
Белорусский государственный университет

филологический факультет
Кафедра теоретического и славянского языкознания

boris.norman@gmail.com
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УДК 811.161.1’38

БОРИС НОРМАН, ЯЗЫКОВЫЕ КАТЕГОРИИ В СОЗНАНИИ  
И ТВОРЧЕСТВЕ РУССКОГО ПОЭТА. 

Берлин: Peter Lang, 2020, 156. – (Trier Studien zur Slawistik ; 7)

Језичке и стилске особености поезије као један од главних предмета фи-
лолошких проучавња имала су у току дуге историје различиту усмереност и 
теоријско-методолошки карактер. Последњих година испитивање особина сти-
ха и поетског језика уопште добија нови замах помоћу коришћења различи-
тих лингвистичких метода. У оквиру лингвистичке славистике појавила су се 
истраживања ставова песника о језику исказаних у поетском облику у окриљу 
тзв. песничке филологије (Пипер 2014: 62–93). Уз ревалоризацију и проучавање 
наслеђа познатих проучавалаца стиха (Буњак 2019) и систематизацију знања 
о поезији у форми уџбеника (Азарова и др. 2016) и посебних речника (Čarkić 
2020), актуелна су и питања састављања корпуса и корпусних метода проучавања 
поезије (Плунгян, Шестакова 2013). Тим истраживањима може се прикључити 
и књига истакнутог белоруског слависте Бориса Нормана посвећена језичким 
категоријама у свести и стваралаштву руских песника.

Монографија коју представљамо посвећена је широком кругу језичких 
питања на материјалу руске поезије претежно друге половине 20. века. Поред 
песничких ставова о језику, предмет анализе су и граматичко-лексичка питања 
о вези фонетике и семантике у грађењу песме, односу стиха и реченице кроз 
опкорачење, специфичностима глаголске рекције и односима именица и заме-
ница у поезији. Сваком од наведених питања посвећено је посебно поглавље у 
монографији.

У првом поглављу „Песник као лингвиста (лингвистичка запажања и 
открића у руској поезији)” (стр. 9–41) аутор анализира различите ставове ру-
ских песника о језику као свом главном инструменту стварања. Полазиште 
при анализи ставова омеђено је схватањима двојице немачких филозофа. 
Чувено Хумболтово схватање о језику као изразу душе народа аутор проширује 
истичући да су гласне жице те душе управо песници, чиме подвлачи и значај 
проучаване теме. С друге стране, песничко умеће се не апсолутизује у од-
носу на језик, па се аутор приклања и Гадамеровом схватању да језик кори-
сти своје говорнике, а не они њега, тако да је језик својина колектива којом 
се појединац само користи. Ипак, песници као појединци имају израженије 
осећање за језик, а кроз своје стихове често изражавају запажања до којих су 
дошли обликујући своје стихове. Тако се у руској поезији срећу ставови о ре-
чима као средству за спознају света. Оне су разумљиве само на први поглед, 
а заправо су магловите, при чему је задатак песника да их протумачи (нпр. 
стихови Давида Самојлова: «Люблю обычные слова,/Как неизведанные стра-
ны,/Они понятны лишь сперва,/Потом значения их туманны./Их протирают 
как стекло,/И в этом наше ремесло.»). Значај речи песнике интуитивно води и 
ка коришћењу номинативне функције језика, јер ниједан предмет и појам не 
постоје без свог назива. Тако језик није само одраз стварности, већ је савр-
шено средство стварања којим песник удахњује живот употребљеним речима 
(нпр. стихови Беле Ахмадулине «Каков откликнуть безымянность способ?/
Не выговорю и не говорю.../Как слово звать – у словаря не спросишь,/Покуда 
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сам не скажешь словарю»). Кроз анализу бројних примера аутор показује да 
поезија може бити не само предмет лингвистичких истраживања, већ и извор 
знања о језику, при чему се та сазнања у стиховима не изражавају кроз цело-
вите научне концепције, већ интуитивно. Та песничка интуиција може дати 
подстрек за даље уопштавање језичких теорија.

Смер анализе у другом поглављу се мења (стр. 42–70), те предмет про-
учавања постају стихови лингвиста. Аутор анализира стихове В. Г. Адмонија, 
М. В. Панова, Б. И. Осипова, В. А. Карпова, В. М. Мокијенка, Љ. В. Зубове и 
Љ. О. Чернејко с циљем да одговори на питања може ли човек, који познаје 
законе језика и уметности и приступа им рационално као истраживач, ис-
товремено да користи исте законе као стваралац, те да ли у том случају 
преовлађују знања или осећања и креативност. Већина анализираних песа-
ма сведочи да стихови познатих лингвиста нису претендовали на ширу пу-
блику, већ су писани за узак круг колега и пријатеља, којима су хтели да по-
кажу и неке друге стране свога „ја” или једноставно да искажу и „нешто 
другачије”. Иако је у овом случају песник-лингвиста носилац двају кодова и 
двају типова мишљења, анализа показује да у њиховом стваралаштву не до-
лази до прекључивања кодова, већ се пре може говорити о смени парадигме 
и изражавању другог погледа на свет. За разлику од осталих песника, пробле-
ми језика ретко су предмет поезије професионалних лингвиста. У том погле-
ду лингвисти се не издвајају превише из поетске средине, осим што показују 
мањи степен новаторске смелости у односу на песнике који немају професио-
нална лингвистичка интересовања.

Наредна поглавља посвећена су анализи конкретних језичких особина по-
езије. Та анализа започиње у трећем поглављу (стр. 71–95) од разматрања фо-
нетско-семантичких веза међу речима. Важност тих веза условљена је како 
чиње ницом да приликом читања поезије велику улогу играју асоцијације, које 
свака реч са собом носи, тако и потребом да се песма звуковно уобличи, што 
даје песнику већу слободу у коришћењу граматичких средстава. Како би пока-
зао да у језику поезије фонетика и семантика чине нераскидиво јединство, ау-
тор анализира одабране песме Осипа Мандељштама („Московский дождик”, 
„Полночь в Москве”) и Бориса Пастернака („Ты в ветре, веткой пробующем”, 
„Приближение грозы”). Већина проучавалаца њиховог дела истиче не само 
идејне и естетске разлике између два песника, већ и разлике у повезивању мо-
тива – док поезију Мандељштама карактерише нарушени низ асоцијативних 
веза, Пастернакове песме заснивају се на сродству и дијалогу мотива. Међутим, 
кроз анализу фигура заснованих на понављању одређених звукова у датим 
песмама аутор показује да два песника, упркос свим разликама, користе исти 
језички механизам за грађење песме. На месту где се прекида асоцијативни 
низ, синтаксичкa улогa повезивања речи, често врло различитих или чак не-
повезаних по значењу, прелази у окриље фонетске стране језика. На тај начин 
звуковна усклађеност (рус. звукопись) преузима на себе паралелну линију тог 
асоцијативног низа. Тако се он на различите начине синтаксички уобличава и 
све то заједно од читаоца песме захтева додатни напор како би разумео песму, 
али му заузврат даје и већи естетски доживљај.

Следеће поглавље „О борби ретка с реченицом (и о неизраженом и рекон-
струисаном смислу)” (стр. 96–110) посвећено је синтаксичким особеностима 
поезије. Предмет анализе је граница реченице и стиха која се само у идеалном 
случају поклапа. У већини случајева метричке константе одређују границу сти-
ха, што условљава различита померања на реченичном нивоу. Аутор издваја 
два типа опкорачења – у препозицији, када је почетак реченице у првом реду, 
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а њен главни део у следећем, и у постпозицији, када је главни део реченице у 
првом реду, а у наредном следи њен завршетак. Како је пажња читалаца усме-
рена напред кроз текст, јачи ефекат оставља опкорачење у постпозицији јер је 
непредвидљивије и тера читаоца да се често враћа на оно што је већ прочитао 
и осмислио. Како показује анализа, ефекат опкорачења појачава се када се по-
дели фразеолошка или терминолошка синтагма или ако се у наредни ред пре-
несе обавезни синтаксички актант (пример из поезије Б. Кенжејева „Но про-
стушка-душа, дожидаясь в передней,/обмирает – и этого не/передать никому, 
никогда, ни на средней,/ни на ультракороткой волне”) или ако се помоћне врсте 
речи одвоје од главних (пример су чувени стихови Марине Цветајеве где се 
опкорачење врши не само на нивоу стиха, већ и строфе: „Рыночною новизною/
Сыты ли? К волшбам остыв,/Как живется вам с земною/Женщиною, без ше-
стых/Чувств.”).

У петом поглављу (стр. 111–128) аутор анализира особености глагол-
ске рекције у поезији. Предност поезије при анализи овог типа синтаксичке 
везе огледа се у томе да даје приступ њеној динамичкој страни. С једне стра-
не, валентност глагола није само врста синтаксичке везе међу речима, већ и 
начин организације мисли у тексту. Са друге стране, дискурзивна средства за 
обликвање поезије попут ритма, риме, ретка и сл. дају другачије могућности 
за повезивање мисли и асоцијација, тако да је потреба за глаголском рекцијом 
мања него у прозним текстовима. Зато се анализира низ примера употре-
бе глаголских допуна у поезији у поређењу са њиховом заступљеношћу у 
Националном корпусу руског језика (НКРЯ) и Генералном интернетском кор-
пусу руског језика (ГИКРЯ). Посебну пажњу аутор поклања анализи примера 
из песме Ј. Левитанског „Каждый выбирает для себя” где песник користи напо-
редо две допуне – выбирать для себя и выбирать по себе. Допуна с генитивом 
представља слободну дестинитативну синтаксему која означава намену, док да-
тивска конструкција има корелативну синтаксичку функцију. Кроз анализу при-
мера из корпуса аутор изводи још једно значење – конструкција с генитивом 
има и значење проспективности (као у примеру: одежда для Пети – одежда, ко-
торую будет носить Петя), док конструкција с дативом означава усаглашеност 
с неким почетним или унутрашњим околностима (искать занятия по своим си-
лам/интересам). Имајући то у виду, аутор истиче да је могуће да песник свес-
но или несвесно користи дато граматичко варирање за супротстављање про-
шлости, тј. полазне тачке и постојећег искуства и будућности, тј. планираних 
циљева, тежњи и замисли. На тај начин се у поетском тексту супротстављају 
ретроспекција и проспекција.

Последње поглавље (стр. 129–142) посвећено је анализи улоге лексичких 
понављања у поезији. Понављање речи на одређеним местима било у прозном, 
било у поетском тексту познат је поступак у стилистици и реторици од раније, 
а овде му аутор приступа из угла појаве коју назива прономинафобија. Наиме, 
кроз анализу низа песама аутор примећује да песници избегавају употребу за-
меница за треће лице и радије прибегавају именицама (нпр. стихови А. Пригова: 
„Посмотри, как жизнь идет –/Встречи разные, разлучки.../Пьяного ведут под 
ручки,/Вот дитя бежит за пьяным/Как проглядывает явно/Перст судьбы сквозь 
этот случай”). Употребом придева пьяный у два суседна стиха уместо замени-
це у другом (бежит за ним) нарушавају се правила текстуалне кохезије, где ве-
лику улогу игра анафорска функција заменица, као и Грајсове конверзацијске 
максиме. Уместо тога, песници користе својеврсна правила „лексичке кохезије” 
показујући тиме да је кохерентност текста шири појам од кохезије. Понављање 
речи у поезији има виши естетски задатак. Тако Л. Лосев у песми „Ружье” („Тот 
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знает, как небесно хороши/с попойки возвращения в Коломне./Как хорошо 
Коломною ночной,/Коломною и за полночь не темной,/В Коломну от товари-
щей домой/домой идти, идти домой Коломной.”) намерно превиђа анафорску 
функцију заменица. Кроз именовање реалије он не преноси на читаоца само 
део свог поетског света, већ кроз својеврсни „несташлук” у употреби језика 
ступа у дијалог с читаоцем и његовом језичком свешћу.

На крају анализе аутор даје уопштени закључак (стр. 143–144) о језичким 
особинама поезије. Осим већег удела фонетских јединица при повезивању пес-
ме у мотивску целину, језик поезије карактерише и већа слобода на свим ниво-
има организације – од творбеног и лексичког, преко чињенице да реченица као 
основна јединица синтаксичке организације у поезији губи своју улогу борећи 
се за свој статус с ретком. Све те измене доводе и до својеврсне употребе гра-
матичких категорија и упућују на сличности са спонтаним говором. Оно неиз-
речено у њему остаје обавијено целокупном конструкцијом и читалац га ре-
конструише зависно од свог читалачког искуства и жеље, што даје ужитак како 
читаоцу, тако и песнику.

На основу сагледаних примера анализе из тематског круга приказане моно-
графије може се рећи да Борис Норман није само врсни познавлац руске поезије 
и књижевности уопште, већ и њен проучавалац. Поред сагледавања језика руске 
поезије и његових особености, кроз језичку анализу аутор даје и свој допринос 
њеном проучавању као лингвиста и пружа могућа нова читања руских песни-
ка. На први поглед, аутору би се могла упутити замерка да на појединим мести-
ма даје превише опширан увод за анализирани појам објашњавајући већ познате 
лингвистичке и реторичке термине, али како је корпус проучаване поезије темат-
ски и идејно изузетно разноврстан, таква теоријска разматрања веома су корисна 
јер се испитивани појмови конкретизују. Како је један од закључака истраживања 
да руска поезија често балансира на граници закона грађења текста захваљујући 
посебној природи уметничког дискурса, а све то лингвистима даје шансу да боље 
спознају природу језика као средства комуникације, сигурни смо да ће изнете 
теоријске поставке и њихова примена у анализи послужити као пример и под-
стрек не само истраживачима руске поезије различитих усмерења.
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СЛОВЕНСКИ ФОЛКЛОР И МИТОЛОГИЈА У КЊИЖЕВНОЈ 
ФАНТАСТИЦИ. ЗБОРНИК РАДОВА. ПРИРЕД. ДЕЈАН АЈДАЧИЋ.

Београд: Everest Media, 2019, 653.

Митологија и фолклор чине богату интертекстуалну ризницу за ауторе књи-
жевне фантастике. Црпећи из ње народну мудрост и додирујући суштину инстин-
ката и архетипова који представљају садржај колективног несвесног, пиш чева 
машта ствара нове светове. Зборник научних радова Словенски фолклор и ми-
тологија у књижевној фантастици сведочи о великом интересовању „про-
фесионалних читалаца” за истраживање таквих светова. Уредник зборника Дејан 
Ајдачић издвојио је 48 текстова о словенској митологији и фолклору у књижев-
ној фантастици које је написало 46 аутора, а који су настали у оквиру че тири те-
матске конференције – три конференције „Слов’янська фантастика” (2012, 2014, 
2016) у организацији Катедре за словенску филологију Института за филоло-
гију Кијевског националног универзитета „Тарас Шевченко” и једне конферен-
ције „Recepcja i tłumaczenia fantastyki literackiej” (2018) у организацији Катедре 
за славистику Одсека за неофилологију Гдањског универзитета. Радови су на ср-
пском, хрватском, бугарском, руском, украјинском и пољском језику, а сваки од 
њих садржи апстракт на три језика – српском, руском и енглеском. Унутар по-
главља о појединим књижевностима текстови су распоређени по презименима 
аутора азбучним редом. 

Прво поглавље О неколико словенских књижевности чине осам научних 
радова компаративног карактера. Проучавање функционисања митолошких 
ликова и мотива у књижевностима словенских народа наводи на мисао о за-
јед ничкој културној баштини словенства, али и омогућује уочавање уникат-
них ауторских решења у реинкарнацији, реинтерпретацији и ревалоризацији 
прототипова и традиција, у стварању националне књижевне фантастике уз 
широки жанровски спектар од хорор приче до пародије. Прво поглавље збор-
ника отвара рад Дејана Ајдачића „Пародија и сатира у приказима демона у 
словенским књижевностима 19. века”. Аутор испитује руске, украјинске и 
српске књижевне текстове XІX века у којима су демонска бића представље-
на уз пародијске елементе. У фокусу његове пажње су предромантичарске 
прераде лукјановских дијалога и представа античког хада, романтичарске 
пародије богатирских бајки, пародијско-фарсичне представе пакла и лико-
ва заљубљених демона (ђавола, Баба Јаге). По његовом мишљењу, иронија 
је омогућила субверзивно преображавање митологије минулих епоха, одно-
сно ремитологизацију, као и обогаћивање вишезначности самог текста, те 
пародија потврђује тенденцију рушења табуа и атеизацију.

У чланку Јулије Булаховске „Спільне й відмінне у фантастиці М.В. Гоголя 
і польських письменників його доби” изводе се типолошка поређења фанта-
стичних елемената у текстовима светски познатог мајстора гротеске Николаја 
Гогоља и делима два пољска романтичара Адама Мицкјевича и Северина 
Гошчинског. Ауторка истиче да у фолклорно-фантастичном оквиру ови писци 
представљају важне друштвено-политичке и морално-етичке сукобе епохе.

Ана Гемра у раду „Gry z grozą: wampir w polskiej i rosyjskojęzycznej fanta-
sy” запажа трансформацију лика вампира у савременој популарној култури: 
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слабе његове одбојне особине, он ређе сиса крв, обдарен је неким привлачним 
особинама, а понекад и карактеристикама друге расе. 

Радови украјинских истраживача Јулије Даниленко и Лесје Стожук „Концеп-
ція угоди з темними силами та ідея розплати в слов’янській фантастиці другої 
половини XX ст.” и Катерине Лабај „Фантастичні інтерпретації мотиву догово-
ру людини з дияволом у літературі XX ст.” надовезују се, јер предмет њихових 
истраживања чини мотив продаје душе ђаволу. Ауторке првог текста концен-
тришу се на узроке склапања уговора са злим духовима и судбину особе која га 
склапа, док се и другом испитује фаустовски сиже под утицајем развоја науке и 
технике у ХХ веку. 

Луцифер, хагиографија, православни Словени, архетипска слика, средњо ве-
ков на књижевност кључне су речи за рад „Światłoniosący. Odwołania do wize-
runku upadłego anioła w starosłowiańskiej hagiografii prawosławnej” Павела Ђа-
дула, који се бави представама о Луциферу у средњовековним хагиографским 
списима Slaviae Orthodoxae. 

У раду Михала Лучињског „Funkcjonowanie motywów mitologii słowiańskiej 
w literaturze (zarys problematyki)” представљена су теоретска запажања. Аутор 
предлаже типологизацију функција митолошких алузија у књижевним делима 
различитих раздобља, разматра начине обраде словенских митолошких мотива 
(ренарација, префигурација и инкрустација), указујући и на најчешће функције 
таквих мотива у структури дела (украсна, стваралачка, идеолошка, когнитивна 
и историозофска). 

Прво поглавље зборника завршава се радом „Źródła i funkcje mitycznych 
cytacji w rosyjskiej, ukraińskiej, czeskiej i polskiej literaturze popularnej po 1990 
roku” у којем Богдан Троха на примеру више текстова популарне књижевности 
украјинских, руских, чешких и пољских аутора прави разлику између митолош-
ких позајмица које генеришу „светове” и изолованих митологема у њима (сим-
бола, ликова, мотива). Рад „Groteska i nowe mity w cyklu o Jakubie Wędrowyczu 
Andrzeja Pilipiuka” истог истраживача налази се у поглављу О пољској 
књижевности. Ту аутор анализира популарни у Пољској циклус дела савреме-
ног писца Анџеја Пилипјука у којима је представљен свет старог сеоског егзор-
цисте, пијанице Јакуба Вендровича.

Друго поглавље О бугарској књижевности садржи један рад – „Случаят 
Змейова сватба на Петко Тодоров”, који је написала Мариета Гиргинова. На при-
меру драме Петка Тодорова, у којој се мешају фолклорна традиција, западноев-
ропска филозофија и национална књижевна пракса у доба раног бугарског модер-
низма, ауторка испитује верзију модернистичке обраде митског лика змаја. 

Треће поглавље О српској књижевности повезује истраживања четири ауто-
ра. Зорица Ђерговић-Јоксимовић у тексту „Попин вук – од Дајбога до вукодла-
ка” потврђује тезу да песме о „вуку” Васка Попе садрже фантастичне елементе 
надприродног и ужасног. Глишићев демонски свет један је од најразгранатијих 
сегмената фантастике у српској књижевности. Управо њему је посвећен рад 
Предрага Тодоровића „Елементи фантастике хорора у приповеткама Милована 
Глишића Ноћ на мосту и Глава шећера”. У тексту „Бурлеска господина Перуна 
бога грома Растка Петровића: мит и фантастика” Марија Шаровић је назначила 
да је сврха њене студије указати на место Петровићевог романа у фантастичној 
књижевности, ради придавања нестабилном статусу фантастике јачих типолош-
ких оквира. „Преображаји демона: мотиви из словенске митологије у савременој 
српској књижевности за децу” – тако је насловила своје истраживање Тијана 
Тропин. Покушавајући да нађе разлоге за велики пораст броја дечијих фанта-
стичних романа и оживљавање фолклорних мотива у њима, она констатује да 
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се ту утицај западне фантазије (нпр. Толкина, Роулинг) комбинује са плодним 
покушајима искоришћавања скоро заборављене ризнице народне традиције.

Фолклор и митологија у књижевној фантастици Хрватске тематски су 
заступљени у поглављу О хрватској књижевности у два рада. Текст „Alternativna 
povijest i ‘povampirena prošlost’ u suvremenom hrvatskom vampirskom romanu: 
Boris Dežulović, Christkind (2003) i Boris Perić, Vampir (2006)” представља допри-
нос Миранде Леванат Перичић савременој вампирологији. Ауторка наглашава 
да у оба романа лик вампира функционише као метафора повезана са Другим 
светским ратом. Кристина Посиловић бави се темом „Paganizam u Vetranovićevu 
Pelegrinu”.  Узимајући као објекат истраживања алегоријски еп, она закључује 
да је слика света која је ту конструисана, супротна ренесансном идеалу лепо-
те, а паганска божанства у епу сведоче о стварној кризи хришћанске Цркве у 
Ветрановићево време, као и о благом ослобађању предхришћанске традиције у 
раздобљу маниристичке књижевности. 

Истраживачи чији се текстови налазе у петом поглављу О руској књижев-
ности, усмеравају пажњу на жанр баладе, билине, богатирске бајке, али и хо-
рор приче. Татјану Тверитинову занимају руске баладе Василија Жуковског 
Људмила и Светлана, у којима се на различит начин трансформише заплет 
Биргерове Леноре – састанак са мртвим младожењом. Митопоетика, хронотоп, 
ониризам и функционална улога дијалога као битне карактеристике овог жанра 
представљају одређене фрагменте њеног истраживања „Фантастика в русских 
балладах В.А. Жуковского”. У раду „Нестрогая достоверность и память жанра 
былины в литературной ‘богатырской сказке’ XVIII века” Игор Шчедрин, у ок-
виру Бахтинове концепције памћења жанра, анализира утицај билина у руским 
књижевним богатирским бајкама Михаила Чулкова, Михаила Попова, Василија 
Љовшина. Кроз осврт на заједничке и посебне црте водених нимфа у представа-
ма различитих народа, а посебно русалки у веровањима источних Словена, Ана 
Виљк у свом раду „Rusałka – wodna nimfa czy złowrogi duch? Wierzenia słowiań-
skie a współczesna rosyjska fantastyka grozy” анализира хорор приче о љубави 
човека и русалке руског писца Виктора Точинова и Јевгеније Хаљ.

Серија романа Ладе Лузине Кијевске вештице представља градску фанта-
зију у којој се ствара фрагмент „кијевског текста” словенске културе. Код ове 
списатељице слободна прерада мотива из дела и биографија писаца минулих 
поколења резултира рекомбинованом фантастичном прозом усмереном на 
референцијалност. Своје истраживање књига Кијевске вештице Лариса Фиал-
ко ва је насловила „Принципы создания фантастического образа в романном се-
риале Лады Лузиной Киевские ведьмы”. Само је дискутабилно питање да ли 
стваралаштво Ладе Лузине која се позиционира као украјинска рускојезична 
списатељица треба сврстати у поглавље о руској књижевној фантастици, као 
што је урадио уредник зборника, или ипак о украјинској. 

Жанр фантазије је доста популаран у Украјини почетком XXI века, а и за-
ступљен је у савременој науци о књижевности бројним теоријским студијама. 
Зборник садржи неколико радова у којима објекат истраживања чине књижевне 
фантазије украјинских писаца. Текст Тетјане Белимове „Традиційний україн-
ський міфопростір у фантастичних романах Дари Корній Зворотній бік світла 
і Зворотній бік темряви” отвара шесто поглавље О украјинској књижевности. 
Анализирајући присуство древне украјинске митологије у фантастичном свету 
дела познате савремене списатељице Даре Корниј, ауторка научног рада указује 
на жанровску дифузију као особеност тих дела – осим основног жанра митолош-
ке фантазије, ту се уочавају обележја образовног романа и романа упозорења. 
Наталија Логвиненко у чланку „Трансформація міфологічно-фольклорних 
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традицій у творах сучасного українського фентезі” бави се неким аспекти-
ма структурних и стилских веза украјинских фантазија Владимира Арењева, 
Тараса Завитајла, Виталија Климчука и Даре Корниј са митолошким и фолклор-
ним изворима, али више пажње посвећује роману Виталија Климчука Рутенија: 
Повратак вештице у којем се актуализује проблем потраге читаоца за национал-
ним идентитетом, као и формирања општекултурних и естетских компетенција. 

Неколико украјинских истраживача радили су на темама из домена 
демонологије. Док се Наталија Зинченко у раду „Народна демонологія у 
творчості Олекси Стороженка” бави анализом ликова ђавола и вештица у фол-
клорно-етнографским причама познатог писца које већ чине класику украјинске 
књижевности XIX века, Дарија Кремзељ тему „Образ змія у фольклорі та 
літературі” конципира с обзиром на атрибутику и хронотоп који су везани за 
лик змаја у украјинским народним бајкама и књижевним делима.  

У зборнику има неколико транслатолошких студија. Једна од њих је „Пантеон 
міфологічних створінь у драмі-феєрії Лісова пісня (на матеріалі перекладу 
Персівала Канді)”. Ауторке Анастасија Саволоцка и Роксолана Поворозњук 
баве се проблемом адекватне преводилачке англојезичне репродукције етно-
културолошких информација које се тичу митолошких бића и народних веро-
вања Украјинаца, на примеру драме-фејерије Лесје Украјинке Шумска песма 
која спада у златни фонд украјинске књижевности.

Јуриј Виничук, један од култних писаца у Украјини почетком ХХ века, че-
сто се служи ризницом народне усмене традиције. Истражујући његове нове-
ле, Олена Романенко уочава обележја „другог света” који се имитира као не-
омит у „немитолошком простору” дела. Резултат њеног истраживања је рад 
„Фольклорно-міфологічний образ «іншого світу» у прозі Юрія Винничука”.

Најзаступљенији су у зборнику текстови посвећени књижевној фантасти-
ци у Пољској, а поглавље О пољској књижевности чини скоро пола књиге. 
Пољски истраживачи често се занимају за жанр фантазије, те из лепезе радова 
распоређених у овом поглављу по презименима њихових аутора азбучним ре-
дом, издвајамо прво оне који би могли представљати посебан повећи тематски 
блок фокусиран на тај жанр. 

Једни аутори узимају као објекат истраживања стваралаштво једног писца 
или конкретан његов текст, други врше компаративну анализу пишчевих стра-
тегија. У прву групу спада текст „Słowiańska mitologia we współczesnych re-
aliach (Michał Studniarek Herbata z kwiatem paproci) у којем Доминик Боровски 
резимира о карактеристичним особинама фантазије Чај с папратовим цветом 
Михала Студњака који се ослања на веровања у митолошка бића, магију 
бројева, снагу магичних предмета и имена. Истом књижевном делу и фантазији 
Зморојево Јакуба Жулчика, уз компаративни приступ, посветила је пажњу 
Катажина Грабиас-Банашевска у раду „Folklor słowiański w polskiej najnowszej 
powieści fantastycznej na podstawie powieści Michała Studniarka i Jakuba Żulczyka”, 
упућујући на легенде и претхришћанске обреде Словена којима се служе писци. 
Интеркултурални аспект преображаја митских јунака у стваралаштву Јакуба 
Ћвјека испитује Александра Кошеља у тексту „O bohaterach cyklu Kłamca, czy-
li mitologia oczami Jakuba Ćwieka”, указујући на заједничке и различите црте 
ликова из пишчевог циклуса Лажљивац и митолошких изворника. Популарна 
пољска списатељица Маја Лидија Косаковска конструисала је сиже своје 
фантазије Црвени чопор, користећи мотиве веровања сибирских Јакута. Пажња 
Јоане Плошај у чланку „Pękająca postać świata: O procesie degradacji mitu w po-
wieści „Ruda sfora“ Mai Lidii Kossakowskiej” усмерена је на деградацију мита 
и деградацију функције шамана у фантазији. Мирослав Голуњски у раду 



Славистика XXV/2 (2021)

322 Прикази

„Nawia w powieści fantastycznej (Słowo i miecz Jabłońskiego i Droga do Nawii 
Duszyńskiego)” упоређује представе оностраног Нава у делима два пољска 
аутора –  Витолда Јаблоњског који нуди алтернативну историју Пољске XI века 
и Томаша Душинског који предлаже визију паганских богова у ХХ веку. 

У зборнику наилазимо на два рада Адама Мазуркевича који на примеру 
пољске популарне књижевности теоријски обликује приповедачке стратегије 
фантазија. У чланку „Fantasy słowiańska: Próba opisu zjawiska” аутор описује 
две стратегије у „словенским фантазијама” – адаптацију и реконструкцију, 
док у студији Pogańska słowiańszczyzna w tekstach kultury popularnej: 
Rekonesans издваја три главне стратегије у „псеудословенским стратегијама”: 
1) представљање света кроз квази-словенске реалије; 2) употреба елемената 
веровања и демонологије Словена у причама чија се фабула шири у различитим 
историјским добима; 3) коришћење словенске демонологије као „алата страха” 
(углавном у хорор причама). 

Књижевно-теоријски карактер имају и радови украјинског истраживача 
Сер гија Легезе који су се нашли у поглављу О пољској књижевности, јер се 
у њима изводе закључци на примеру пољских фантазија, пре свега дела Ан-
џеја Сапковског. У чланку „Відьмак, Чорний Володар і золото Сірих гір: пос-
тра дянська фентезі у пошуках жанрових зразків” аутор се бави проблемом 
формирања образаца у жанровској култури „магије и мача”, те разматра спољне 
факторе таквог процеса. Прво, функционисање фандома као окружења за 
друштвену интеракцију између публике и писца, као и простор за регрутовање 
нових субјеката културне продукције. Друго, постојање „унутрашње” фандом 
критике као референтне групе. Треће, деловање механизама усвајања темељних 
знања неопходних за функционисање жанровске културе. С обзиром на 
поменуте чињенице, Сергиј Легеза за постсовјетски културни простор издваја 
улогу таквих узорних писаца као што су Толкин и Сапковски. Други чланак овог 
истраживача „Между польскостью и вестернизацией: переводы А. Сапковского 
в постсоветском пространстве и проблема культурного сдвига” представља 
једну узорну транслатолошку студију у којој се детаљно разматра адаптивна 
стратегија превода Саге о Вешцу Сапковског на руски језик коју је применио 
Јевгениј Вајсброт. Сергиј Легеза обраћа пажњу како на језичка, тако и култур-
но маркирана померања у његовом преводу (пре свега изостављање социјалних 
алузија и многих интертекстуалних веза), што сведочи о руској вестернизацији 
„пољскоцентричног” текста.

Транслатолошки аспекат функционисања стваралаштва Сапковског у српском 
културном простору занима Зорану Перић која у раду „Ауторска и преводилач-
ка лексичка креативност: Превођење неологизама на примеру изабраних дела 
Анджеја Сапковског” користи као корпус за анализу његове збирке Последња 
жеља и Мач судбине у преводу Весне Милутиновић Ђурић. Српска истражи-
вачица се концентрише на семантичке и морфолошке особености неологиза-
ма помоћу којих се гради фантастична стварност. Текст Павела Лапињског „Le 
Sorceleur i jego wiedźmińskie uniwersum po francusku: przekład w czterech odsło-
nach” представља још један рад у којем се анализирају преводилачка решења, 
већ у француском књижевном контексту. Њен аутор испитује и рецепцију прозе 
из циклуса о Вешцу Сапковског у Француској.

Анџеј Сапковски, како га рекламирају издавачи, један је од пет најобјав-
љиванијих аутора у Пољској. У зборнику његово име се помиње у највише радо-
ва. У неколико њих врше се компарације и декодирања интертекстуалних веза. 
То су следећи радови: „Intertekstualność w cyklu o wiedźminie Geralcie Andrzeja 
Sapkowskiego” Дороте Сурди, „Słowiański bestiariusz jako ważny element w świe-
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cie gier komputerowych: analiza zjawiska na przykładzie gier o wiedźminie” Адама 
Фљаме, „Wszystkie oblicza demona: o funkcjach strzygi jako motywu literackie-
go (na wybranych przykładach)” Матеуша Маковског, „Декодування західних та 
слов’янських культурних впливів у Відьмацькій сазі” Анджея Сапковського и 
„Ідеологічний конфлікт Свого та Іншого у Відьмацькій сазі А. Сапковського і 
Пісні Льоду й Полумя Дж. Р.Р. Мартіна” Свјатослава Пивења.

Међу радовима у поглављу О пољској књижевности издвајају се две студије 
о „гендерно маркираним” митским ликовима. Гражина Ласоњ-Кохањска у 
студији „Boginie i czarownice: Źródła wyobrażeń postaci kobiecych w polskiej 
fantastyce” као изворе књижевног обликовања женских митолошких бића 
(богиња и чаробница) наводи митологију древних Словена, келтска и скан-
динавска претхришћанска веровања, књижевност романтизма и неопаган-
ске религије. С друге стране, Марта Гурна обраћа пажњу на фолклорни имиџ 
Баба Јаге. Њен рад „Wizerunek Baby Jagi w literaturze fantastycznej słowiańskiego 
obszaru językowego (na wybranych przykładach)” обухвата представе овог 
женског лика у источнословенским бајкама, тумачења у фолклористичким 
студијама и поређење књижевних преображаја у америчком роману Бесмртни 
Кетрин Валенте и циклусу о Бака Јагодки пољске списатељице Ане Бжезињске.

Неколико чланака у зборнику посвећено је романтичарској традицији у ства-
рању пољске књижевне фантастике. Катажина Пузио у раду „Świat pogańskich 
bóstw i wierzeń w polskiej literaturze preromantycznej i romantycznej (do roku 1830)” 
обрађује књижевна дела пољских романтичара и предромантичара, посвећена 
темама литванског средњег века и паганским веровањима у словен ске богове 
и богиње. Тадеуш Пулхлопек у тексту „Świat słowiańskiej fantastyki ludowej w 
Orłach z Herburtów Leszka Dunina Borkowskiego” тумачи митолошке представе 
романтичара из Галиције Александра Дуњина Борковског. Истраживач издваја 
идеју о пресељењу душа у његовом делу Орлови из Гербурта и разматра је у 
контексту словенске народне фантастике, али и индијских веровања, јер се, по 
његовом мишљењу, Дуњиново проучавање древне индијске књижевности одразило 
на песников поглед на свет. Из рада Марије Брацке „Світ народної демонології у 
творчості Валерія Лозинського” можемо сазнати о још једном пољском писцу из 
Галиције. Истраживачица анализира комплекс веровања украјинских Врховинаца 
(горштака) у зле силе који се уочава у роману Валерија Лозинског Црни Матеј – но-
ваторском делу на граници романтизма и реализма. Циљ чланка Јакуба Лихањског 
„Wojciech Dzieduszycki, sen. Folklorysta zapomniany i zlekceważony” је да подсети 
на личност и дело сакупљача фолклора Војћеха Ђедушицког који, по мишљењу 
аутора, затвара романтичарску традицију истраживања народне културе.

Преглед тема заступљених у зборнику сведочи о томе да су словенски 
фолклор и митологија дубоко укорењени у књижевној фантастици која ужива 
огромну популарност код читалачке публике и велику пажњу истраживача. У 
представљеним радовима се осветљавају словенске међукњижевне везе, стиче 
увид у историју и тенденције развитка фантастичне књижевности, потврђује 
њен посебан имиџ у савременој култури Словена. Искрено препоручујемо ову 
књигу модерно конципираних славистичких истраживања свима у чију сферу 
интересовања спада фантастика.

Јулија Драгојловић
Универзитет у Београду

Филолошки факултет
Катедра за славистику

julybil@ukr.net
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УДК 811.163.41’367

МИЛОШ КОВАЧЕВИЋ, КРОЗ СИНТАКСУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА. 
Подгорица: Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори.  

Одјељење за српски језик и књижевност, 2020,  387.

Године 2020. у издању Одјељења за српски језик Матице српске – Друштва 
чланова у Црној Гори изашла је нова књига Милоша Ковачевића, једног од 
најпрепознатљивијих српских лингвиста данас. 

Већ сам наслов књиге – Кроз синтаксу српског језика – указује нам, између 
осталог, на континуитет Ковачевићевог бављења синтаксом, будући да нас, 
између осталог, враћа у 1992. годину, када је светлост дана угледало прво 
издање његове монографије Кроз синтагме и реченице. 

Слична је донекле и структурна организација ових двеју монографија: обе 
су подељене на три целине, с том разликом што је у књизи Кроз синтагме и 
реченице критеријум за структурацију био тежишни аспект проведене анализе 
(Ковачевић 1992: 4), док се у својој најновијој књизи Ковачевић руководио ти-
пом синтаксичке проблематике те тако издвојио следеће три тематске целине: 
О синтаксемама и синтагмама (11–251), О реченицама и исказима (251–330) и 
О реду ријечи (330–375).

Осим наведених тематских целина монографија коју овде приказујемо сад-
ржи Уводно слово аутора (7–9), Библиографску забиљешку (379–380), Регистар 
имена (381–387), а на последњим трима непагинираним странама можемо про-
читати кратку белешку о аутору. 

Пратећи своју концептуалну замисао, Ковачевић је одабрао 16 радова које је 
све сем једног публиковао током последњих година, тачније од 2018. до 2020. 
(које године и у ком часопису је сваки од радова први пут био објављен читалац 
може сазнати из већ поменуте Библиографске забиљешке).

Пишући својевремено о глаголу быть у руском језику А.М. Пешковски је 
приметио да је то најапстрактнији глагол међу глаголима и најпунозначнија ап-
страктна реч у језику (Пешковский 2001: 220). Потврду тога да се ове речи А.М. 
Пешковског једнако могу односити и на глагол бити у српском језику налази-
мо у раду М. Ковачевића Глагол бити као модални глагол у саставу сложеног 
предиката (13–40), првом од укупно девет колико садржи прва тематска цели-
на. Аутор, између осталог, долази до закључка да реченице у којима је један од 
конституената предиката модални глагол бити, како персоналне, тако и импер-
соналне (које су по својој структурној разнообразности бројније), нису у том 
степену ретка појава у савременом српском језику као што се то у постојећој 
литератури често истиче. 

У наредном прилогу, под заглављем Шта је то атрибутив (41–71), М. 
Ковачевић даје своје, у много чему другачије од постојећих, разрешење ди-
леме са којим се језичким феноменом сусрећемо када је пред нама синтагма 
коју чине две именице од којих једна има значење ширег, а друга ужег појма. 
Као прво, Ковачевић  истиче да статус саме синтагме зависи од тога која од 
двеју именица, одређени или неодеђени појам, има статус надређеног члана, а 
овај међусобни однос чланова синтагме могуће је одредити помоћу следећих 
критеријума: 1. логичко-семантичког принципа детерминације; 2. принципа хи-
понимске инклузије, 2. семантичког принципа рестрикције и нерестрикције и 4. 
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могућности употребе језичких верификатора субординарности (пупут звани, по 
имену и сл.). На крају, аутор закључује да уколико је надређени појам одређени 
члан (брдо Стражевица или дрво смрча), синтагма је апозицијска. И обрну-
то, уколико је надређени појам неодређени члан (апелатив са значењем ширег 
појма) – синтагма је атрибутивна. 

Да ли се у српском језику значење компензације, поред тога што се реализује 
као подтип општијег значења, нпр. узрочног или адверзативног, може реали-
зовати као самостално? M. Ковaчевић на ово питање даје позитиван одговор 
у раду Прилошка одредба компензације (73–92) и своје становиште утемељује 
на анализи двеју синтаксичких контекстуално неусловљених конструкција: 
конструкције са компензационим прилогом заузврат и конструкције са пред-
лошким акузативним изразом у зам(ј)ену за, који је новијег порекла и који је ка-
рактеристичан, пре свега, за новинарски стил:1 У замену за губитак суверени-
тета вазали добијају заштиту. 

Прилог заузврат, како то аутор у својој анализи показује, у односу на по-
менути предлошки израз има ширу дистрибуцију и разнообразнију употребу. 
Јавља се како у дво-, тако и у монопредикатским реченицама. У двопредикат-
ским (независносложеним и адверзативним), поред функције прилошке одредбе 
компензације, има функцију конкретизатора значења: Жртвују свој мир, а шта 
добијају заузврат? И управо затно нам много нуди, али заузврат доста и узи-
ма. У монопредикатским реченицама посматрани прилог напоредо са прилош-
ком има и функцију текстуалног конектора, нпр.: У великој нагодби Срби би пре-
пустили Албаницма већину Косова. Заузврат, Срби би као компензацију добили 
североистично Косово, које укључује већину српских историјских споменика. 

У закључном делу овог рада аутор констатује: „Компензационе синтагме с 
тим двјема синтаксичким јединицама представљају и нужан и довољан разлог за 
закључак о постојању посебне, са другим прилошким одредбама критеријално 
равноправне, прилошке одредбе компензације” (89). 

Даље следи прилог Укидање амфиболичности координиране копулативне 
синтагме супституцијом везника «и» везникoм «а» (93–113), у ком су предмет 
анализе синтагме са везником и који повезује два истоврсна атрибута те стога 
остаје нејасно да ли се ради о моно- и хетерореферентним координираним син-
тагмама, какве нпр. представљају следећи наслови из штампе: Млади и гладни, 
Бахати и бесни. 

Наредна тема (Соматске неконгруентне посесивне синтагме, 115–140) 
којом се аутор бави јесу два структурно-семантичка типа соматских посесив-
них конструкција: 1. атрибутске и 2. синтаксички посредне соматске посесив-
не синтагме. 

У оквиру оба издвојена структурно-семантичка типа Ковачевић даље издваја 
подтипове2 и детаљно их анализира.

1 Тачније, Ковачевић употребљава термин новинарски подстил (у односу на шири публи-
цистички стил). 

2 Атрибутске соматске посесивне синтагме, у зависности од позиције посесора и поседо-
ваног, аутор дели на праве соматске атрибутске посесивне синтагме и соматске атрибутске 
синтагме са значењем карактеристичне појединости. У оквиру сваког од ова два структур-
на типа издвојена су два подтипа: 1. соматске посесивне супстантивне синтагме са односом 
дела и целине и 2. соматске супстантивне синтагме са посесивним односом двају делова тела 
– већег и мањег. 

У групу синтаксички посредованих соматских посесивних синтагми улазе: 1. датив-
не посесивне соматске конструкције и 2. акузативне посесивне соматске конструкције. 
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Следећи прилог – Интердепенденција пермутабилних форми правог и непра-
вог објекта у синтагмама са глаголима «нудити» и «служити» (141–162) 
посвећен је једном од типова бифункционалне објекатске конверзије за коју ау-
тор предлаже термин унутарфункционална конверзија. Тачније, предмет анали-
зе јесу глаголске синтагме са глаголима нудити/понудити, служити/послужити 
који отварају два објекатска места и у којима лексеме којима је објекат изражен, 
како читамо, подлежу објекатској конверзији: Нуде/служе их кафом и Нуде/слу-
же им кафу. Као што из датих примера видимо, уместо неправог објекта изра-
женог инструменталом исту фунцију на себе може преузети прави акузативни 
објекат, а то неминовно за собом повлачи следеће: лексема у позицији акузатив-
ног правог објекта (их) мора прећи у дативни неправи објекат (им). 

Тема објекта актуелна је и раду који следи, а који носи заглавље Структурно-
семантичка анализа конкурентности акузативног и инструменталног бес-
предлошког објекта (163–195), о чему је, како каже и сам Ковачевић, писа-
но како у научној, тако и граматичкој литератури, али у вези са чим и даље 
постоји низ отворених питања. Једно од таквих питања је питање терминолош-
ке неуједначености употребе термина прави и неправи објекат са једне стра-
не, и директни и индиректни објекат са друге стране. Као што то и обично 
чини, Ковачевић прво јасно одређује значењски обим кључних термина као 
средства номинације конкретног језичког феномена, процеса и сл. да би потом 
своју пажњу усредсредио на три типа глагола који дозвољавају употребу поред 
себе како објекта израженог инструменталом, тако и објекта израженог аку-
зативом. Међу издвојеним трима групама глагола, како резулати истраживања 
то показују, алтернативност беспредлошког инструментала и акузатива 
најкарактеристичнија је за синтагме с глаголима са инваријантним значењем 
‘померати нешто’ (осим ове лексичко-семантичке групе, у раду се анализирају 
глаголи са значењем ‘знања, способности, вештине, умећа’ (говорити, прича-
ти, писати), као и глаголи са унутрашњим (таутолошким ) објектом, тачније 
глаголи живети и спавати).

На самом почетку прилога Синонимичност падежних опозитних конструк-
ција (197–224) аутор даје одређење категорије опозитности и указује на посто-
јање двају основаних типова опозитног значења – реципрочно и нереципрочно, 
да би затим под своју истраживачку лупу ставио конструкције нереципрочне 
опозитности. Резултати до којих аутор долази показали су да од свих анали-
зираних конструкција (укупно 17), посебан статус има синтагма са предлогом 
против, која у било ком контексту реализује опозитно значење. Управо због 
тога се она при анализи свих осталих издвојених предлошких и беспредлош-
ких падежних форми користи као верификатор опозитног значења. Након овог 
корака, аутор разматра моделе исказивања синонимног опозитног значења по-
липредлошким и/или полипадежним формама. 

У последњем раду прве тематске целине (Могућност супституције инстру-
менталног предлога под локативним предлогом у и инструменталним предло-
гом с(а)), 225–249) М. Ковачевић, руководећи се правилом интердепенденције 
као двоструке импликације (тј. у духу Л. Хјелмслева), анализира могућност 
или немогућност међусобне замене инструменталног предлога под локативним 

Синтаксичка посредована соматска посесивна синтагма представља конструкцију са тзв. 
спољашњим посесором, тј. конструкцију  «в которой происходит расщепление исходной се-
мантической валентности предиката, заполненной генитивной группой (прототипической 
функцией которой является выражение посессивного семантического  отношения) (Кибрик 
2003: 275).
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предлогом у или инструменталним предлогом с(а). Прво на нивоу бинарних 
предлошких релација (под – у и под – са), а потом на нивоу тренарне предлош-
ке релације (под – са – у). Спроведена анализа показује да су дата три предло-
га супституентна и блискозначна у три семантичка типа именица а) именице с 
изразито пропратнооколносним значењем (пратња, ранг, услови...), б) именице 
које означавају социолекатски или етнички маркиран одевни предмет за главу 
(осим капе), нпр. марама, шешир, фес и др.), те именице за опрему која чове-
ку служи за деловање у специфичним ситуацијама и/или акцијама, нпр. ратна 
опрема, наоружање, шлем, оклоп. 

Први рад (253–262) другог дела књиге (О реченицама и исказима) посвећен 
је управо реченици и исказу које Ковачевић одређује као два плана (граматички 
и комуникативни) једне исте језичке јединице.3  

Следећи прилог (Симултаност перфективних предикација у зависно-
сложеној временској реченици, 265–279) аутор започиње критичким освртом 
на нека од постојећих тумачења бипредикативних /или полипредикативних 
конструкција са перфективним глаголима у којим је актуелност ситуације 
S1 потпуно или делимично истовремена са актуелношћу ситуације S2 и/или 
ситуација S2, S3..., а у односу на тренутак говора.  Као и аутори радова на које 
се М. Ковачевић позива и чије закључкеразматра,  дати језички феномен науч-
ник сагледава у контексту зависносложених временских реченица4, те долази 
до следећих закључака:

• потпуна симултаност у конструкцијама овога типа може се реализовати 
искључиво уколико у њима фигурира везник док: Док ударих дланом о 
длан, он нестаде. 

• конструкције са везником кад (Сунце још није потпуно ни зашло кад се 
мјесец помолио) могу реализовати значење делимичне симултаности (уз 
значење изненадне преурањености) искључиво под одређеним лексич-
ко-синтаксичким условима.

У следећем раду, (Не)супституентност везника «и» и «а» у координираној 
копулативној реченици (282–302), М. Ковачевић разматра проблем супсти-
туентности ових двају независних везника и закључује да су они међусобно 
заменљиви у копулативним реченициама са семантичким конкретизатором 
временског и просторног значења (Изненада устаје са столице, хода около, а 
(→и) затим се враћа за сто; Сад путује у Трст, а (→и) оданде мисли даље 
у Аргентину) и у копулативним реченицама са релативном независном клау-
зом уведеном спојем и то и/или а то (Никад нисте рекли да сте погрешили, а 
то(→и то/што) народ не воли ). 

У прилогу О реченицама са спојем «а и» у везничкој позицији (303–311) пред-
мет анализе јесте спој везника а са партикулским интензификатором и. Све ре-
ченице у којима се овај спој појављује аутор дели на: 1. саставне, нпр. Неће да 
раде, а и (→и) не треба да раде (партикула и овде има статус обавезног интен-
зификатора), 2. супротне, нпр. Домаће штедње у динарима практично нема, а и 

3 Закључак М. Ковачевића одлично кореспондира са запажањем Ј.В. Падучеве: „Исказ и 
његов однос са стварношћу”: „Поэтому  основные проблемы референции это проблемы ме-
ханизмов и средств актуализации предложения, включенного в речевой акт и превращенноrо 
в высказывание” (Падучева 1985: 3).

4 Дате конструкције могу се окарактерисати и као таксисне конструкције потпуне или 
делимичне симултаности. О томе подробније види нпр. у: Храковский 2009, Поповић 2014. 
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(→а) она у девизама је недовољна (интезификаторска партикула је факултатив-
на) и 3. двозначне (уколико се уместо споја а и употреби везник а, партикулски 
интензификатор је факултативан, а у случају да се а и замени везником и – пар-
тикула има статус обавезног интензификатора): Они су други део одиграли из-
узетно добро, а и (→а/→и) ми смо им мало помагали.

Рад О једном специфичном типу елидиране сложене реченице – комприми-
ране реченице с изричном у форми супротне клаузе (313–329), посвећен код нас 
још увек релативно слабо изученој теми елидирања клауза, последњи је рад у 
оквиру друге тематске целине. 

Синтаксичком конверзијом и семантички условљен ред ријечи (333–353) 
први је од укупно два рада колико садржи треће поглавље или трећа тематска 
целина (О реду ријечи). Аутор овде пред собом поставља, а чини нам се да га и 
достиже, следећи циљ: „разјашњење улоге семантике и (синтаксичке) конвер-
зивности у «везаној линеаризацији» унутаркомпонентног (синтаксемског) и ре-
ченичног реда ријечи” (337). 

Прилог О пермутацији партикуле «н(и)» (357–378) последњи је у овој, без 
сваке сумње, занимљивој монографији. На самом почетку рада аутор говори о 
врстама пермутације партикула, а потом анализира могућности унутарсинтак-
семске пермутације партикуле н(и) (унутар негираног сложеног глаголског об-
лика, унутар неглаголског предиката и унутар сложеног глаголског предиката), 
као и могућности унутарклаузалне пермутације посматране партикуле (где у за-
висности од структурно-семантичког статуса партикуле аутор издваја два типа 
клаузалне пермутације партикула: а) пермутација у функцији обавезних и б) 
пермутација у функцији факултативних интензификатора). 

Чини нам се да се чак и из овако оскудног прегледа садржаја књиге 
М. Ковачевића Кроз синтаксу српског језика да лако закључити следеће:

• аутор за предмет својих истраживања бира теме које су до сада или 
остајале ван пажње наших лингвиста, или су пак недовољно изучене, 
што већ само по себи говори да књига коју смо овде покушали приказа-
ти представља озбиљан допринос српској науци о језику; 

• у сваком раду аутор јасно дефинише и доследно имплементира одабрану 
теоријско-методолошку концепцију, што је од изузетног значаја, посебно 
уколико имамо у виду да ће ова књига засигурно бити незаобилазна и за 
многе младе надолазеће синтаксичке снаге, па се може рећи да она има 
велики значај посматрано и из аспекта дидактике;

• велику вредност чини и обиље примера којима аутор поткрепљује сва-
ки свој суд.
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УДК 811.161.2’367

СВІТЛАНА СОКОЛОВА, АСПЕКТУАЛЬНІ КАТЕГОРІЇ 
УКРАЇНСЬКОГО ДІЄСЛОВА.

Київ: Книга-плюс, 2021, 224.

Монографија Свитлане Соколове Аспектуалне категорије украјинског гла-
гола представља резултат ауторкиних дугогодишњих истраживања у области 
аспектологије. Овој теми С. Соколова, професор, доктор филолошких наука, са-
радница Института за украјински језик Националне академије наука Украјине, 
члан Аспектолошке комисије Међународног комитета слависта,  више пута се 
враћала – од двеју дисертација посвећених глаголским префиксима (1983, 2004), 
преко монографије Префиксална творба глагола у савременом украјинском 
језику (Префіксальний словотвір дієслів у сучасній українській мові, Київ, 2003) 
до поглавља посвећеног категорији акционалности у најновијој Граматици сав-
ременог украјинског језика. Морфологија (Граматика сучасної української мови. 
Морфологія, Київ, 2017), како би у монографији коју представљамо понудила 
један детаљан и заокружен опис аспектуалних категорија глагола у украјинском 
језику. Како сама С. Соколова истиче у предговору, монографија не обухвата 
све проблеме украјинске аспектологије, али одражава научна интересовања ау-
торке која је дуго прикупљала оригинални украјински материјал и покушавала 
да га осмисли.

У првом делу монографије ауторка анализира најважније категоријалне ка-
рактеристике аспектуалности у украјинском језику. Иако су средства изражавања 
аспектуалности много шира, Соколова разматра само комплекс средстава кон-
центрисаних у самом глаголу, као главном носиоцу аспектуалне семантике. Без 
обзира што примењује категоријални приступ и не анализира целокупно функ-
ционално-семантичко поље аспектуалности, она аспектуалност дефинише као 
функционално-семантичку категорију која одражава начин одвијања радње у 
времену и обухвата четири поткатегорије: 1. граматичку категорију вида, пре-
ма којој се може одредити сва глаголска лексика и која је повезана са свим оста-
лим аспектуалним категоријама; 2. категорију акционалности; 3. семантичку 
категорију граничности/неграничности (као термини за ову категорију функ-
ционишу још лимитативност, терминативност и сл.), која такође обухвата цело-
купну глаголску лексику и дели је на две класе, различите од поделе на два вида 
и 4. семантичку категорију аспектуалних класа основних глагола, која одређује 
део глаголске лексике и од које зависи способност глагола да улази у видски 
пар и буде мотивна основа за творбу различитих акционалних класа. Свака од 
њих има сопствену структуру, условљену семантичким обележјима, а понекад 
и средствима изражавања. С обзиром на сложеност и вишедимензионалност 
аспектуалних значења и будући да се издвајају према различитим обележјима, 
ове поткатегорије делимично се укрштају, а један глагол истовремено може ула-
зити у више њих. Категорије вида и акционалности ауторка сматра основним 
средствима изражавања аспектуалних значења, а водећу улогу код њих имају 
префикси и суфикси. 

Други део монографије посвећен је граматичкој категорији вида. С. Соколова 
најпре представља веома детаљан историјат проучавања ове категорије у 
украјинском језику, од граматика М. Смотрицког, Ј. Крижанича, И. Ужевича из 
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XVII века до монографије Сучасна українська літературна мова. Морфологія из 
1969. у којој је део посвећен категорији аспектуалности написао В. Русањивски. 
Ауторка наглашава да граматичка категорија вида словенског глагола заузима 
посебно место међу другим елементима аспектуалности, будући да се заснива 
на регуларној граматичкој опозицији коју прати очување лексичке идентично-
сти (ако не на нивоу целог значења, онда барем на нивоу појединачних семе-
ма). На питање шта је семантичка инваријанта ове категорије, проблем који и 
данас представља једно од „класичних спорних питања граматичке теорије”, 
С. Соколова покушава да одговори на основу анализе односа између чланова 
тзв. аспектуалног ланца, односно низа, који могу бити корелативни (код вид-
ских парова) и деривациони (код осталих) парова. Под аспектуалним низом ау-
торка подразумева ланац глагола који су у односу творбене мотивације, при 
чему се свака карика од претходне разликује по виду. На основу оваквог при-
ступа типологији бинарних глаголских мотивационих опозиција уз узимање у 
обзир узрочно-последичних односа између њихових компоненти, С. Соколова 
закључује да је у основи видске опозиције фазна семантика, која подразумева 
различите типове односа: усмереност на унутрашњу границу НСВ – досезање 
унутрашње границе СВ (радња/процес – резултат), нпр: заварювати – зава-
рити, промена ситуације као почетак стања или почетак уочавања стања од 
стране посматрача СВ – стање НСВ: привабити – приваблювати, једнократна 
радња СВ – вишекратна радња НСВ: махати – махнути итд. У овом поглављу 
ауторка се дотиче и проблема чисто видских префикса каквим у украјинском 
језику могу бити скори сви префикси, али је за једне то прилично регуларна 
појава (з-, за-, на-, о-, по-), за друге мање редовна (ви-, до-, про-), док је код не-
ких могућа само у појединачним глаголима (в-, від-, пере-, під-, при-, роз-), или 
потпуно немогућа (над-, перед-).

Треће поглавље односи се на семантичко-творбену категорију акционално-
сти („родів дієслівної дії”). Након што је анализирала постојеће класификације 
акционалних класа и погледе других аутора на ову категорију у украјинском и 
руском језику, С. Соколова разматра аспектуалне класе основних глагола с тач-
ке гледишта њихове способности да мотивишу видске корелате и творенице са 
одређеним акционалним значењем.  Основна подела јесте на аспектуалну класу 
граничних и неграничних глагола. Неграничне ауторка даље дели на поткласу 
глагола радње (која укључује и динамички процес), који се могу спајати са фаз-
ним, квантитативним и кратним значењем и образовати одговарајуће акционал-
не класе и глаголе стања (статичког процеса) од којих акционалне класе (углав-
ном фазне) творе само они који имају елементе процесног значења (процес који 
се развија у времену). Поткласа граничних глагола подразумева могућност вид-
ске корелације и широку афиксалну валентност њихових основа као мотивних. 
С друге стране, апсолутно гранични глаголи, који означавају целовиту радњу, 
немају ни видске корелате нити префиксалне творенице. 

Класификација, пак, акционалних класа, коју предлаже С. Соколова, базира се 
на неколико семантичких обележја истовремено: фазност, интензитет, кратност, 
оријентација на другу радњу и узајамно деловање са другом категоријом глагола. 
На основу једног обележја могу се издвојити три основне групе: 1. фазне акци-
оналне класе, које имају значења почетка, одређеног трајања и резултата (завр-
шетка) радње; 2. квантитативне акционалне класе, које имају значења високог и 
ниског интензитета  и 3. акционалне класе кратности са значењем једнократног 
испољавања или вишекратног понављања радње. У оквиру група врши се даља 
детаљнија класификација акционалних класа.  На основу више семантичких 
обележја ауторка издваја тзв. мешовите акционалне класе: 1. фазних (резултатив-
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них) глагола оријентисаних на другу радњу са значењем секундарне (поновне) 
радње, додатне резултативне радње, поништавања резултата радње и поређења 
са другом радњом,  2. фазно-квантитативних глагола са значењем високог и ни-
ског интензитета и 3. интензивно-кратних глагола, такође са значењима високог 
и ниског интензитета. И у оквиру ових група даје се детаљна класификација ак-
ционалних класа које им припадају. Зона укрштања са категоријом актантне рас-
поделе представљена је акционалном класом вишекратно-дистрибутивних гла-
гола. Ауторка истиче да оваква класификација не претендује на статус коначне, 
али омогућава да се отклоне извесне противречности претходних. Иако логична 
и доследна, ни она међутим није лишена недостатака и нејасноћа. Тако, рецимо, 
С. Соколова не указује на специфичан однос мултипликатива и семелфактива, 
сврставајући последње у исти ред са акционалним класама ингресива, делими-
татива, пердуратива и сл. заједно са којима их посматра као регуларне деривате 
основне аспектуалне класе мултипликатива. Нису, на пример, потпуно јасни ни 
критерјуми по којима су глаголи са суфиксом -ну- типа дмухнути, плюнути, ков-
тнути сврстани у АК моменталних а не једнократних глагола, док су они са су-
фиксом -ону- сврстани у класу једнократно-интензивних глагола.

Ово поглавље обухвата и детаљну анализу аспектуалних парадигми појединих 
група украјинских глагола, тачније њихових семема (глагола кретања, глагола са 
деструктивним значењем, глагола са значењем стања и др.), полипрефиксацију 
у аспектуалном систему украјинског језика (дистрибутивне и кумулативне АК) 
и, на крају, аспектуалне модификације глагола у фразеологизмима.

У последњем делу монографије С. Соколова разматра аспектуалне категорије 
вида и акционалности с типолошког и контрастивног аспекта. Што се тиче 
категорије вида, ауторка закључује да су семантички односи између корелата 
видских парова у свим источнословенским језицима подударни, а да се разли-
ке очитују на плану израза. До сличног закључка долази и што се тиче односа 
између других парова мотивно повезаних глагола, које анализира као фрејмове. 
Овакав приступ, сматра Соколова, веома је погодан за типолошку и контрастив-
ну анализу, а илуструје га поређењем фрејмова глагола са значењем положаја 
у простору стояти, сидіти, лежати, висіти, статалних глагола хворіти, су-
мувати, любити, кохати и других, еволутивног глагола грати итд. и њихових 
аспектуалних низова у украјинском, руском и немачком језику. Посебна пажња 
је посвећена одражавању аспектуалних особености у књижевном преводу. 
Ауторка закључује да до успостављања еквиваленције између глаголских лек-
сема различитог вида у оригиналу и преводу у пару руски – украјински језик 
долази у позицијама видске неутрализације и анализира примере тих позиција. 
Посебна пажња посвећена је полипрефиксалним глаголима, у вези са чим С. 
Соколова уочава да украјински књижевни текст у односу на руски тежи ре-
дундантном изражавању аспектуалних значења творбеним средствима и да 
полипрефиксација има експресивну функцију. Поређење украјинског оригина-
ла с преводима на немачки и енглески језик има, пак, другачији циљ: утврђивање 
језичких средстава која су у извесној мери еквивалентна словенском виду и ак-
ционалности и уочавање паралелизма лексичких средстава. Ауторка закључује: 
„Разноврсност словенских префикса, прилагођених за преношење различитих 
фаза радње, доприноси опису ситуација које се одвијају у времену (фрејмова) 
које је тешко или чак несврсисходно адекватно преносити средствима несло-
венског језика, што говори о интерпретативном карактеру словенских аспекту-
алних категорија”. На материјалу књижевних украјинско-руских превода ана-
лизира се  и украјински плусквамперфекат као специфичан облик изражавања 
таксисних односа, чиме се завршава ово поглавље и цела монографија. 
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Истраживање Свитлане Соколове засновано је на богатом фактичком мате-
ри јалу, а закључци илустровани великим бројем примера. Јасно и логичко из-
ла гање праћено је бројним шематским и табеларним приказима у којима су 
пред стављене најважније карактеристике аспектуалних категорија украјинског 
гла го ла. Из детаљне анализе проистичу промишљени закључци, драгоцени за све 
оне који се интересују за украјинску и словенску аспектологију. По себ ну вредност 
монографије представља контрастивна анализа аспектуал них категорија, како у 
поређењу са сродним руским и белоруским, тако и у поређењу са несловен ским 
језицима. Ова анализа значајна је за даља контрастивна и типолошка проучавања 
у домену аспектологије, не само када су у питању словенски, већ и други језици. 

Милена Ивановић
Универзитет у Београду

Филолошки факултет
Катедра за славистику

milena.ivanovic@fil.bg.ac.rs 
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УДК811.162.3’373.7:811.163.41’373.7

SNEŽANA POPOVIĆOVÁ, ČESKÁ A SRBSKÁ FRAZEOLOGIE. 
NA CESTĚ KE DVOJJAZYČNÉMU FRAZEOLOGICKÉMU SLOVNÍKU.

Praha: Karolinum 2020, 206.

Монографија Снежане Поповић Чешка и српска фразеологија. На путу ка 
двојезичном фразеолошком речнику представља допуњен и проширен текст 
њене докторске дисертације под називом Česká a srbská frazeologie: srovnání, 
aspekty a struktura česko-srbského frazeologického slovníku (Чешка и српска фра-
зе ологија: компарација, аспекти и структура чешко-српског фразеолошког 
реч ника), одбрањене 2016. године на Филозофском факултету Карловог уни-
верзитета у Прагу под менторством цењеног чешког лингвисте проф. др Фран-
тишека Чермака (František Čermák). О вредности монографије говори сама 
чињеница да је он и једaн од њених рецензената. 

Mонографија се састоји од предговора и седам поглавља у којима ауторка на 
систематичан начин обрађује проблематику фразеологије и фразеографије кроз 
предмет истраживања који чине чешке и српске фразеолошке теорије и фразе-
ми у ова два језика. 

У Предговору (Předmluva, 5–6) С. Поповић наводи разлоге за одабир теме и 
потребу за конфронтативним приступом истраживању чешког и српског језика. 
Налази да у време настанка њеног дела нису постојали радови који задовољавају 
исцрпан упоредни преглед аспеката чешке и српске фразеологије, нити је био 
израђиван чешко-српски фразеолошки речник. Из тог разлога као циљ рада 
истиче: упоређивање основне фразеолошке јединице, њених особина и приступа 
изучавању не само у двама поменутим језицима, већ и у другим словенским 
језицима и на енглеском говорном подручју; поређење класификације фразема 
и фразеографских пракси како би се дошло до детаљних теоријских полазишта 
за стварање преводног фразеолошког речника, а најзад и представљање нацрта 
самог речника. Теоријску основу проучавања представљају радови чешких 
и српских лингвиста, а затим и словачких, руских, енглеских, немачких, 
француских и хрватских фразеолога. 

Првим поглављем Фразеолошка пролегомена (Frazeologická prolegomena, 
7–10) ауторка уводи читаоце у преглед развоја ове дисциплине, у општа раз-
матрања и дефиниције, њено поимање у проучавањима словенских језика, наро-
чито у односу на сродне дисциплине – паремиологију и фолклористику. На ос-
нову проблематике класификовања фразема и њихове конфронтације закључује 
да су у чешком језику класификацијом обухваћене све устаљене конструкције 
те да се под окриљем фразеологије проучавају спојеви на трима нивоима: лек-
сичком, колокацијском и реченичном, у односу на српски језик где се највећа 
пажња поклања фраземима на нивоу колокација. 

У другом поглављу Фразем и идиом у чешкој и српској лингвистици 
(Frazém a idiom v české a srbské lingvistice, 11–28) С. Поповић се усредсређује 
на фразеолошку терминологију као важну компоненту конфронтативног 
истраживања. Јасно је да се у лингвиситици фразем посматра као спој од два 
елемента у коме је дошло до идиоматизације, али у даљем развоју дефиниције се 
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мишљења лингвиста разликују, као и називи за основну јединицу фразеологије 
који могу бити: фразеолошка јединица, фразеологизам, фразем, идиом, 
идиоматска фраза, устаљена фраза, обрт и сл. у српском језику, а frazém и id-
iom у чешком. Ауторка сматра да би одговарајући термин у српском језику био 
фразем, а да би оба наведена чешка назива обогатила и прецизирала српску 
лингвистичку терминологију.

Анализа фразеолошке терминологије водила је ауторку даље до термина у 
фразеологији, те у наставку поглавља она обрађује фраземе, термине и квази-
фраземе. Истражује оне термине код којих препознаје метафоричност у творби, 
као што су tchýnin jazyk/свекрвин језик, kuří oko/курје око, bílá kniha/бела књи-
га и сл. Овај периферни део терминологије повезан са фразеологијом чине 
квазифраземи. Поред израза са конкретним денотатом као што су козја брада или 
kočičí hlava те поменутих термина са егзактном дефиницијом, у квазифраземе се 
убрајају одређени изрази са ограниченом колокабилношћу компонената (нпр. ote-
vřít dokořán, širé moře, poulit oči; начуљити уши, сиња кукавица, широм отворити 
очи), а затим и вербономинални изрази или перифрастичне предикатске кон-
струк ци је (vyvolat zájem, nabýt paměť, dostat hlad; имати већину, изгубити инте-
ресовање, одвлачити пажњу, ставити у покрет, утолити глад и сл). У српској 
лингвистици се не користи ни термин квазифразем ни квазиидиом нити се овим 
специфичним језичким јединицама посвећује посебна пажња, мада су оне, по 
речима ауторке, важан део лексикона са широком употребом. 

У завршном делу поглавља ауторка се бави критеријумима за категоризацију 
фразема и опредељује се за поделу на основу формалних карактеристика коју 
препознаје као тенденцију у развоју фразеологије наведених језика. 

У трећем поглављу (Kombinatorika ve frazeologii, 29–79) ауторка се посве-
тила комбинаторици у фразеологији, наводећи да се комбинацијом елемена-
та атипичним за регуларни језик у фразеологији ствара велико богатство из-
раза. Комбинаторика у фразеологији је могућа на свим нивоима те се као њен 
резултат јављају лексеме, колокације и реченице. Ауторка се детаљно бави 
комбинацијама морфема и лексичким нивоом фразеологије, о коме се до сада 
врло мало писало. Фраземе на лексичком нивоу дели на сложенице и изведени-
це и наводи примере у српском и чешком језику. Примери сложеница и изведе-
ница су подељени на еквивалентне, тј. оне који имају идиоматске еквиваленте у 
чешком односно српском језику (нпр. kratochvíle – разбибрига; tupohlavý – ту-
поглав; samozřejmě – очигледно; podfuk – подвала; zákeřný – подмукао; zprasit 
– засвињити; bezpočet – безброј; proboha – забога), затим на изведенице и сло-
женице у чешком језику које немају идиоматизован еквивалент на лексичком 
нивоу у српском језику (нпр. knihomol – књишки мољац; bleskurychlý – муњевит; 
zadostiučinit – извршити, задовољити; jaksepatří – ваљано; kravina – глупост; 
namazanej – нашљокан; dožrat – довести до усијања; jedinkrát – један једини 
пут) и обратно (нпр. вуцибатина – ničema, flákač; џабалебарити – nesnažit 
se, lenošit; гребатор – ten, kdo rád záskává výhody na cizí účet; намагарчити – 
uvést někoho v posměch, ošidit). У раду је обрађено 347 лексичких фразема у оба 
језика, од којих половина чини еквивалентне парове. Ауторка примећује врло 
велику подударност међу семантичким еквивалентима – творбену и на нивоу 
врста речи, док је у малом броју примера сложеници у чешком језику био екви-
валент изведеница у српском и обратно. На основу тога она констатује комплет-
ну идиоматичност: семантичку, формалну и дериватолошку. 

У наставку поглавља предмет исцрпне анализе чине устаљене колокације 
у чешком и српском језику. С. Поповић даје примере бинарних колокацијских 
фразема у чешком и српском језику које приказује табеларно, поделивши их на 
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три групе: колокације са аутосемантичким елементима, колокације са синсе-
мантичким елементима и мешовите колокације са једним и другим елементима. 
У првој групи колокација јављају се бинарне комбинације са именицама, приде-
вима, глаголима и прилозима и заступљене су и у чешком и у српском (нпр. chytat 
lelky, bystrá hlava, anděl strážný, klobouk dolů, vzhůru nohama, kápnout božskou, 
zmýlená neplatí, držet se stranou, bohatě stačit, malá domů, neblaze proslulý, roh 
hojnosti, zůstat někde viset, neslaný nemastný, široko daleko; хватати зјале, злат-
на кока, кућо стара, капу доле, горе главу, вратити добрим, паметнији попуш-
та, немати куд, далеко било, паметноме доста, болно свестан, анђео чувар, 
знати живети, мортус пијан, збрда-здола). Колокације са синсемантичким 
елементима од којих су најбројније комбинације које почињу предлозима, уз-
вицима и речцама не налазе се подједнако у оба језика и чешки језик има малу 
предност у комбинаторској способности синсемантичких речи (нпр. ke všemu, 
do jednoho, do alelujá, na ex, pro a proti, jako takový, a sice, a jéjej, co do něčeho, 
co kdyby, jaképak copak, ta jeho, jeden každý, jedna dvě, ale co!, ale ano!, kdoví 
jestli, no tohle!, a basta!, ani muk, jen aby, kór když, lautr nic, jakž takž; по моме, 
до једног, до амин, на екс, за и против, као такав, него шта, а да!, али авај!, 
оно као, шта већ, који мој, црно на бело, леле мени, ма јок, аман заман, ето ти, 
па хајде, ни макац, ма немој, пошто-пото, ђа ово, ђа оно, трте-мрте). Више 
разлика међу двама језицима показују мешовите комбинације, тј. оне са ауто-
семантичким и синсемантичким елементима, а наведене комбинације указују 
на већу комбинаторску способност глагола и речца у чешком језику, а бројева у 
српском језику (нпр. od oka, za mlada, pro tentokrát, co chvíli, co živ, co nevidět, 
nic moc, ejhle člověk!, šup sem, až hanba, až černo, ani hnout!, jak kdy, stát mimo, 
být nesvůj, olíznout všech deset, dělat na někoho bububu, mít něčeho ažaž, třináctá 
komnata, až na (někoho), zhola nic, jak to?, basama s fousama, být hin, seč byl, 
křížem krážem, fungl nový, opilý namol, skrz naskrz; за длаку, без даљег, до јуче, и 
дан данас, ни луд, пошто-зашто, што(но) кажу, шта и како, сви живи, ево чо-
века!, чик дођи, ни помена, таман посла, ни беле, него како, бити за, мислито 
своје, опалити некоме двадесет пет, није него, брука једна, трећа срећа, тамо 
неки, још кад, алал (ти) вера, ганц нови, скроз-наскроз). 

Ауторка такође наводи теоријске основе за постојање фразема реченичног 
типа, представља шаролику терминологију која постоји у фразеологији, даје 
преглед поделе реченичних фразема у чешком језику и анализира емоционал-
ност, експресивност и функцију фразема. 

Завршни део поглавља посвећује проучавњу таутолошких израза. Кроз при-
мере таутолошких биноминалних израза (нпр. den co den, z ručky do ručky, 
hlava nehlava; дан за даном, од руке до руке, дивота над дивотама) и реченич-
них израза (нпр. Láska je láska. Doma je doma. Co bude, bude. Když nechceš, tak 
nechceš; Мајка је мајка. Што јест, јест. Ко је дошао, дошао је.) она наглашава 
устаљеност, узуалност и фреквентност поменутих структура у српском и чеш-
ком језику. 

Четврто поглавље Фразеографија (Frazeografie, 80–112) представља аутор-
кину анализу штампаних и електронских извора за састављање превод ног 
чешко-српског фразеолошког речника. Бави се једним од основних лексико-
графских питања, а то је структура речничког одељка која заједно са одабиром 
одредница представља основу речника. На примерима једнојезичних и 
двојезичних речника и анализе саставних елемената речничког одељка и 
структуре одредница С. Поповић закључује између осталог да би чешко-
-српски фразеолошки речник требало у што већој мери да представља стање 
у савременом језику, да се ослања на штампане и електронске изворе језика и 
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да узима у обзир да су фраземи карактерстични како за књижевни језик тако 
и за колоквијални, да се одабир фразема заснива на њиховој фреквентности, 
а ако простор дозвољава, не изостављати ређе фраземе, да о одредници у 
речничком одељку треба дати детаљне информације о граматичким особинама, 
варијантама, трансформацијама и контексту, да би уређење требало да буде 
абецедно према врстама речи, и најзад да је егземплификација пожељна а да 
би синоними и антоними допринели већој информативној вредности речника. 

Након поглавља Закључак или Тражење заједничког језика (Závěrem aneb 
Hledání společného jazyka, 113–115) у ком ауторка сумира резултате добијене 
конфронтативном анализом чешке и српске фразеологије и фразеографије, сле-
ди шесто поглавље посвећено Чешко-српском фразеолошком речнику сомати-
зама (Česko-srbský frazeologický somatický slovník, 116–200) који представља 
заокружење ауторкиних проучавања и ставова у монографији.

Речник садржи 1641 чешки соматски фразем у виду одредница и њихове ек-
виваленте у српском језику. Грађу је ауторка ексцерпирала из речника наведе-
них у седмом поглављу које представља списак коришћене литературе и изво-
ра (Použitá literatura, prameny a zdroje, 201–206), а то су сви доступни описни 
фразеолошки речници савременог чешког, српског и хрватског језика, превод-
ни чешко-српски речник и српскохрватско-чешки речник и преводни фразео-
лошки речници: чешко-пољски, руско-чешки, пољско-руски и руско-српски и 
хрватски речник. Неизоставни извори грађе били су такође Чешки национал-
ни корпус (Český národní korpus) и Корпус савременог српског језика, струч-
на литература, као и сопствено истраживања које је С. Поповић спровела међу 
говорницима чешког и српског језика. У речник је уврстила како колокацијске 
тако и пропозиционе фраземе, а што се тиче формалне карактеристике фразема 
укључила је: поредбене фраземе, глаголске и неглаголске фраземе и реченичне 
фраземе. Укупан број фразема укључујући еквиваленте у српском и синониме и 
антониме у чешком је преко 4000.

Речнички одељак осим еквивалената укључује информацију о стилској ка-
рактеристици одреднице, податке о трансформацији, опис значења на српском 
језику, податке о узусу или пореклу фразема, егземплификацију, синониме и ан-
тониме у чешком језику. Као илустрацију узорно израђеног речничког одељка 
наводимо следећи пример: strčit na někoho/strkat na někoho/nasadit někomu 
psí hlavu (кол; негат) оговарати некога, оклеветати, вређати каљати/укаљати 
нечији (добар) глас/име, блатити некога, изн(иј)ети/износити некога на зао/
лош/рђав глас, испирати уста неким ♦ об. у конд. strčil by na něj p. h. С vláčet 
někoho blátem; nenávidět někoho až do morku kosti A vychvalovat někoho až do 
nebe; nezkřivit někomu ani vlásek (стр. 134). 

Ауторка наглашава да чешки и српски фраземи показују висок степен фор-
малне еквиваленције, те да је веома ретко навођен на српској страни еквивалент 
у другачијем облику. У неколико случајева није наведен српски еквивалент него 
само опис значења, који је дакако једини обавезни елемент речничког одељка. 

Монографија Снежане Поповић представља најдетаљнију конфронтативну 
анализу савремене чешке и српске фразеологије до сада. Као таква, она даје 
вредан допринос чешко-српској фразеологији и фразеографији формулисањем 
и представљањем теоријских исходишта за израду фразеолошког речника, ана-
лизом поткрепљеном бројним примерима фразеолошких јединица и њихових 
еквивалената, а посебан значај има за фразеографску праксу речником сомати-
зама, с обзиром да тај тип речника до сада није био израђиван и да представља 
увод у преводни чешко-српски фразеолошки речник који ауторка увелико при-
према. То је свакако и неопходно средство у настави српског и чешког језика 



Славистика XXV/2 (2021)

338 Прикази

у Србији и у Чешкој, затим у преводилачкој пракси, а исто тако и корисно и 
занимљиво штиво за све читаоце заинтересоване за питања фразеологије и 
фразеографије. 

Катарина Митрићевић-Штепанек
Универзитет у Београду
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КАТЕРИНА ВЕЛЈАНОВСКА, БИЉАНА МИРЧЕВСКА-БОШЕВА, 
ИМИЊАТА ВО МАКЕДОНСКАТА ФРАЗЕОЛОГИЈА.

Скопје: Антолог, 2021, 176.

Книгата на проф. д-р Катерина Велјановска и проф. д-р Биљана Мирчевска-
Бошева со обем од 176 страници, започнува со Предговор (стр. 9‒10), теорет-
ски дел составен од неколку тематски поглавја коишто ги разгледуваат имињата 
во македонската фразеологија (стр. 11‒69), а потоа следува Речник на оним-
ски фраземи во македонскиот јазик (стр. 70‒164) и Користена литература (стр. 
165‒172). 

Како што истакнуваат авторките во Предговорот на книгата, фразеологијата, 
како креативен дел од јазикот ја илустрира вековната народна мудрост што се 
гледа во значењата и на овој вид фраземи. Книгата опфаќа вкупно 418 фраземи, 
теоретски разработени низ неколку драгоцени прилози посветени на имињата 
во македонската фразеологија. Првиот прилог е посветен на Имињата во 
јазикот (стр. 11‒18), каде што е даден кус вовед во кој се прикажани врски-
те на сопствените имиња со општите именки, со деиктиците, со општеството 
и посочени се дел од многубројните истражувања посветени на расветлување 
на одделни дилеми поврзани со сопствените имиња. Притоа, се заклучува дека 
спротивставените концепции за сопствените имиња се должат на разнородните 
пристапи кон нив, но сумирајќи ги теориите, особено за значењето на имињата, 
авторките даваат и свој осврт кон ова прашање. Веднаш по овој прилог, следу-
ва делот насловен како Именскиот инвентар во македонската фразеологија 
(стр. 19‒25), каде што дополнително се образложува функцијата на сопстве-
ните имиња во рамките на фраземите, коишто во нив можат да се преосмислу-
ваат, иако тоа не е својствено за нив и е констатација што оди во спротивност 
со теоријата за асемантичноста на имињата застапувана од многумина, па за-
почнуваат да се користат со обопштено значење и да вршат функција на општа 
именка. Во однос на точното определување на предметот на интерес, авторки-
те поаѓаат од ставот дека една фразема е онимиска доколку во нејзиниот состав 
влегува најмалку еден оним без оглед дали се работи за примарна компонента 
или секундарна. Материјалот врз основа на кој е работено ова истражување е 
ексцерпиран од македонските фразеолошки речници и од голем број трудови од 
реномирани истражувачи од областа на фразеологијата и дијалектологијата. Од 
ексцерпираниот фразеолошки материјал се издвоени 278 имиња коишто влегу-
ваат во составот на онимиските фраземи, при што како најбројни се изделуваат 
антропонимите, значителен дел содржат топоними, но има и голем број фразе-
ми што содржат етноними и еортоними. 

Следните неколку дела се посветени на секоја од групите имиња застапени 
во македонската фразеологија, а последната глава од теоретскиот дел ги анали-
зира дијалектните онимиски фраземи. Најпрво се разгледани Антропонимите 
во македонската фразеологија (стр. 26‒37), при што поподробно е објаснет 
терминот антропоним, неговите основни функции во јазикот, но и во опште-
ството, а засегнато е и прашањето за тоа кој збор или синтагма може да биде 
лично име. Посебноста на личните имиња авторките ја согледуваат во нивни-
те специфични односи, на пр.: лично име наспроти друго лично; официјално 
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наспроти неофицијално име; лично име наспроти презиме или прекар; лично 
име наспроти друго сопствено име; лично име наспроти апелатив. Како особе-
но важно се издвојува сознанието дека имињата одговараат на идеолошки, кул-
турни и други услови во општеството, а во однос на фраземите со антропоним 
се истакнува нивната значајност, како во поглед на многубројноста на фразео-
лошките единици во чиј состав влегуваат, така и според фреквенцијата на упо-
треба. Во својата анализа авторките издвојуваат две поголеми групи: фраземи 
што содржат име од странско потекло и фраземи во чиј состав влегуваат локал-
ни имиња, презимиња или прекари. Во првата група се наведува дека странски-
от антропоним мора да дава општонационална претстава за соодветното име 
и тука се изделуваат фраземи со антропоним од митологијата, антропоним од 
религиски текстови, антропоним на историска личност и на лик од уметничко 
дело, а во втората група се изделени фраземите со антропоним на историска 
личност, лик од уметничко дело и со вообичаени реални или фиктивни имиња. 
Во анализата на секоја од подгрупите се вклучени и фраземи што не се евиден-
тирани во фразеолошките речници, со што се добива поцелосна слика за мо-
менталната состојба кај овој тип фраземи во македонскиот јазик. Посочените 
примери се прикажани со нивното фразеолошко значење, а за голем дел од нив 
е посочен и начинот на неговото градење. 

Следната глава содржи осврт на Топонимите во македонската фразеологија 
(38‒44). На почетокот се прикажани основните специфики на македонската 
топонимија, за која се бележи дека дури 90% е од словенско потекло, а топони-
мите од туѓо потекло сосема се адаптирале во македонскиот јазик. Во овој дел се 
разгледани фраземите што во својот состав содржат компонента топоним, како 
во основната форма, така и во изведените придавки од нив. Изделени се три ос-
новни групи фраземи, и тоа: фраземи со топоним од туѓо потекло (опфаќајќи ги 
ојконимите, хрематонимите, хоронимите, административните хороними, кос-
монимите и хидронимите); фраземи со топоним што потекнува од македонска 
почва (хидроними и ојконими) и фраземи со измислен топоним. При нивната 
анализа, покрај значењата на посочените примери, дадени се и илустративни 
контексти на нивната употреба. Посочени се некои примери на фраземи огра-
ничени во својата употреба, како и такви што се застарени, а се карактеристич-
ни од времето на поранешна Југославија, на пр.: Бечка школа (балкански смер), 
дама из Лондона / Париза, должи како Грчка и др.

Називите за празниците, поточно Еортонимите во македонската фразе оло-
гија (стр. 45‒50) се следната тема што се обработува во оваа книга. Називите 
за празници, како нераскинлив дел од традицијата и културата на секој на-
род, поврзани со духот и обичаите, неизбежно станале дел и од македонската 
фразеологија. За нив се истакнува дека се национално специфични, поради што 
се неповторливи и тешки за превод. Како најпродуктивни еортоними во маке-
донските фраземи се изделени: Бадник, Божиќ и Велигден и за секој од нив е 
наведено значењето и симболиката, од што произлегува и фраземското значење. 
Од другите називи за празници што се јавуваат како фраземски компоненти се 
издвоени: Прочка или Поклади, Петровден, како и Бајрам и фиктивните праз-
ници Св. Никогаш, Св. Трајче, Св. Мрза и др.  

Претпоследната група ги опфаќа Етнонимите во македонската фразеологија 
(стр. 51‒60). Авторките за нив истакнуваат дека тие се појавуваат како после-
дица на директен или индиректен контакт со други народи и одразуваат спец-
ифичен географски, историски и други околности во секоја јазична заедница, 
поради што се особено интересни за проучување. Во оваа анализа тие се ос-
врнуваат на мотивацијата и значењето на овој тип фраземи во целокупниот фра-
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зеолошки фонд на македонскиот јазик. Притоа ги опфаќаат фраземите што во 
својот состав имаат официјален назив на некој етнос, на жител на град, на пле-
ме, но и називи со пејоративен карактер. Фраземите се разгледани од семантич-
ки аспект, поточно нивното значење и начинот на неговото формирање, како и 
мотивираноста на фраземата. Анализата е насочена кон истражување на етнич-
ките стереотипи како заднинска слика или како семантички талог што се јавува 
како мотивација за фраземите. Како најбројни се издвоени примерите во кои е 
претставена ромската заедница, поточно називите Ѓуптин / Ѓупка, Еѓуптин и 
Циган / Циганка, а се посочуваат и бројни други фраземи во кои како компонен-
ти влегуваат етнонимите: Евреин, Влав / Цинцар, Германец, Грк, Турчин итн.    

На крајот од првиот дел е приложено истражување на имињата во состав 
на фраземите, но на дијалектно ниво, поточно разгледани се Онимите во ма-
кедонската дијалектна фразеологија (стр. 61‒69). Оваа анализа е инспирира-
на од фактот што во фраземите, меѓу другото, можат да бидат зачувани и лек-
семи што веќе не се користат во секојдневната комуникација и што заедно со 
нив се зачувува и информација за фонолошките и морфолошките карактери-
стики на одреден говор, особено имајќи предвид дека во речниците и трудови-
те се даваат транскрибирани и акцентирани примери собрани на терен. Таквиот 
корпус, наведуваат авторките, може да се користи за споредба и утврдување 
разлики и сличности меѓу говорите, како и да претставува богат материјал за 
спроведување различни истражувања од лингвокултуролошки аспект. За целите 
на ова истражување, авторките користат статии и монографии од областа на ма-
кедонската дијалектологија во кои се разработени неколку македонски говори 
и издвојуваат 47 фраземи во чиј состав има 50 онимиски компоненти. Нивната 
анализа открива дека најзастапени се антропонимите, а останатите оними (то-
поними, еортоними, етноними) зафаќаат значително помал дел. Покрај струк-
турните особености на овој тип фраземи, посочени се нивните значења и семан-
тичката мотивација. Во однос на семантиката дојдено е до општ заклучок дека 
таа ретко е позитивна, т.е. дека фраземите се однесуваат пред сѐ на опишување 
негативни карактерни особини или на надворешниот изглед, на пр.: Пак Тасето 
го фати ’повторени лоши навики од инает’, Ко Фоте Рајнин е ’психички болен 
човек’, Чакар Мустафа ’човек со криви очи’, Ќор Данаил ’не може да види не-
што што му е пред очи’. На крајот на ова истражување авторките ја потврдуваат 
теоријата дека иако онимот именува конкретен денотат, при неговата употреба 
во фраземата, доаѓа до апстрахирање на денотатот што води кон тоа онимот да 
стане општ симбол.

Особено значаен прилог во оваа книга е Речникот на онимски фраземи во ма-
кедонскиот јазик (стр. 70‒164), којшто содржи солиден обем од над 400 оними-
ски фраземи, чиишто особености се анализирани и во претходните поглавја од 
книгата. Содржината на Речникот е подредена по азбучен ред, а секоја речничка 
статија содржи три дела. Првиот дел го претставува заглавниот збор (сопствено-
то име) или низа изведени експресивни или народни форми од сопственото име. 
Речничката статија започнува со фраземата што го содржи името означено во за-
главниот збор и по објаснувањето следува употреба на фраземата во конкретен 
контекст (во литературата, речниците, новинарските статии, колумни, блогови и 
слични извори). На самиот крај, за поголемиот дел од фраземите се дава комен-
тар од етимолошки, културно-историски или културолошки карактер.

На крајот на книгата е даден список на Користена литература (стр. 165‒172), 
Скратеници (стр. 172) и Белешки за авторките (стр. 173‒175).

Бројката од 418 фраземи ексцерпирани за потребите на овој труд, во кои се 
употребени 278 имиња е само уште една потврда на ставот дека онимиските 
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фраземи претставуваат значаен дел од вкупниот фразеолошки фонд на маке-
донскиот јазик. Оваа книга е значајна од повеќе аспекти, имајќи го предвид 
фактот дека онимиската фразеологија обединува две дисциплини од совреме-
ната лингвистика ‒ фразеологијата и ономастиката, а, пак, преку дијалектната 
фразеологија којашто исто така е засегната во рамките на овој труд, се отво-
ра можност за изучување на народната култура, обичаите и традициите на 
нашите предци. На тој начин фраземите стануваат значаен извор и посред-
ник во откривањето на сликата на микросветот на една локална заедница. 
Фразеолошките истражувања бездруго нудат бројни етнокултуролошки инфор-
мации, а значајноста на Речникот на македонските онимиски фраземи е голема 
пред сѐ затоа што ако во другите фразеолошки групи (соматска, зоонимна и др.) 
лесно може да се најде паралела во сродните јазици, тогаш кај оваа група фразе-
ми (со исклучок на интернационалните) соодветната паралела е сведена на ми-
нимум. Оттука, може да кажеме, дека ова дело претставувајќи ги македонските 
онимиски фраземи ја издвојува македонската фразеологија со своите специфи-
ки во рамките на светската фразеолошка наука и нуди бројни информации од 
етимолошки, културно-историски или културолошки карактер пред сѐ за маке-
донскиот народ.

Бисера Павлеска-Георгиевска
Народна банка на 

Република Северна Македонија
bisera_pavleska@yahoo.com
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УДК 8(051)(497.6)

ФИЛОЛОГ. ЧАСОПИС ЗА ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КУЛТУРУ
 Бања Лука, јун 2021, XII, бр. 23.

Двадесет трећи број часописа Филолог за 2021. годину, који издаје Филолошки 
факултет Универзитета у Бањој Луци, посвећен је седамдесетогодишњици 
изучавања руског језика у овом граду. Како у уводном чланку уредник Филолога 
и декан Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци проф. др Биљана 
Бабић пише, школске 1950−51. године, на тек основаној Вишој педагошкој 
школи, руски језик уведен је као обавезан предмет. Две деценије касније ос-
нована је на Педагошкој академији прва студијска група за руски језик, а од 
1993. године настава руског језика се одржава и на Филозофском факултету 
унутар Универзитета у Бањој Луци. Студијски програм руског и српског језика 
и књижевности у окриљу Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци 
покренут је 2012. године, и у овом виду постоји и дан-данас. 

Јубилеј је послужио као добра прилика да се скрене пажња на присуство и 
традицију изучавања руског језика у граду на Врбасу. Поред уводног чланка, 
у темату (који је само део ове свеске часописа Филолог) објављено је још три-
наест студија посвећених руском језику, књижевности и култури. Зборник има 
међународни карактер, јер су заступљени аутори из Москве, Торина, Катаније, 
Београда, Новог Сада, Ниша, Косовске Митровице и, наравно, Источног 
Сарајева и Бање Луке.

Темат отвара чланак Радмила Маројевића „Поема Двенадцать/Дванаест 
Алек сандра Блока по други пут међу Србима (лингвистика: поетика, много-
значност: једнозначност)”. Излажући истовремено и историјат свог бављења 
Блоковом поемом и упућујући на своје радове објављене о датој теми током 
богате научне каријере, аутор разматра нека од поетичких и транслатолош-
ких решења из аспекта лингвистике, а онда аргументује своју нову јатовску 
редакцију превода, коју и објављује у целости уз чланак. Р. Маројевић је у својој 
књизи Ћирилица на раскршћу векова: огледи о српској етничкој и културној са-
мосвести већ образлагао увођење графеме Ѣ (јат) у српску писменост и објавио 
и критичко издање Његошевих дела са датим словом.

Ксенија Кончаревић и Јелена Васовић (Филолошки факултет, Београд) у 
раду „Асоцијативни речници као извор за истраживање транзиционих промена 
у руском и српском друштву краја 20. и почетка 21. века“ проучавају промене у 
друштву на одабраним лексемама из семантичког поља „политика, економија, 
друштвени односи” у руском и српском језику. Резултати анализе показали су 
да је однос према транзиционом друштву и његовим вредностима наглашеније 
негативан и израженије емотиван код Срба него код Руса. Оба народа одликује 
носталгичан однос према прошлости.

Биљана Марић и Драгана Керкез (Филолошки факултет, Београд) у раду 
„Ка у залне конструкције с+генитив у руском у поређењу са српским у контек-
сту језичке слике света” дају синтаксичку и семантичку анализу дате каузалне 
конструкције. Поредећи је са сличном и чешћом от + генитив конструкцијом, 
ауторке установљују да је испитивана конструкција лингвоспецифична у руском 
језику и придружују је другим средствима тзв. „мале синтаксе”, занимљивим из 
аспекта језичке слике света. 
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Јелена Бајовић, Василије Стоиљковић и Јелена Јовановић (Филозофски 
фа култет, Косовска Митровица) објављују рад под називом „Фразеологија 
Његошевог Шћепана Малог: стални епитети као одраз језичке слике света 
(српско-руске паралеле)” и суочавају се са бројним проблемима које је преводи-
лац морао решити у преводу на руски Његошевог спева. Њихово истраживање 
начина превођења Његошевих сталних епитета показује да се у већини приме-
ра задржава изворни облик сталног епитета, који у руском представља слободан 
спој речи. Најчешћи епитет садржи обавезну компоненту придев бијели.

Јелена Гинић и Наташа Ајџановић (Филолошки факултет, Београд; Фило-
зофски факултет, Нови Сад) у чланку „Методологија организације лингводидак-
тичког материјала у уџбенику руског језика Ни пуха ни пера!” у својству аутора 
датог уџбеника, с једне стране, али и као аналитичари повратних информација 
добијених из искуства рада с новим уџбеником, дају приказ макроструктуре 
овог уџбеника руског језика за одрасле, представљају структуру уџбеничке 
лекције, а нуде и одређене препоруке и савете за кориснике.

Татјана Шалајева (Институт за славистику РАН) у свом чланку „К вопросу о 
семантике и дериватах прасл. *koprъ” посвећује се етимолошкој анализи прас-
ловенског корена*koprъ (у савременом руском укроп – срп. мирођија), који се-
мантички повезује са сродним kopьno, kopъtь (према семантичкој компоненти 
везаној за топао ваздух, пару), kopriti (врити), kropiva – коприва (жари, пече).

Вишња Вишњевац (Филозофски факултет, Пале) на материјалу староруског 
споменика Повест о минулим временима бави се конгруенцијом збирних име-
ница братня, дроужина, роусь и родъ и показује да је она могла бити семантич-
ка или формалнограматичка.

Марија Опачић (Београд) у чланку „Принцип локализације и проучавање со-
ци јативних значења у руском и српском језику” анализира спољашње и уну-
трашње координате на примеру конфронтативно-типолошког поређења, очи-
тaваног у исказивању социјативних значења у два сродна језика.

Исидору Комадину (Филозофски факултет, Косовска Митровица) у раду 
„Социокултурни аспект уџбеника страног језика” интересује да ли садржај 
уџбеника има одговарајуће сегменте потребне за стицање социокултурне ком-
петен ције, који су то социокултурни садржаји и на који се начин у уџбенику 
представљају, као и како се провера усвојености датог садржаја може извршити. 

Ненад Благојевић (Филозофски факултет, Ниш) у чланку „Тематско-идејна 
обележја повести Пустињак и шестопрсти Виктора Пељевина” скреће пажњу 
на значај повести у пишчевом стваралаштву са идејног становишта, али и кон-
кретно на значај ове повести за суштину ауторовог погледа на свет уопште 
(писца интересују теме слободе, перцепције простора, времена, ограничености 
људског ума). 

Дмитриј Новохатски (Катанијски универзитет, Италија) у раду „Констру иро-
вание «светлого прошлого» в «попаданческих» романах о Великой отечествен-
ной войне” истражује тему хронопутовања у савременој руској књи жевности, 
тј. доспевања у време Великог отаџбинског рата (Другог светског рата). Аутор 
се бави и питањем односа овакве литературе према криптоисторији и теорији 
завере, питањем поновног вредновања историјских догађаја и података. 

„Красота, которая не спасет мир: западный классический образ женствен-
ности и молчание Достоевского” – наслов је чланка Џулије Базелике (Торински 
универзитет, Италија) у ком ауторка испитује статус идеалне женске лепоте и 
њено место у књижевном опусу Достојевског.

Јелена Јањић (Народна и универзитетска библиотека Републике Српске) у 
чланку „Симеон Милутиновић Сарајлија и Александар Фјодорович Гиљфердинг 
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(прилог питању о руско-српским културним прожимањима)” критички разма-
тра културне везе српског песника Симе Милутиновића Сарајлије са Русијом 
и руском културом и доноси одломак из његовог мало познатог путописа о 
Русији; такође, у раду се говори и о везама А. Гиљфердинга, првог руског кон-
зула у Босни, аутора Путовања по Херцеговини, Босни и Старој Србији, са 
српском културом. 

Актуелност и атрактивност тема и садржаја заступљених у овом темату го-
воре о живом интересовању за руски језик, књижевност и културу у датој сре-
дини. Надамо се да ће живо интересовање постојати и у будућности, као и да ће 
бити подстицано, развијано од стране млађих поколења. 

  Биљана Марић
Универзитет у Београду

Филолошки факултет
Катедра за славистику

biljanav@mail.ru
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УДК 81:929 Пипер, П.

СЛОВЕСНИ СВЕТОВИ НА СЛАВУ
In memoriam: проф. др Предраг Пипер, академик САНУ

Академик САНУ Предраг Пипер (1950−2021), професор-емеритус Београд-
ског универзитета, слависта, русиста, преминуо је 10. септембра 2021. године 
у Ваљеву. 

Рођен 1950. године у Београду, Предраг Пипер се након завршене основне 
школе у Сремској Каменици и гимназије у Новом Саду уписао на Филозофски 
факултет Универзитета у Новом Саду на групу за руски језик и књижевност и 
упоредо на српски језик и књижевност. Од 1974. године је запослен као аси-
стент на истом факултету, а 1983. године бива изабран за доцента за руски језик. 
Магистрирао је 1975. г. на Филолошком факултету Универзитета у Београду, 
а 1981. г. докторирао на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду 
с темом Заменички прилози у руском, пољском и српскохрватском језику. На 
Филолошком факултету Универзитета у Београду 1989. бива изабран за ванред-
ног, а 1991. за редовног професора. За дописног члана САНУ изабран је 2003. 
године, а за редовног – 2012.

Током свог радног века Предраг Пипер је руководио бројним пројектима, a 
навешћемо и само неке од значајнијих функција које је обављао. Био је управ-
ник Катедре за руски језик и књижевност Филозофског факултета у Новом 
Саду, управник Катедре за славистику Филолошког факултета у Београду и 
управник Центра за научноистраживачки рад и издавачку делатност тог факул-
тета. Дуги низ година, од 1998. до 2012. налазио се на челу уредништва часопи-
са Зборник Матице српске за славистику. Од 2008. до 2018. био је главни уред-
ник најзначајнијег српског лингвистичког часописа Јужнословенски филолог.

Професор Предраг Пипер објавио је 30 монографија, бројне уџбенике за ос-
новну и средњу школу за руски језик и преко 400 научних чланака и студија 
у најразличитијим домаћим и страним часописима и зборницима. Међу 
монографијама посвећеним руском језику и конфронтативним руско-српским 
и словенским проучавањима посебно место заузимају: Заменички прилози 
у српскохрватском, руском и пољском језику : (семантичка студија) (1988), 
Граматика руског језика : у поређењу са српском (2005), Лингвистичка руси-
стика: студије и чланци (2012),  Лингвистичка славистика: студије и чланци 
(2014). Осим што је, бавећи се спацијалношћу у руском и српском, па и другим 
словенским језицима, разрадио теорију семантичких локализација (у чланцима 
и, сабрано, у монографији Језик и простор (1997)), професор Пипер оставио 
је траг у многим областима у русистици и славистици: синтакси, семантици, 
морфологији и лексикологији, у истраживањима поетског језика, изучавању ру-
ског језика у српској средини, историји славистике, састављању библиографија. 
Посебно место међу уџбеницима свакако заузима Увод у славистику (1991; 
1998), написан за потребе универзитетског курса из истоименог предмета који 
је професор Пипер осмислио и изводио дуги низ година.

Пипер као србиста подједнако је плодан аутор. Објавио је Српскохрватски 
језик: основни курс (1996), први уџбеник српскохрватског језика за Корејце, 
Асоцијативни речник српског језика (2005) и Обратни речник српског језика 
(2010) у коауторству (са Рајном Драгићевић и Маријом Стефановић), а у ко-

IN MEMORIAM
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ауторству са Иваном Клајном Нормативну граматику српског језика (2013). 
Као руководилац ауторског колектива, аутор највећег дела текста и уредник 
објавио је капитална дела Синтакса савременога српског језика: проста рече-
ница (2005) и Синтакса сложене реченице у савременом српском језику (2018).

Као научник широког славистичког профила српски језик је стављао у својим 
истраживањима у шири славистички или јужнословенски контекст, о чему све-
доче наслови монографија: Оглед српске морфосинтаксе: (у поређењу са маке-
донском) (1997), Предавања о јужнословенским језицима (1997), Српски између 
великих и малих језика (2003), Српски у кругу словенских језика: граматичка и 
лексичка поређења (2003; 2015), Јужнословенски језици: граматичке структу-
ре и функције (2009). 

Предраг Пипер у својим славистичким интересовањима није заобилазио ни 
мале словенске језике, а посебну пажњу посветио је лужичкосрпским (на сајту 
www.rastko.rs налазе се бројни текстови, књиге и хрестоматије о овим језицима 
које је академик Пипер приредио).

Под менторством проф. др Предрага Пипера одбрањено је шеснаест доктор-
ских дисертација, више од десет магистарских радова. Бројне су и комисије за 
одбрану докторских дисертација и магистарских радова у којима је учествовао. 
С посебном одговорношћу и љубављу проф. Пипер приступао је раду са својим 
докторандима, помажући им на првом месту да одаберу тему дисертације, а 
онда и да дисертацију успешно напишу и одбране. На својим предавањима из 
Увода у славистику, Синтаксе руског језика, Морфологије глагола и другим, 
умео је да заинтригира студенте, посади клицу интересовања за лингвисти-
ку. Иако је на својим усменим испитима умео да буде веома благ, студенти су 
свеједно имали унутрашњу потребу да оставе иоле добар утисак, да се не би ос-
рамотили пред њим, будући свесни ширине знања и суптилне и дубоке културе 
свог професора.

Бављење језиком је у неку руку морало довести проф. Пипера до суочавања 
са вечним питањима смисла творевине. У једном од својих интервјуа он каже: 
„Основна функција језика није дакле комуникативна него креативна, ствара-
лачка. Бог је Речју створио свет и даривао човека језиком да даље ствара сло-
весне светове на славу Божју, а не да богохули, дволичи, обмањује, празнос-
лови, да се хвалише, да осуђује итд. – себи на пропаст”. На другом месту, 
цитирајући речи руског академика Димитрија Лихачова: „Култура је оно што у 
највећој мери оправдава пред Богом постојање једног народа”, Пипер наставља 
даље: „Култура је, дакле, много више од уљудности и уљуђености, она се мери 
обоженоћу”.

Оно што је професора Пипера посебно одликовало јесте висока одговорност: 
одговорност према послу, колегама, студентима, с једне стране, а онда и пре ма 
језику, народу, култури, истини и, најзад, Богу. Несумњиво је да ће веома недо-
стајати својим ближњима, колегама, докторандима, студентима. Али, блага које 
је даривао свима њима толико има да се неће брзо потрошити или заборави ти, 
већ ће наставити да се умножава.

Биљана Марић
Универзитет у Београду 

Филолошки факултет
Катедра за славистику

biljana.maric@fil.bg.ac.rs
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 УДК 82:929 Доровски, И.

ПРОФЕСОР ИВАН ДОРОВСКИ – ПРИЈАТЕЉ ЈУЖНИХ СЛОВЕНА
(1935–2021)

У августу ове године завршио се животни пут чешког универзитетског про-
фесора и нашег великог пријатеља Ивана Доровског (Ivan Dorovský). Само 
пре годину дана објављен је зборник радова са научног колоквијума поводом 
његовог 85. рођендана, који је одржан на Масариковом универзитету у Брну 
2019. године, а који је приредио др Вацлав Штепанек (Ivanu Dorovskému ad 
honorem, 2020). Овај, као и претходни зборник радова објављен поводом 
седамдесетог рођендана овог чешког слависте и балканолога (Slavista s duší bás-
níka, 2005), сведочанство су о дубоком трагу који је професор Иван Доровски 
оставио у свету славистичке науке.

Захваљујући књизи успомена коју је професор Доровски објавио под нази-
вом S domovem v srdci (Са домовином у срцу, Брно 2014) потоњим генерацијама 
биће позната необична животна судбина признатог чешког балканолога и сла-
висте грчког порекла. Рођен је у селу Чука у Грчкој, одакле је са још преко 
две хиљаде дечака и девојчица током грађанског рата 1948. године евакуисан у 
Албанију, а одатле у Чехословачку, која постаје његова нова домовина. После 
завршених студија славистике на Филозофском факултету Масариковог уни-
верзитета у Брну, под снажним утицајем компаратистичке школе свога профе-
сора Франка Волмана, наставља да гради успешну каријеру универзитетског 
професора, уваженог балканолога, компаратисте, књижевног историчара, линг-
висте, фолклористе, културолога, преводиоца и песника. На Масариковом уни-
верзитету стекао је звање професора емеритуса, а у Скопљу је изабран за члана 
Македонске академије наука. 

Научна интересовања професора Ивана Доровског спадају у поље књи-
жев но историјских и лингвистичких истраживања, етнографије, фолклористи-
ке и културологије пре свега балканских словенских народа. Посебан допри-
нос дао је у области методолошких и компаратистичких проучавања у смислу 
конкретизације метода и терминологије тзв. Ђуришиновог тима, чији је био 
члан и инспиратор. Као југослависта, задужио је све слависте нашег региона 
монографијама и студијама попут České země a Balkán (Чешка и Балкан,1973), 
Dramatické umění jižních Slovanů (Драмско стваралаштво Јужних Словена, 1995), 
Balkán a Mediterán (Балкан и Медитеран, 1997), Studie z literarněvědné slavistiky 
(Студије из књижевнонаучне славистике, 1999), Slované a Evropa (Словени и 
Европа, 2000), Slovník balkánských spisovatelů (Речних балканских писаца, 2001) 
или Recepce literatury jižních Slovanů u nás (Рецепција књижевности Јужних 
Словена код нас, 2004). Задивљујућа је методолошка доследнист Доровског, 
која произилази из примењених принципа словачке компаративистичке шко-
ле Диониза Ђуришина, као и из ауторовог става да свака народна књижевност 
и култура јесте и мора остати отворени систем. Тако се свако мешање култура, 
упливи, прожимања и утицаји оцењују као позитивни процес који истовремено 
оставља довољно простора за даљу надоградњу специфичних карактеристика 
сваке националне културе. 

Иван Доровски заступао је став да је будућност славистике у 21. веку про-
уча вање међукњижевних и културних веза из угла интердисциплинарних 
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истраживања и ареалних студија што омогућава увид у различите облике 
књижевног процеса. Највећи број радова на ову тему налази се у монографији 
Slovanské literatury a dnešek (Словенске књижевности и садашњост, 2008). 
Као једно од горућих питања савремене славистике аутор види питање кул-
турног центра и периферије, у оквиру кога разматра појмове европеизација и 
вестернизација, а конкретно је предлагао појачано истраживање прожимања 
појединих балканских књижевности и култура са немачком, италијанском, 
француском, руском или неком другом културом. Фокус његовог научног 
интересовања био је медитерански и византијско-балкански културни про-
стор, те је доста радова посветио значају и доприносу византијске културе 
на Балкану, културолошком и географском мапирању области Медитерана и 
Балкана или расветљавању појмова поликултурне зоне, двокултурне или више-
културне књижевности.

Посебан круг тема у којима је професор Доровски оставио дубок траг 
представљају радови из области емигрантологије. Феноменом егзила или фе-
номеном вишенационалне и билитерарне (полилитерарне) припадности аутора 
некој средини у којој књижевно дело настаје, професор се бавио разматрајући 
тријаду појава као шо су егзил (емиграција) – билингвизам – билитерарност. 
Тиме је дао свој предлог систематизације појма вишенационалних аутора. 
Заступао је став да је одлучујући фактор приликом одређивања књижевне и 
културне народне припадности аутора и његовог дела дефинисање удела на 
етику, естетички укус, националну свест било које од разматраних културних 
средина, а уколико је књижевни текст прихваћен као саставни део књижевног 
процеса неке националне књижевности, онда неоспорно у њу и спада. Добар 
пример примене ових ставова је више радова које је И. Доровски посветио 
тродомном аутору Кости Рацину, као најзначајнијем књижевнику међуратне 
македонске сцене. Његово дело послужиће Доровском за анализу друштве-
них, идејних, стилских и естетских поређења у ширем југословенском и бал-
канском контексту.

Не треба заборавити ни његову интерпретацију лингвистичких истраживања 
о најновијем развоју словенских језика, инспирисану истраживањима 
Станислава Гајде, радове о билингвизму и балканским микројезицима (Bilingviz-
mus, diglosie a tzv. mikrojazyky na Balkáně, 1985), нити радове из области теорије 
превођења (Jazyk originálu a jazyk překladu, 1995; Teorie a praxe překladu, 1995).

Библиографија професора Ивана Доровског само до 2000. године обухва-
та преко 2000 јединица (Ivan Dorovský: Bibliografie, Brno 2000). Штампана 
Библиографија започиње ауторовом посветом: „Можда знате, можда не зна-
те, да је моја библиографија мој curriculum vitae”. Публикација не садржи 
само објављене научне радове И. Доровског, већ и попис објављене аутор-
ске поезије, краће прозе, репортажа и афоризама. Песнички и списатељски 
дар, као и познавање више језика, користили су му у преводилачком раду. 
Преводио је са грчког, бугарског, македонског, српскохрватског и руског. За нас 
су значајни његови преводи поезије Оскара Давича и Десанке Максимовић, као 
и прозе Иве Андрића, Добрице Ћосића, Бране Црнчевића и Бранка Ћопића. 
Писао је садржајне чланке о македонским, хрватским, бугарским и српским 
књижевницима. Тиме је упознавао чешку јавност са културом и писцима на-
шег региона.

О доприносу Ивана Доровског чешко-јужнословенским књижевним и кул-
турним везама сведочи и податак да је годинама био председник Друштва 
пријатеља Јужних Словена. Уређивао је билтен овог друштва, а онда је покре-
нуо часопис Slovanský jih (2001–2019), у коме је до последњег броја био главни 
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уредник. У часопису су објављивани преводи са јужнословенских језика уз раз-
говоре са значајним личностима и покретале су се актуелне друштвене и кул-
турне теме. Блиско је сарађивао са српским славистима свих генерација, уче-
ствовао је више пута на београдском Научном састанку слависта у Вукове дане, 
објављивао радове у југословенској и српској научној периодици. Једноставно, 
био је наш пријатељ.

Када изгубите оваквог пријатеља, оно што остаје су лепе успомене, значајни 
научни допринос славистици, а у овом случају и читава генерација нових чешких 
слависта средње и млађе генерације (пре свега у Брну), који су се формирали 
„под плаштом” проф. Ивана Доровског и без сваке сумње настављају даље ње-
говим путем.

Александра Корда-Петровић 
Универзитет у Београду

Филолошки факултет
Катедра за славистику

korda@verat.net 
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УДК 02:8:929 Антоновић, П.

ПЕТАР АНТОВИЋ (1929–2021) 
ЈОШ ЈЕДАН АНЂЕО ОТИШАО ЈЕ СВОМЕ ЈАТУ...

Почетком октобра уснуо је вечним сном мој драги колега Петар Антоновић, наш 
чика Пера, како су га сви из милоште и велике љубави звали. Човек анђе оске, неж-
не, топле, рекла бих, мајчинске душе. Умро је спокојно и мирно, као што је и живео, 
у сну, у 93. години, окружен пажњом и љубављу својих нај милијих, кћери и сина.

Рођен је 2. јула 1929. у Краљеву у професорској породици. Отац Милан био 
је професор географије и директор гимназије, а мајка Љубица професор српског 
језика. У Краљеву је завршио основну школу. Пред рат 1939. године отац де-
кретом бива премештен у Београд да службује у Трећој мушкој гимназији. Ту 
је Петар завршио школовање у Шестој мушкој гимназији. Након тога уписао се 
на Филолошки факултет, где је на Одсеку за славистику стекао диплому профе-
сора руског језика и књижевности.

Неколико година Петар Антоновић предавао је руски језик у школи у Качареву, 
а затим се запослио као библиотекар на Одсеку за славистику. У заслужену пензију 
отишао је у звању вишег библиотекара. О доказу његове љубави и посвећености 
Катедри и Библиотеци говори и податак да је по одласку у пензију обрадио и ком-
плетно каталогизовао 3650 књига из легата проф. др Ђорђа Живановића.

Дуги низ година Петар се успешно бавио превођењем прозе и поезије. 
Споменућу само неке од објављених превода које је најчешће радио са колегини-
цом Вером Кусицки: Таши-таши: белоруске народне успаванке, пошалице, игре, 
разбрајалице (1985); Врапчић, М. Горки (1987); Јашем, јашем коњића: руске на-
родне бајке (1987); Миша су по воду слали: литванске народне песме (1987); По 
штукиној заповести: руска народна бајка у обради А. Толстоја (1988); Птичица 
– снежна стрнадица: чукотске и ескимске народне приче (1988); Царева кћи – 
жаба: руска народна бајка (1988); Бајке народа Совјетског савеза: бајке закав-
каских народа (1990); Бајке и сличице: Испод печурке, Јелка, Мишић и оловка, 
Бродић, Јабука, Петао и бојице, Пиле и паче, Различити точкови, Три мачета, 
Ћудљива мачка, Чаробни штапић В. Сутејева (2007) и Ко је рекао „Мјау”? В. 
Сутејева (2008). Поред тога, превео је Историју религија Истока Л. С. Васиљева 
(1987); Играчке А. Барто (1988); Пажња – позор – сад! В. Творогова (1988) и приче 
Шумски спратови М. М. Пришвина (1988). Највише је преводио за издавачку кућу 
Дечје новине из Горњег Милановца, затим за Ново дело и Просвету из Београда. 

Био је добри дух наше славистичке библиотеке и целе наше Катедре. Сем 
дивних сећања и љубави, оставио нам је у аманет бескрајно стрпљење и ту 
благост и толеранцију којом је зрачио. Имала сам среће да, радећи заједно са 
њим више од 30 година, осетим и храним се његовом добротом и учим шта зна-
чи бити добар човек. Признајем, није лако бити као чика Пера, али желим да 
бар мало досегнем ту анђеоску чистоту. То је једини начин да му се одужим, 
следећи га... Вечна му памјат!

Биљана Чудомировић, виши библиотекар
Универзитет у Београду

Филолошки факултет
 Катедра за славистику   
    cudobi24@gmail.com
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УДК 06.05:811

ОДЛУКА ОДБОРА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ  
„ПАВЛЕ И МИЛКА ИВИЋ”

Између више добрих дела (Радивоје Младеновић, Говор северношарпла-
нинске жупе Сиринић, СДЗб LXVI/1, Београд, 2019; Драгољуб Петровић и 
Јелена Капустина, Речник Драгачева, СДЗб LXVI/2, Београд, 2019; Недељко 
Богдановић, Пастирски речник југоисточне Србије, СДЗб LXVI/2, Београд, 
2019; Виктор Савић, Српска књижевна реч у својим првим столећима, 
Подгорица (Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори), Ниш (Центар 
за православне студије), 2019; Никола Рамић, Дијалекатска ријеч, Крагујевац 
(Филолошко-уметнички факултет), 2019; Јелица Стојановић, Кроз српску 
језичку историју, Подгорица (Матица српска  – Друштво чланова у Црној Гори), 
Београд (Јасен), 2020; Сања Ж. Ђуровић, Основи морфематике српског језика, 
Крагујевац (Филолошко-уметнички факултет), 2020; Драгана Ратковић, Песник 
и емиграција. Концептосфера дома и домовине у поезији Александра Петрова, 
Београд (Институт за српски језик САНУ), 2020; Стана Ристић и Ивана Лазић-
Коњик, Когнитивни правац у српској етнолингвистици. Почеци развоја и ак-
туелни проблеми, Београд (Институт за српски језик САНУ), 2020; Слободан 
Новокмет, Називи животиња у српском језику. Семантичка и лингвокултуро-
лошка анализа, Београд (Институт за српски језик САНУ), 2020), Одбор за до-
делу Награде „Павле и Милка Ивић” одлучио је да ово признање за 2020. годи-
ну додели монографији Говор северношарпланинске жупе Сиринић.

Монографски опис овог жупског говора, заснован на традицијама српске 
дијалектолошке школе, обухватио је опис прозодијског, фонетско-фонолошког 
и морфолошког система. Обимна монографија (1047 стр.) доноси богату граћу 
из свих релевантних домена језичке структуре прикупљену у свим насељима 
Сиринићке жупе, што је аутору пружило могућност поузданог праћења 
микродијалекатске диференцијације и навођење богате егземплификације за 
практично сва разматрана питања. 

Значај сдржаја овога дела треба посматрати и у контексту чињенице да се до 
првих прилога Р. Младеновића није знало практично ништа о сиринићком го-
вору, формираном на важном шарпланинском етнојезичком и комуникацијском 
чворишту између Косовске, Метохијске и Полошке котлине. Ова монографија 
описом дијалекатске структуре и описом микродијалекатског раслојавања и 
недовољне стабилисаности језичке структуре потврђује резултате антропогео-
графских истраживања Сиринића и околних области Јована Цвијића, Атанасија 
Урошевића, Милована Радовановића. Јасно је да језичка и цивилизацијска 
интерференција стоје иза различитих наслојавања у сиринићком говору – од 
трагова романске компоненте у топонимији, у лексици, у неким појавама у фо-
нетско-фонолошком систему, до доминантних типично српских слојева. На 
рани српски карактер Сиринића упућује помен саме Жупе и њених насеља, која 
су очигледно сва српска.    

Везаним пенултимским акцентом и фонетско-фонолошким системом сири-
нићки говор показује сродност са оближњим призренско-јужноморавским 
иди оми ма у северном делу Македоније, док се укупном еволуцијом морфо-
лошког система највећим делом уклапа у јужнометохијске и косовске говоре 
призренско-јужноморавског типа, чинећи са њима посебан поддијалекат у ок-
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виру призренско-јужноморавског дијалекта. Оваква ситуација објашњена је 
сусретом супстрата и адстрата који су стизали у Сиринић из ближих и даљих 
области, доносећи различите дијалекатске системе.

Потпуном аналитизацијом у прозодијском систему развијањем пенултим-
ског акцента променљивих речи и чувањем парадигматског акцента – везаног 
за затворену ултиму непроменљивих речи – у сиринићком говору је разорена  
наслеђена прозодијска дистрибуција.

Шестовокалским системом, са присуством полугласника реда /а/, сиринићки 
говор се уклапа у  призренско-тимочки вокализам. Специфичност овога говора 
огледа се, међутим, у појави факултативног нефонолошког полугласника којим 
се чува фонолошки статус сугласника или се његовим развијањем једносложна 
реч претвара у двослужну и тако се уклапа у пенултимски ритамски акценат. 

У монографији је посебна пажња посвећена вокалима средњег реда под ак-
центом. Наиме, док изван акцента ови вокали најчешће имају општештокав-
ске вредности, они се под акцентом у неким позицијама изговарају отвореније 
са дифтонгоидном компонентом или без ње испред; у секвенцама /еј, ој/, по-
себно /еј/, склони су затварању па и супститицијама (да се смијем, ће се 
огријеш, донија). Отворенији  изговор аутор објашњава могућим трагом позна-
те префонологизације квантитета у квалитет, али не искључује ни могућност да 
је изговор ових вокала подржан старобалканским супстратом. 

Заменом /л/ на крају слога са /ў/ кратким добијени су дифтонзи са овом несло-
готворном компонетом. Толеранција према дифтонгоидном изговору средњих 
вокала (дифтонзи са /ў/) водила је  настанку низа нових примера са дифтонзи-
ма насталим краћењем уопштеног наставка -у у глаголима на -а и -е презентске 
групе, и настанком новог презентског наставка у 3. л. мн. (имоў, бегоў). Пасивна 
природа /в/ подржала је факултативну деконсонантизацију /в/ у позицијама /во-
кал + в +сугласник/, па се у овом говору срећу и нови дифтонзи у примерима 
типа: Милосоу, Сеўце, оўца.

У систему африката уочена су три низа, са развијањем звучног парњака /ѕ/. 
Нестабилна природа /в/ и /ј/ утицала је на слабљење па и губитак ових гласо-
ва. Палатална природа /њ/ и /љ/ углавном  је очувана. У највећем делу нема 
умекшавања у групама /ли, ле/, а  стабилност /њ/ битно не угрожава мали број 
примера са антиципацијском палаталношћу у примерима типа сајн’е.

Антиципацијску палаталност испред /ћ, ђ/, значајну особеност сиринићког 
говора, аутор  објашњава сусретом пуних и непотпуних африката, а у примери-
ма типа цвејће (= цвејт’е) види механизам очувања фонолошког статуса пала-
талних африката.

Инвентар падежних наставака сиринићки говор најчешће веже за  сродне 
идиоме у јужној Метохији и јужном Косову. Оба броја наведена обимна грађа 
из свих пунктова, и то уз све предлоге и све предлошке скупове. 

Множинска моција рода није суштински разорена као у јужнометохијским 
и јужнокосовским говорима. У Сиринићу опстаје однос овија људи : овеј жене 
: овај говеда, с напоменом да се у Нм. с. р. јављају и факултативни примери са 
продором Нмн. м. р. односно Нмн. ж. р.

Систем глаголских основа прикључује Сиринић  јужнометохијском ареа-
лу, удаљавајући се од јужнокосовских говора, у којима су превирања знатнија. 
Сиринићу су непознати  футур други и глаголски прилог садашњи, а практично 
нема ни плусквамперфекта. Редак је и глаголски прилог садашњи.

У говорне особености спадају и различити морфолошки типови 3. л. мн. пре-
зента. Код  презентских -а и -е основа развијен је нов наставак -оў (бегоў, почоў), 
док је су од глагола -и групе потврђена два типа: носиў и носу. Веза са говори-
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ма јужне Метохије и јужног Косова донела је у сиринићки говор стабилизацију 
-смо, -сте у мн. аориста и имперфекта.

Диференцијалним основама количинских заменица (оволки) и прилога за 
количину (оволикви) сиринићки говор удаљава се од метохијских и косовских 
идиома, а приближава српским говорима у северној Македонији.

Наведена обимна грађа са везницима независносложених и зависносложе-
них реченица добра је основица за изучавање хипотаксе и паратаксе сиринићког 
говора. Класификација узвика у скупине према значењу и прагамтичкој вред-
ности показала је богат инвентар ове специфичне врсте речи. Поред описа 
речци-партикула, које се употребљавају уз заменице и прилоге, знатна пажња 
посвећује се речцама, које аутор класификује у 16 скупина.

У поглављу Лингвогеографски положај и дијалекатска индивидуалност 
сиринићког говора, које заправо представља закључак о односу овога говора у 
односу на околне говоре, износе се закључци о дијалекатској индивидуалности 
сиринићког говора.   

На крају, али као веома важно, а можда и најважније.  Обимна монографија 
Говор северношарпланнске жупе Сиринић добијена је из руку већ деценијама 
најажурнијег, најплоднијг и најкомпетентнијег истраживача призренско-јужно-
моравског дијалекатког комплекса на тлу јужне српске покрајине. Ауторово 
вишедеценијско бављење српским говорима Косова и Метохије, пре свега 
Северношарпланинском облашћу, јужном Метохијом и јужним Косовом ре-
зултирало је  четирима монографијама објављеним у САНУ и Академијином 
Институту за српски језик, којима треба додати и осамдесетак мањих и већих 
прилога, по правилу публикованих у угледним језичким гласилима код нас и у 
иностранству, што по обиму, са којим је у пуној корелацији и квалитет радо-
ва, премашује заједнички учинак свих досадашњих Младеновићевих претход-
ника и савременика на том пољу. Говор северношарпланинске жупе Сиринић, 
својеврсна круна досадашњег рада угледног аутора, сведочи о добром позна-
ваоцу сложених дијалекатских прилика у овом делу српске дијалекатске об-
ласти. Врло исцрпно су осветљене особености свих нивоа језичке структуре 
сиринићког говора и успостављени поуздани темељи за осветљавање његовог 
односа и према другим призренско-јужноморавским говорима, али и према они-
ма на македонском пограничју, а у многом смислу и према онима у Црногорском 
приморју. Значај  награђеног дела мора се вредновати и у контексту драстичне 
измене етнојезичке слике на простору јужне српске покрајине, у шта спада и 
витална угрожност и житеља, односно носилаца говора Сиринића. 

Београд, 27. XI 2020.  Одбор за доделу награде 
„Павле и Милка Ивић”
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УДК 06.05:811

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА ДОДЕЛУ ПОВЕЉЕ „РАДОВАН КОШУТИЋ” 
ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО ПРОФ. ДР МИТРИ РЕЉИЋ 

Митра Рељић рођена је 9. јула 1952. у Врапцу, општина Медвеђа (Србија). 
Од детињства је живела у Сарајеву, где је завршила основну школу, гимназију 
и Филозофски факултет. 

 Након завршених основних студија (Руски језик и књижевност, 1972‒1976), 
шеснаест година је радила у сарајевском Ваздухопловном војном школском 
центру (као предавач на Ваздухопловно-техничкој војној академији и профе-
сор у Ваздухопловно-техничкој средњој војној школи). За то време боравила је 
на усавршавању у Русији (у два наврата по два месеца). У Београду је заврши-
ла једногодишњу школу за научне и стручне преводиоце (1980), а у Сарајеву, на 
Филозофском факултету, постдипломске студије (град је напустила у јеку бор-
бених дејстава 1992, непун месец пре заказане одбране магистарске тезе, коју је 
писала под менторским руководством проф. др Бранка Тошовића). За свој рад 
била је похваљивана, награђивана, бирана за најбољег професора, одликована 
Медаљом рада. После поновљене административне процедуре, магистрирала 
је на Филолошком факултету у Београду 1994. Докторску тезу, израђену под 
руководством проф. др Предрага Пипера, одбранила је на истом факултету 8. 
фебру ара 2012.

Од лета 1992. до јесени 1995. била је становник избегличког логора у Сом-
бору. Од октобра 1995. запослена је на Филолошком факултету у Приштини 
(сада Филозофском у Косовској Митровици). У јулу 2003. године, као сти-
пендиста Владе Руске Федерације, боравила је на кратком, петнаестодневном 
усавршавању у Москви. У Приштини је живела до марта 2004. Тренутно живи 
и ради у Косовској Митровици. Ванредни је професор Филозофског факултета 
Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 
где је у више наврата била и управник Катедре за руски језик, а данас предаје 
на мастер студијама.

Веома је тешко вишедеценијску предану научну и јавну делатност проф. 
др Митре Рељић приказати у једном краћем образложењу, утолико пре што је 
реч о особи несвакидашњег духовног и интелектуалног формата, филологу са 
истанчаним лингвистичким осећањем и образовањем из опште лингвистике и 
славистике на којем би јој многи могли позавидети. Стога ћемо на овом месту 
најпре поменути њене радове из русистике, затим монографије из србистике 
(махом социолингвистичке усмерености), а затим из српске духовне културе.

Међу радовима из русистике нашу пажњу, разумљиво, најпре привлачи ма-
гистарски рад посвећен неологизмима из 80-их година ХХ века (епоха „глас-
ности” и „перестројке”) из социолингвистичке, лингвостилистичке и традук-
толошке перспективе. Из ове дисертације Митра Рељић објавила је неколико 
прилога у часописима и зборницима, а на основу ње написала је и поглавље у 
универзитетском уџбенику Историја руског књижевног језика колектива ауто-
ра (С. Перкучин, К. Кончаревић, М. Марковић, М. Рељић) из 2016. године. Из 
русистике проф. др Митра Рељић објавила је низ радова стилистичке, трансла-
толошке, лингвокултуролошке и методичке усмерености.
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Српски језик на Косову и Метохији данас (социолингвистички и лингвокулту-
ролошки аспект) назив је докторске дисертације Митре Рељић. Ова дисертација 
одбрањена је 8. фебруара 2012. на Филолошком факултету у Београду. Израђена 
је под менторским руководством проф. др Предрага Пипера и по објављивању 
ауторка је за ову књигу, касније објављену 2013. у издању САНУ и Филозофског 
факултета у Косовској Митровици, добила највеће признање Славистичког 
друштва Србије – Повељу „Павле и Милка Ивић”. Књига је детаљно приказана 
у образложењу за доделу поменуте награде, па се овом приликом на њој нећемо 
детаљније задржавати.

Српска гробља на Косову и Метохији: уништена споменичка и језичка башти-
на друга је вредна књига проф. др Митре Рељић, издата у Матици српској 2020.

Монографија представља резултат вишегодишњег прикупљања и обра-
де споменичких натписа са порушених камених белега, као и података са 
поломљених или ишчупаних дрвених крстова, уништених спомен-чесми по-
дигнутих на гробљима, лимених плочица постављаних (уместо крстова) изнад 
глава упокојених и убијених Срба и неидентификованих страдалника током и 
након ратних сукоба 1999. године. Мисао о потреби бележења надгробних тек-
стова пре него што их „прогута” земља, јавила се недуго по изгону приштин-
ских Срба 1999. године.

У првом делу књиге разматра се сакрални и национално-културни значај над-
гробних споменика уопште, а посебна пажња посвећује се српским гробљима 
на Косову и Метохији и надгробним споменицима у нестајању. Други део књиге 
представља емпиријску подлогу навода и закључака датих у првом делу. Чини 
га корпус пуних или непотпуних натписа преузетих са оштећених, срушених и 
(или) поломљених (неретко здробљених) споменика на српским гробљима ши-
ром Косова и Метохије. Грађа је у књизи представљена по областима и мести-
ма, а презентованом корпусу натписа претходи текст који садржи кратак под-
сетник на историју насеља и на оно што се, почев од 1999. године, догађало 
са његовим становништвом, црквом (црквама) и месним гробљем (гробљима). 
Поред писане, монографија садржи и фотографије као додатну врсту грађе. Сет 
фотографија са сваког од, књигом обухваћених, гробаља прати споменичке нат-
писе са дате гробљанске локације.

Анализом се утврђује да, ма колико оскудни, споменички натписи на гробљима 
Косова и Метохије пружају довољно података о историјском усуду, вечитим, 
насиљем изазваним миграцијама и тегобном животу косовскометохијских 
Срба, о патријархалној везаности породице, свагдашњој скромности, вери и 
праштајућој природи Косовца и Метохијца. Такође се долази до закључка да 
споменички натписи на српским гробљима Косова и Метохије представљају, 
између осталог, драгоцену језичку грађу која пружа обиље података, како за 
опште сагледавање социолингвистичке, етнолингвистичке и лингвокултуро-
лошке мапе покрајине, тако и за изучвање бројних појединачних питања из 
области српскога језика – антропонимије, дијалекатских и других специфич-
ности. Њиховим нестајањем у контексту организованог затирања српског 
културноисторијског и духовног наслеђа, нестаје и могућност да се у овом по-
гледу било шта учини.

Митра Рељић је велико и часно име наше славистике. Да, часно и велико, 
јер је остала и опстала у Приштини у вишеспратници у којој ниједног Србина 
није било, где су јој намерно искључивали струју, грејање и демолирали врата, 
у згради из које није смела да излази у набавку најелементарнијих потрепшти-
на осим код једног дућанџије Албанца, који би јој кришом продавао намирнице. 
Одлазила је само на посао у Косовску Митровицу, у пратњи КФОР-а, у цркву 
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Светог Николе у центру Приштине која је након егзодуса разорена, обилази-
ла српска гробља, била заиста сведок злострадања у оном ранохришћанском 
значењу тога појма – мученик и исповедник вере. Изгубила је здравље, о не-
ком благостању у њеном животу није могло бити ни помена, али она је пркос-
но стајала и није очајавала. У себи је нашла невероватну, необјашњиву снагу да 
у тим и таквим условима пише, ради, ствара, промишља стварност око себе и 
упозорава, са надом да ће се њена реч у српским земљама и у Русији чути и да 
ће суза косовских Срба наћи родитеља.

Живимо у времену „атомске технике и прашумске етике”, како је говорио 
Преподобни Јустин Ћелијски. Многи људи изгубили су моралне оријентире и 
приклонили се лажним вредностима доба технологије и безумне трке за профи-
том. Митра Рељић сачувала је мир у души и оштрину ума. Она је и у науци и у 
животу била аскета и узвишена песникиња. Њен стил је необичан, на моменте 
лирски, елегичан или пророчки, громогласан, разобличавајући. 

Митра Рељић склона је не само лингвистичким, него и етнопсихолош-
ким и карактеролошким запажањима. Навешћемо једно из њене докторске 
дисертације: 

„Општи утисак о карактеру косметских Срба, чак и у сасвим површном 
су срету са њима, ни данас се неће разликовати од оног који је, пажљиво их 
посматрајући, стекао Нушић пре више од сто година (Нушић 2007: 77). Оз-
биљ ност, изостанак смеха, поготово агресивно-вулгарног кикотања, уз 
гостољубивост и несумњив осећај за милосрђе уочљиве су особине овог дела 
српског народа, а исто се може рећи за највећи део староседелачке муслиманске 
популације. Осим тога, косметски су Срби (таман као и Словени других веро-
исповести, посебно Хрвати у Летници и Јањеву), у односу на своје сународни-
ке из неких других крајева, далеко мање склони псовци, барем оној најгрубљој. 
Осећање стида код централног типа уопште, Цвијић је описао као „слично 
ономе код жена динарског типа” које се „овде не тиче само љубавних осећаја, 
већ се уноси и у цео њихов живот и показује се у снебивању, бојажљивости и 
плашњи од одговорности” (Цвијић 2006: 179–180). Јер, наводи даље Цвијић уз 
подсећање на књижевне ликове Б. Станковића, „под утицајем извесних прили-
ка поменуте уздржљивости намах нестаје: љубавни занос се показује јавно и са 
необузданом чулношћу” (Ibid.: 180).

Намеће се, дакле, питање у којој мери поменута озбиљност представља про-
дукт хришћанског дисциплиновања душе и тела, а у којој је последица перма-
нентне животне тегобе, колико је изостанак смеха израз поимања његове гре-
ховне природе а колико показатељ психичке тескобе и неповерења, те да ли је 
стидљивост манифестација на напред предочени начин схваћеног датог морал-
ног начела или је у њој и делић садржаног у, прилично усамљеној, пословици 
Где нема страха нема ни стида. Ова је у потпуној супротности са већином по-
словица које се односе на стид а које су међу најбројнијим у корпусу српских 
паремија. Већина попут оних које је још Вук забележио: Вода свашта опере до 
црна образа, Где је стида, ту је и поштења, Ко има образа има и душе, Ко изгу-
би срам људски, изгуби и страх Божји несумњива су потврда да је реч о народу 
„интелигентне психологије” који је, и без упућености у поменуте филозофске, 
теолошке и сл. оцене и судове, исте и поимао и на најлепши начин исказао. Од 
оних забележених на Косову и Метохији поменућемо: Вода све пере, али црн 
образ не може, Образ нема више од два прста, али више вреди од два света, и 
приметити релативну бројчану скромност фразема и пословица које се односе 
на ову сферу. Властито поимање стида косовскометохијски Срби су, међутим, 
исказали у питалицама: Питали старога човека: – Шта је најскупље на све-
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ту? – Част и образ, или Питали старога човека: – Шта је најцрње на свету? 
– Срамота (Бован [прир.] 1980: 143). С друге стране, ту и тамо се бележе и 
они паремиолошки искази који указују на извесно реинтерпретирање концепта 
стида. Док, на пример, пословица Страх образа нема представља, стварношћу 
изнуђену, просту констатацију, дотле оне попут Страх лојзе чува или Мала 
срамота, али чиста работа садрже лагани отклон од постојећих моралних 
норми, при чему је свест о томе још увек присутна. Уочљивије показатеље 
„малаксавањa” стида пред страхом од насиља, сиромаштва итд., али и као по-
следицу угледања на животне норме окупатора, на Косову и Метохији под ос-
манском влашћу срећемо у сфери људских те породичних односа, посебно у 
односу према жени уопште.”

За крај, један изузетно ефектан навод из дела Станислава Винавера који Митра 
Рељић значачки уплела у своју дисертацију: „Ретка су подручја на географској 
мапи света са којима се историја тако сурово поиграла као што је то са Косовом 
и Метохијом. Некад привредно, економски и културно најразвијенија српска 
област са завидним бројем писмених људи, данас је поприште криминала, трго-
вине људима и деловима људскога тела – моралног, цивилизацијског и сваког 
другог посрнућа. Следствено таквом историјском усуду, након средњовековног 
процвата, овај део српске земље заобишли су сви каснији културни, духовни, 
градитељски и ини препороди; на развалинама некад блиставе културе и архитек-
туре опстаје још покоји од најстаријих манастира који немо сведоче о највишим 
дометима сликарског и градитељског умећа немањићких Срба и подсећају на 
безмало миленијумски временски зјап, културни, духовни и материјални пад. 
Болни одјек тога пада, понајбоље је, ослањајући се и на Мокрањчева запажања, 
представио луцидни Станислав Винавер, и то нигде другде до на примеру једне 
врсте косовске песме. „Прва карактеристика песама са југа јесте ‘косовско и’. 
То је тужни завршетак песме. Оно пада, после суморног котрљања са висине, и 
сурвава се болно (...) Царство је пропало. Особито, готово аветињско страши-
ло, то је и око Грачанице. Ту је један полет, одједном угушиван, угушен пропао. 
Полет српски, нагло а у пуној снази – задављен страшном руком...” (Винавер 
1971: 234). Та немилосрдна рука није поштедела ниједан сегмент живота кос-
метских Срба, па ни њихов језик.” Овај навод сведочи не само о ерудицији ау-
торке, него и о њеном болном емоционално-доживљајном односу према Косову 
и Метохији као колевци српскога народа и његовој најболнијој рани. Жив је 
завет Светога кнеза Лазара и жива душа српска док је оваквих интелектуал-
них и духовних горостаса каква је МИТРА РЕЉИЋ, која је за целокупан свој 
славистички опус, по једногласном мишљењу Одбора, заслужила ПОВЕЉУ 
„РАДОВАН КОШУТИЋ” ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО.

Београд, 27.12.2020. ОДБОР ЗА ДОДЕЛУ ПОВЕЉЕ:

Академик проф. др Предраг Пипер
Проф. др Јанко Рамач

Проф. др Петар Буњак
Проф. др Ксенија Кончаревић (председник)

Проф. др Александра Корда-Петровић
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ШЕЗДЕСЕТ ГОДИНА КАТЕДРЕ ЗА РУСКИ ЈЕЗИК  
И КЊИЖЕВНОСТ НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ 

УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ 

Одсек за славистику Филозофског факултета у Новом Саду, чији основни део 
чини Катедра за руски језик и књижевност, 2021. године уписао је шездесету 
генерацију студената русистике. О првих педесет година Катедре у Славистици 
писала је тадашњи шеф Одсека за славистику, проф. др Душанка Мирић (2012: 
87–91), те се овај прилог може посматрати и као наставак наведеног рада. 

Десетогодишњи период у развоју Катедре за руски језик и књижевност од 
2011. до 2021. године обележиле су значајне промене у свим сегментима који 
суштински чине сваку катедру: у наставном кадру дошло је до велике смене 
генерација, у знатној мери измењени су наставни планови, а на студије руси-
стике почели су да се уписују и студенти који паралелно изучавају англистику. 
Свака од ових промена утицала је и на решења која су усмеравала и усмеравају 
развој Катедре и Одсека у садашњости и будућности. 

У периоду од последњих десет година Катедру су одласком у пензију напу-
стили наставници и сарадници који су каријеру отпочели седамдесетих и осам-
десетих година прошлог века и који су Катедри посветили највећи део свог жи-
вота: др Богдан Косановић, професор емеритус, пензионисан је 2011. године, 
др Душанка Мирић, ванредни професор, 2015. године, др Драгиња Рамадански, 
ванредни професор 2018. године и др Дојчил Војводић, редовни професор, 2021. 
године; Катја Јуршић-Хузјан, наставник страног језика, у пензију је отишла 
2016. године, мр Александар Шево, наставник језичких вештина, 2017. године 
и мр Слободанка Перкучин, виши наставник вештина, 2019. године. Нажалост, 
заувек смо остали без раније пензионисаних наставника чији траг на Катедри 
је остао неизбрисив: проф. др Витомир Вулетић и проф. др Јелка Матијашевић 
преминули су 2018. године, а 2020. напустила нас је и дугогодишња библиоте-
карка Семинара за руски језик и књижевност Славица Несторовић-Петровски. 

На место пензионисаних колега долазили су нови наставници и сарадни-
ци: неки су поникли у другим универзитетским срединама, али већина је своја 
знања и звања добила на Универзитету у Новом Саду. Од 2014. до 2019. го-
дине на Одсеку за славистику предмете из области руске књижевности држа-
ла је доц. др Даворка Маравић, а од 2015. до 2019. доц. др Радослава Трнавац 
била је задужена за предмете из области руског језика. Избором у звање до-
цента др Анжеле Прохорове 2015. године, др Драгане Поповић 2018. и др Маје 
Крстић 2019. године Катедра је добила нове наставнике из области језика на 
основним и мастерским академским студијама. Др Наташа Ајџановић је у исто 
звање изабрана 2019. године, те je настава из области методике наставе ру-
ског језика на основним и мастерским студијама након дуго времена покри-
вена својим стручним кадром. После избора у звање доцента 2020. године, др 
Мелина Панаотовић преузима предмете из области књижевности, а избором др 
Лазара Милентијевића у исто звање 2021. године Катедра поново добија два 
наставника за руску књижевност. Асистент мср Драгана Валигурска, студент 
докторских академских студија на Филозофском факултету у Новом Саду, од 
2020. године задужена је за вежбања у овој области, и очекује се да ће Катедра 
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њеним ангажовањем, а потом и завршавањем докторских студија, трајније ре-
шити питање кадровске покривености наставе руске књижевности. 

Пошто је у претходном периоду Одсек за славистику одбранама доктората 
бивших сарадника обезбедио довољан број наставника за област руског језика, 
а истовремено неколико сарадника je отишло у пензију, указала се потреба за 
ангажовањем нових, па је мср Милорад Миљаковић од 2014. укључен у на-
ставу као сарадник, а од 2016. је у звању асистента. С обзиром на све више 
изражену потребу студената за стицањем високих компетенција у области ру-
ског пословног језика, 2017. године у звање лектора изабрана је мср Наташа 
Козомора (од 2021. у звању вишег лектора). Пошто је она и студент доктор-
ских академских студија на Филозофском факултету у Новом Саду, очекује се 
да Катедра у ближој будућности добије наставника који ће својим радом у об-
ласти стручног превођења допринети интензивнијем развоју и овог сегмента 
наставе. Ангажовањем др Тијане Балек у звању асистента и расписивањем кон-
курса за још једног асистента за руски језик током 2021. године формирана 
је нова генерација наставника и сарадника који ће, надамо се, наставним, на-
учним и стручним радом у области русистике и славистике наставити добру 
традицију предавања и проучавања руског језика, књижевности и културе на 
Филозофском факултету у Новом Саду. 

У периоду од 2011. до 2021. године Одсеком за славистику руководили су, 
неки и у више наврата, проф. др Душанка Мирић, проф. др Марија Стефановић, 
доц. др Анжела Прохорова и доц. др Радослава Трнавац. 

Наставни планови на студијској групи Руски језик и књижевност мењали 
су се и у протеклој деценији. Наставни план од 2015. године измењен је у 
односу на прве реформисане и „прелазнеˮ планове сачињене према зах-
тевима тзв. Болоњског процеса.1 Као што је у споменутом тексту проф. др 
Душанке Мирић речено, нису све измене увек биле мотивисане искључиво 
научним и стручним разлозима, већ су понекад биле условљене факторима на 
које Катедра и Одсек не могу да утичу. Пре свега, реч је о критеријумима за 
акредитацију студијских програма који захтевају смањење броја часова вежби 
у односу на број часова предавања, а потом и о чињеници да се на студијску 
групу све више уписују студенти без претходног знања руског језика. Због 
акредитационог критеријума на основу којег број часова предавања мора да 
буде исти са бројем часова вежбања, на свим језичким предметима смањење 
фонда за вежбање суштински се надокнађује тако што наставници један 
део фонда часова за предавање посвећују увежбавању пређеног материјала. 
Позитивна искуства са увођењем предмета усмерених на постизање минимал-
них језичких компетенција студената без претходног знања руског језика2 у 
наставни план 2007. године довела су до обједињавања тада уведених Основа 
граматике руског језика и Лексичких вежби са анализом текста у један пред-
мет – Практичну граматику руског језика са лексичком анализом у наставном 
плану из 2015. године. Поделом група за вежбање и употребом различитих 
метода рада постигнуто је релативно уједначавање знања студената са разли-
читим предзнањима и они се оспособљавају за даље праћење наставе на ру-
ском језику од друге године.

1 Овде се дају само најважнији подаци преузети из нашег рада (Стефановић 2017: 293–
311). Рад је доступан и на <https://doi.org/10.18485/unislav.2017.ch21>.

2 И у овом периоду настављено је са раније уведеном праксом одржавања обавезног 
тронедељног интензивног припремног курса за новоуписане студенте који нису раније учили 
руски језик, јер се показало да он умногоме олакшава савладавање градива на првој години.
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Настава књижевности остала је у наставном плану из 2015. године суштин-
ски неизмењена у односу на стање у ранијим плановима. Променама назива 
предмета прецизирани су обухваћени периоди руске књижевности, а фонд ча-
сова уједначен је у свим семестрима. У плану из 2015. уместо предмета Руска 
цивилизација и култура уведена је Руска култура 19. и 20. века. Овај предмет 
надовезује се на наставним планом из 2007. године уведену Стару руску кул-
туру и културу 18. века, чиме се студентима даје могућност да се на систе-
матичан начин упознају са развојем Русије и руске културе. Ово је неопходно 
за разумевање књижевноуметничких текстова који се обрађују у настави руске 
књижевности, а истовремено је веома значајно и за подизање русистичких и оп-
штеславистичких компетенција студената. 

У овом периоду измене на мастерским академским студијама односе се пр-
вен ствено на проширивање листе изборних предмета, што је било условљено 
избором више чланова Катедре у наставничка звања, тако да студенти могу да, у 
зависности од својих афинитета, бирају између више курсева из области руског 
језика, књижевности и културе. Ова листа мењала се у зависности од кадровске 
ситуације на Катедри. 

Увођењем заједничког програма Језик и књижевност на докторским академ-
ским студијама на нивоу Филозофског факултета студенти нашег Одсека добили 
су могућност да слушају предмете Основи аспектологије код проф. др Дојчила 
Војводића и Руска књижевна есејистика и Руске списатељице код проф. др 
Драгиње Рамадански и да пишу дисертације из области русистике. Од 2021. го-
дине очекује се увођење и других русистичких предмета на овом нивоу студија. 

 У односу на раније периоде развоја Катедре за руски језик и књижевност, 
када је основни излазни профил дипломираних студената био првенствено на-
ставнички, од школске 2018/19. школске године уведен је студијски програм 
Енглески језик и књижевност са другом страном филологијом. Једна од стра-
них филологија у оквиру овог студијског програма је и русистика, те је било 
неопходно одабрати и укључити у обавезне предмете на новом студијском про-
граму оне који дају довољне русистичке компетенције студентима који се неће 
бавити наставничким радом.3 У периоду од увођења овог студијског програма 
русистику као другу филологију годишње је уписивало просечно десет студена-
та. Укључивањем неких од предмета који су за студенте на матичном студијском 
програму обавезни у групу изборних предмета на тзв. двопредметном програму 
и овим студентима дата је могућност да, у зависности од својих интересовања, 
додатно прошире знања из области руског језика, књижевности и културе. 

Међутим, очекује се да највећа измена која се тиче наставних планова на 
Одсеку за славистику наступи у наредној, 2022/23. школској години, јер је на 
Филозофском факултету у Новом Саду, по угледу на београдски Филолошки 
факултет, сачињен и акредитован јединствени студијски програм Језик, 
књижевност и култура са модулима који су раније били посебни филолош-
ки студијски програми на нивоу основних и мастерских академских студија. 
У оквиру новог студијског програма заједнички ће бити структура, један број 
обавезних и више изборних предмета, а предвиђено је да модули у највећој 
могућој мери сачувају структуру и садржај предмета релевантних за постизање 
кључних компетенција у матичној области. Време ће, свакако, показати да ли 
ће бити нужно касније прилагођавање студијског плана потребама које намећу 
захтеви времена и друштва.

3 За овај студијски програм нису предвиђени предмети из области педагошких, психолош-
ких и методичких наука. 
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Научни рад на Одсеку за славистику и Катедри за руски језик и књижевност 
одвија се и даље на индивидуалном нивоу, учешћем чланова у републичким и 
међународним пројектима, као и на бројним скуповима и објављивањем радова 
у домаћим и међународним часописима и у тематским зборницима. Теме којима 
се баве чланови Одсека у складу су са развојем науке – поред већ добро развијене, 
али још увек инспиративне аспектологије, истражују се, контрастивно или у ок-
вирима једног језика, теме из области лексичке и граматичке семантике, праг-
матике, когнитивне лингвистике, етнолингвистике, лингвокултурологије, мето-
дике наставе руског језика, док се из књижевности наставници и сарадници 
баве питањима из области стваралаштва појединих аутора, везама између ру-
ске књижевности и филозофије, проучавањем историјског, теолошког и култу-
ролошког аспекта руске књижевности, као и рецепцијом дела руских стварала-
ца у Србији. На повећану научну продуктивност Одсека у претходном периоду 
утицао је и долазак младих и перспективних чланова чије напредовање ће сва-
како допринети развоју науке, и истовремено порасту угледа Катедре и Одсека 
у Србији и у међународним славистичким круговима. С тим у вези посебну 
стимулативну улогу има и активно учешће наставника у уређивању домаћих 
и међународних научних часописа и тематских зборника радова, чланство у 
научно-стручним и културним институцијама и удружењима од националног 
значаја (Матица српска, Славистичко друштво Србије, Друштво за примењену 
лингвистику Србије и др.), као и чланство и задужења у међународним науч-
ним асоцијацијама (Комисија за аспектологију, Кoмисиjа зa eтнoлингвистику и 
Комисија за наставу при Meђунaрoднoм кoмитeту слaвистa).

У претходних десет година на Филозофском факултету одржавана су преда-
вања научника-русиста намењена првенствено студентима и наставници-
ма Катедре за руски језик и књижевност. У овом периоду гостовала је допис-
ни члан РАН Ј. В. Березович са Уралског државног универзитета, Р. Бенакјо, 
професор са Универзитета у Падови. У два наврата гостовала је проф. Н. А. 
Красовска са Државног педагошког универзитета „Л. Н. Толстојˮ у Тули, а са 
истог универзитета долазиле су и В. И. Абрамова и И. Ј. Јехлакова. У оквиру 
сарадње са Московским државним универзитетом „М. В. Ломоносовˮ органи-
зовано је више предавања са темама из области методике наставе руског језика 
и тестирања. На Филозофском факултету гостовале су И. В. Одинцова, Е. В. 
Рубљова, Н. В. Белова и Т. Ј. Владимирова, а одржано је и предавање А. П. 
Козирева из области руске књижевности. Факултет и Катедру посетио је и сав-
ремени руски књижевник Ј. Г. Водолазкин. На ова предавања редовно су пози-
вани и наставници руског језика из Војводине, те се и на овај начин чувала веза 
између матичне Катедре и дипломираних студената – колега чији рад је изузет-
но значајан не само са аспекта одржавања знања руског језика и културе, већ, 
дугорочније гледано, и са аспекта опстанка Катедре. У претходној деценији на-
стао је још један облик чвршћег повезивања Катедре са наставницима руског 
језика – у два циклуса (2017. и 2019. године) у Заводу за унапређење образовања 
и васпитања акредитовани су Методички семинари за наставнике руског језика 
и књижевности у чијој реализацији су учествовали чланови Одсека, а планира 
се да се овај вид активности настави.

У последњих десет година бројне промене у друштву, у систему образовања 
и у начину финансирања стручног и научног усавршавања у Русији и Србији 
утицале су и на активности у области међународне сарадње. Непосредна раније 
уговорена институционална сарадња са Московским државним универзите-
том „М. В. Ломоносовˮ остварује се првенствено упућивањем руских лектора 
у Нови Сад, а на МДУ „М. В. Ломоносовˮ у овом периоду на размени су била 



Славистика XXV/2 (2021)

 Хроника   363

само четири студента. Међутим, потписивањем међуфакултетских уговора о 
сарадњи са Мордовским државним универзитетом „Н. П. Огарјовˮ у Саранску, 
као и са Филолошким факултетом Државног универзитета „Н. И. Лобачевскиˮ 
у Нижњем Новгороду, омогућено је да једно- или двомесечним, а у неколи-
ко случајева и једносеместралним боравком знање језика и културе усаврши 
још двадесетак студената нашег Одсека. Пандемија је показала да студенти 
могу усавршавати своја знања и праћењем онлајн курсева: током прошле и ове 
школске године 7 наших студената добило је сертификате за завршене курсе-
ве руског језика који су били организовани на Јужноуралском државном уни-
верзитету у Чељабинску, а шк. 2021/22. године курсеве руског језика и култу-
ре похађаће још 10 студената. Пракса упућивања студената који уче пољски на 
пољске универзитете настављена је, тако да су они усавршавали своја знања 
на Варшавском универзитету, као и на универзитетима у Кракову, Познању, 
Лублину и Гдањску.

Различити европски програми за међународну сарадњу, пре свега Еразмус, 
омогућили су долазак на размену студената из више европских земаља (Пољ-
ске, Немачке, Хрватске, Италије), који су похађали наставу на основним, ма-
стерским и докторским студијама русистике. Наши студенти боравили су на 
једномесечној или једносеместралној размени и на Филозофском факул-
тету у Љубљани, на Универзитету „Мартин Лутерˮ у Хале-Витенбергу, на 
Универзитету у Аликантеу, као и на Универзитету „Св. Ћирило и Методијеˮ у 
Трнави. Пракса омогућавања студирања на другим универзитетима европског 
образовног простора свакако је позитивна и надамо се да ће се одвијати и на 
друге начине. 

Веома значајне за Катедру и у овом периоду биле су ваннаставне активности 
студената који су под руководством лектора за руски и пољски језик одржали 
традицију обележавања празника земаља чији језик уче. Мср М. Миљаковић, 
бивши студент Одсека, а садашњи асистент, основао је катедарски хор који 
учествује у свим важнијим свечаним догађајима на Факултету, а наступима из-
ван Факултета постао је и део хорског живота у Новом Саду. Наши студенти го-
стовали су са својим програмом и на Филолошком факултету у Београду, а из-
узетно добро посећене су све завршне годишње представе и концерти којима 
редовно присуствују и наставници и ученици средњих школа у којима се учи 
руски језик. Поред оваквих директних сусрета са потенцијалним кандидатима 
за студије русистике, веза између њих и Одсека, осим редовним одржавањем 
Отворених врата у организацији Филозофског факултета, у дигиталној сфери 
одвија се и путем различитих платформи које користе млади. Садржај којим се 
представљају занимљивости из руског језика, књижевности и културе веома 
успешно уређују сарадници Катедре, међу којима се истиче виши лектор Дарја 
Војводић. Током 2021. године, поводом јубилеја Катедре, спроведен је велики 
конкурс за средњошколце са темом Русија мојим очима. На конкурсу су уче-
ствовала 172 ученика са 205 радова4 и сарадници Одсека имали су тежак зада-
так да одаберу најбоље, који су награђени пригодним поклонима. 

Број кандидата уписаних на прву годину студијског програма Руски језик и 
књижевност на нивоу основних академских студија у просеку је 30. Демографска 
ситуација у Србији, са знатним смањењем популације у генерацијама које 
уписују факултет, свакако утиче и на број уписаних студената, али се надамо да 

4 Целовит извештај са зборником приспелих и победничких радова доступан је у архиви 
Вести на интернетском сајту Филозофског факултета: http://www.ff.uns.ac.rs/sr/vesti/2021/06/
konkurs-za-srednjoskolce-odrzan-povodom-60-godina-postojanja-odseka-za-slavistiku. 
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ће значај русистике бити препознат и у наредном периоду и да ће будући сту-
денти уписивати модул Руски језик и књижевност у заједничком филолошком 
студијском програму Језик, књижевност и култура, или у оквиру двопредмет-
них филолошких студија, паралелно са англистиком. 

На студијски програм Руски језик и књижевност на нивоу мастерских ака-
демских студија упис је знатно повећан у односу на прве године увођења овог 
програма: од просечних 10 у прве четири године, од 2012. до 2016, до просеч-
них 20 у периоду од 2016. до 2021. године. Раст броја уписаних студената по-
везан је у највећој мери са законском обавезом да наставници у основним и 
средњим школама имају петогодишње образовање, али квалитет наставе и већи 
број изборних предмета утицали су на то да се на овај ниво студија уписују 
и кандидати који су завршили студије у другим универзитетским центрима у 
Србији и у региону.

Надамо се да ће се стални развој Катедре за руски језик и књижевност на 
Одсеку за славистику Филозофског факултета наставити кроз даље планско 
запо шљавање најбољих студената докторских студија, упоредо са индивидуал-
ним научним и стручним развојем свих запослених. Томе ће свакако доприне-
ти и константно избалансирано прилагођавање захтевима науке и времена на-
ставних планова и садржаја предмета који се предају и, што је изузетно важно, 
предан наставнички и менторски рад са студентима. Захваљујући томе, Катедра 
за руски језик и књижевност остаће препозната у славистичким круговима као 
место где се складно преплићу посвећеност наставника и студената различитим 
аспектима руског језика, књижевности и културе.
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УДК 929:811.163.1 Жењух П.

ПОВОДОМ ЖИВОТНОГ ЈУБИЛЕЈА  
ПРОФЕСОРА ПЕТРА ЖЕЊУХА

Дугогодишњи директор Славистичког института „Јан Станислав” Словачке 
академије наука (2006–2019) и председник Словачког комитета слависта, 
универзитетски професор и истакнути представник словачке и међународне 
славистике ове године слави свој педесети рођендан и двадесет пет година рада 
у славистичком научноистраживачком окружењу.

Проф. др Петер Жењух дуго се и систематично бави истраживањем ћирилич-
них рукописа и старих штампаних извора повезаних са народном духовном 
културом на размеђу словенског Истока и Запада. У ужу сферу његовог на-
учног интересовања спада истраживање црквенословенског језика, при чему 
посебно проучава утицај народног језика на литургијски језик византијско-
словенске цркве у Словачкој и у карпатском региону. Научноистраживачки хо-
ризонт јубилара формирао се у контексту низа успешно спроведених терен-
ских и архивских истраживања у земљи и иностранству (Украјина, Русија, 
Бугарска, Србија, Пољска). Успео је да пронађе и дигитализује корпус досад 
непознатих или мало познатих рукописа и старих штампаних материјала из об-
ласти источне Словачке на црквенословенском, словачком и латинском језику. 
П. Жењух објављује текстове писаних споменика у међународној научној 
едицији Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae, као и у прилозима 
часопису Slavica Slovaca, у жељи да их учини приступачним словачкој и 
међународној научној јавности. Научноистраживачко интересовање П. Жењуха 
има интердисциплинарну славистичку димензију, не ограничава се, дакле, само 
на поље лингвистике, већ се протеже и на поље културологије, етнологије и 
историје. Током свог боравка у Србији 2007. и 2021. године испитивао је језик 
војвођанских гркокатолика, који су већином пореклом са територије данашње 
Словачке, одакле су одлазили током 18. века, слично као и део словачког еван-
геличког становништва насељеног у Србији. 

Међу најзначајније систематске резултате сложеног истраживања проблема-
тике ћириличних извора у словачком окружењу спадају монографски радови 
Између Истока и Запада. Византијско-словенска традиција, култура и језик у 
источној Словачкој / Medzi Východom a Západom. Byzantsko-slovanská tradícia, 
kultúra a jazyk na východnom Slovensku (Братислава, 2002, 288 стр.) и О историји 
ћириличне писане културе у Словачкој / K dejinám cyrilskej písomnej kultúry na 
Slovensku (Нитра, 2015, 176 стр.). П. Жењух у овим радовима указује на то да је 
културноисторијски развој у Словачкој резултат контаката између два словенска 
конгломерата – Slavia latina и Slavia byzantina. Он осветљава специфичне услове 
настанка докумената на црквенословенском језику у Словачкој у поређењу са 
другим словенским срединама. Наглашава да у Словачкој није, додуше, настала 
национална редакција литургијског црквенословенског језика, али упркос томе 
је ћирилично рукописно стваралаштво источнословачког порекла природни део 
словачког културног наслеђа.

Петер Жењух је 2003. године – са циљем да документи византијско-
словенске традиције у Словачкој постану доступни широј научној јавности 
– основао, у сарадњи са архиепископом и професором Папског источног ин-
ститута, Цирилом Васиљом, међународну едицију извора Monumenta byzantino-



Славистика XXV/2 (2021)

366 Хроника

slavica et latina Slovaciae. До сада је у њој изашло осам томова извора. Сваки 
том садржи коментарисано дипломатско издање извора из области словачке 
ћириличне литературе. Међу најистакнутије публикације спадају ови томови: 
(1) Жењух, П. – Васиљ, Ц.: Cyrillic Manuscripts from East Slovakia. Slovak Greek 
Catholics: Defining Factors and Historical Milieu / Ћирилични рукописи из ис-
точне Словачке. Словачки гркокатолици, везе и односи. Monumenta Byzantino-
Slavica et Latina Slovaciae, I. (Рим – Братислава – Кошице, 2003, 448 стр.), 
(2) Жењух, П.: Kyrillische paraliturgische Lieder. Edition des handschriftlichen 
Liedguts im ehemaligen Bistum von Mukačevo im 18. und 19. Jahrhundert. Bausteine 
zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Reihe B. Editionen. Band 23. 
Zugleich: Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae, II. (Келн – Вајмар – 
Беч, 2006, 982 стр.), (3) Жењух, П. – Бељакова, Е. В. – Најденова, Д. – Зубко, П. 
– Маринчак, Ш.: Ужгородски рукописни Псеудозонар. Правила монашког 
и световног живота на прелому између 16. и 17. века / Užhorodský rukopisný 
Pseudozonar. Pravidlá mníšskeho a svetského života z prelomu 16.–17. storočia. 
Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae, V. (Братислава – Москва – 
Софија – Кошице, 2018, 448 стр.) и (4) Жењух, П. – Зубко, П.: Михал Брадач 
– Приручник црквене историје/Rukoväť cirkevných dejín. Monumenta Byzantino-
Slavica et Latina Slovaciae, VIII. (Братислава, 2021, 464 стр.).

П. Жењух у својим истраживањима развија концепцију интердисциплинарног 
и комплексног славистичког истраживања коју је формулисао Јан Доруља. У 
оквиру ове концепције у центру словачког славистичког истраживања је сло-
вачки језик у релацијама са словенским и несловенским језичким и културним 
контекстом. У колективном монографском раду Словачка славистика јуче и 
данас/Slovenská slavistika včera a dnes (Братислава, 2012) П. Жењух указује на 
чињеницу да је интердисциплинарно истраживање релација словачког језика 
и културе са словенским и несловенским срединама стална и актуелна тема. 
Произилази из потребе да се сопствени идентитет не проучава као резултат 
механизама глобализације и интеграције, већ да се пружа комплексан и 
систематичан поглед на парцијална питања развоја словачког језика и културе 
у релацијама са словенским и несловенским срединама. Словачку културу, 
језик, историју и књижевност представља као целину јединствену не само по 
свом садржају, већ, превасходно, као природан, формирајући и саставни део 
европског и међународног простора.

Професор Петер Жењух је рођен 8. октобра у граду Михаловце (Словачка). 
Завршио је Гимназију „Павол Хоров” у родном граду и Филозофски факултет на 
Прешовском универзитету „Павол Јозеф Шафарик” у Кошицама (1995). После 
успешне одбране докторске дисертације на студијском модулу Лингвистика 
конкретних језичких група, Петер Жењух је 1998. године примљен у Славистички 
кабинет Словачке академије наука као научни сарадник, где је у периоду од 
2001. до 2010. радио као самостални научни сарадник, а од 2010. године ради 
као главни научни сарадник. Докторски рад (DrSc.) са темом Између Истока и 
Запада: ћириличне паралитургијске песме/Medzi Východom a Západom: cyrilské 
paraliturgické piesne одбранио је 2008. године. Научни савет Словачке академије 
наука доделио му је 2009. године научно звање доктора филолошких наука у 
струци словенски језици. У периоду од 2002. до 2011. године предавао је у 
Институту за славистику Филозофског факултета Масариковог универзитета у 
Брну као доцент за словенске језике и књижевности (хабилитација из области 
славистике – словенских књижевности 2005. године на Филозофском факултету 
Универзитета „Константин Филозоф” у Нитри). На Катедри за културологију 
Филозофског факултета Универзитета „Константин Филозоф” у Нитри радио 
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је као универзитетски професор (инаугурација из области културологије 2013. 
године). Од 2018. године предаје на Катедри за словачки језик и књижевност 
Педагошког факултета Универзитета Коменског у Братислави.

Од 2003. до 2005. године, као и 2010. године као добитник Хумболтове сти-
пендије, усавршавао се у Патристичкој комисији Вестфалске академије наука 
под заштитом истакнутог немачког слависте проф. Ханса Ротеа у Бону, као и 
на студијском боравку на Институту за балканске студије у Солуну (Грчка) 
1996. године.

Именован је за директора Института за славистику „Јан Станислав” Словачке 
академије наука 2006. године и на овој функцији је истрајао тринаест изазовних 
година, током којих се овај институт постепено проширио и постао видљивији у 
домаћем и међународном научном свету. У периоду од 2015. до 2019. водио је више 
научних пројеката: VEGA, APVV, Visegrad Fund и сл. Под вођством проф. П. Жењуха 
у академској славистичкој установи своје докторске дисертације одбранило је шест 
младих научника и тиме је настала нова генерација младих слависта.

Захваљујући сарадњи са колегама из московског Института за слависти-
ку и софијског Института за бугарски језик, у Словачкој је под вођством П. 
Жењуха покренуто истраживање духовне културе из аспекта етнолингвисти-
ке и аксиологије, односно система вредности, које се испољавају у народ-
ном приповедању и представама о свету. У оквиру овог новог усмерења био 
је успешно окончан и европски пројекат EraNet под називом Језички и етно-
културни процеси везани за традиционалне и нетрадиционалне вредности у 
словенском контексту. Пројекат је резултирао објављивањем три моноте-
матске публикације: (1) Седакова, И. А. – Жењух, П. – Китанова, М. и кол.: 
Аксиолошко проучавање словенских језика/Axiologický výskum slovanských 
jazykov (Братислава – Москва, 2019, 224 стр.), (2) Седакова, И. А. – Китанова, 
М. – Жењух, П.: Взгляд на славянскую аксиологию (Москва, 2019, 266 стр.) и (3) 
Китанова, М. – Седакова, И. А. – Жењух, П.: Аксиологични проблеми в славян-
ските езици (традиции и съвременност) (Софија, 2020, 268 стр.). 

Од 2012. године П. Жењух је главни уредник часописа Slavica Slovaca, гласи-
ла словачке славистике. Године 2016. основао је часопис Culturologica Slovaca 
у Нитри, чији је члан уредништва. Такође је члан више редакцијских савета 
иностраних часописа и научних серија: Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne 
(Краков), Славянский альманах (Москва), Проглас (Велико Трново), а уједно је 
члан и научног савета часописа Slovenský časopis historický. 

Од 2007. године активно делује у Међународном комитету слависта, а 
од 2013. године је координатор комисија при МКС. Функцију председника 
Словачког комитета слависта обавља од 2006. године. Члан је више факул-
тетских и универзитетских научних савета у Словачкој. Веома посвећено се 
бави припремом младе генерације слависта не само у оквиру Славистичког 
института „Јан Станислав” Словачке академије наука, већ своја стручна иску-
ства представља и на светским славистичким конгресима и скуповима. 

Упућујемо честитке професору Петру Жењуху поводом животног јубилеја, 
срдачно му желећи Многаја љета! 

Светлана Шашерина
Институт за славистику „Јан Станислав”

Словачка академија наука
svetlana.saserna@savba.sk

(са словачког превела Марина Хриб)
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УДК 2:811

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ЯЗЫК И РЕЛИГИЯ» 

(Екатеринбург, 15–17 сентября 2021 г.)

В Екатеринбурге с 15 по 17 сентября 2021 г. в организации Комиссии религи-
озного языка Международного комитета славистов (при поддержке  ЮНЕСКО), 
Министерства образования и науки Российской Федерации, ФГАОУ ВО 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. 
Н. Ельцина», Уральского гуманитарного института – Департамента «Фило-
логический факультет» и Кафедры русского языка, общего языкознания и ре-
чевой коммуникации была проведена международная научная конференция 
«Язык и религия». Идея организаторов первой международной встречи тео-
лингвистов и специалистов разных профилей, занимающихся проблематикой 
взаимодействия языкового и религиозного феномена,  состояла в том, чтобы до-
клады и сообщения отразили актуальную проблематику теолингвистики (фило-
логической теологии) – активно развивающегося направления современного гу-
манитарного знания. 

Основные направления этой молодой дисциплины, ее цели и задачи, объ-
ект исследования во многом определены тем, что она является разделом язы-
кознания, тесно связанным с такими науками, как теология (богословие), 
религиоведение и др. Проблемное поле теолингвистики охватывает боль-
шой круг вопросов, которые можно свести к нескольким группам: (а)  про-
блемы религиозного языка, куда входят вопросы возможностей и способов 
вербализации мистического опыта; рассмотрение языка религии в целом и язы-
ков конкретных религий (сакральные, профетические, святоотеческие, бого-
служебные и т.п.), вопросы их фонетической и грамматической кодификации; 
принципиальные вопросы возможности перевода сакральных текстов на дру-
гие сакральные или профанные (светские) языки; (б) проблемы сакральных 
текстов, к которым относятся вопросы кодификации корпусов сакральных тек-
стов (создание канона) вопрос соотношения Писания и Предания, защита их 
от дальнейших искажений во время распространения и тиражирования, про-
блемы формирования, развития и функционирования нарративной традиции 
конкретных религий, жанровая система и функции религиозных текстов; (в) 
лингвистические коллизии религиозных практик, куда входят такие вопросы, 
как изучение герменевтических, экзегетических и гомилетических традиций 
конкретных религий, семиотика обрядов, ритуалов и культовой сферы как тек-
стов определенной духовной культуры; (г) проблемы религиозной коммуника-
ции, ее уровни (вертикальная и горизонтальная) и формы; религиозные масс-
медиа и СМИ; проблемы религиозного дискурса, т.е. вопросы взаимодействия 
религиозного языка и секулярной среды; (д) вопросы функционирования язы-
ка религии в конкретных этноконфессиональных и социально-исторических 
контекстах; взаимодействие религиозных и национальных языков и литератур; 
взаимовлияния религиозных и фольклорных традиций и т.п. Одним словом, 
предметом исследования теолингвистики является, прежде всего, религиозный 
язык. Объектом могут служить  и религиозный язык, и этапы развития языкоз-
нания, его истории, обусловленные конфессиональными причинами. Также те-
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ории происхождения языка (и прежде всего теория теогенеза языка) и другие 
вопросы – одним словом, все явления, связанные с Богом, которые закрепились 
и отразились в языке. Целью теолингвистики является изучение всего того, что 
связано с Богом, а отразилось в языке и зафиксировалось языком, а также при-
менение этих результатов на практике. 

В рамках Международного комитета славистов с 2013 года активно рабо-
тает Комиссия религиозного языка, возглаявляемая профессором, доктор-
ом фил. наук, ксендзом Виславом Пшичиной (Польша). До недавнего време-
ни теолингвисты из славянских стран объединялись совместным участием в 
коллективных монографиях и тематических сборниках, из которых два были 
выпущены в Сербии (Теолингвистика: међународни тематски зборник радо-
ва = Теолингвистика: международный тематический сборник статей, уред. 
А. К. Гадомски, К. Кончаревић, Београд: Православни богословски факултет : 
Институт за теолошка истраживања, 2012 и Теолингвистичка проучавања сло-
венских језика = Тheolinguistic Studies of Slavic Languages, уред. Ј. Грковић-
Мејџор и К. Кончаревић, Београд: САНУ – Одељење језика и књижевности, 
2013). Члены Комиссии решили воплотить в жизнь давнюю идею о живом об-
мене мнениями и опытом в сфере теолингвистики, а предприимчивые коллеги 
из Уральского государственного университета во главе с доктором фил. наук, 
профессором Т. В. Ицкович создали условия для проведеня в онлайн формате 
первой международной встречи исследователей-теолингвистов. 

Авторами докладов и собщений, представленных на конференции и на-
шедших отражение в сборнике тезисов, являются как известные ученые, так 
и начинающие исследователи из разных научных центров России, Армении, 
Белоруссии, Казахстана, Польши, Сербии, Словакии, Чехии.

Доклады ведущих ученых, представленные на пленарных заседаниях 15 и 17 
сентября, были сосредоточены на крупных теоретических и методологических 
проблемах взаимодействия языка и религии. В них развивается теория теолинг-
вистики и теостилистики, систематизируются идеи и методы теологической 
филологии, излагаются концепции системной теологической интерпретации 
языка, рассматриваются теолингвистические аспекты современной лексики и 
лексикографии, освещается проблема поликонфессионального диалога в ме-
жэтническом обществе (Н. Б. Мечковская, М. Махуховска, О. А. Прохватилова, 
Г. А. Скляревская, И. В. Бугаева, М. Войтак А. Гадомский, К. Кончаревич, Р. 
Левушкина, Н. И. Клушина, Л. С. Соболева, Н. А. Купина, Н. В. Пащерук, Й. 
Бартонь, Ж. Н. Жунусова).

Тематически доклады были сгруппированы в 7 секционных заседаний.
В первой секции на обсуждение были выдвинуты теоретические и методоло-

гические проблемы теолингвистики как междисциплинарной области гумани-
тарного знания. Исследователями формулировались задачи теолингвистических 
исследований, связанные с выявлением метаязыковых свойств языка религии: 
символизма и универсальности; описывались общие подходы к анализу хри-
стианских текстов; расматривался вопрос базовых терминов теолингвистики. 
Специальный предмет анализа образовала проблема взаимодействия сакрального 
и народного языков, рассматриваемая в разных конфессиях (А. В. Шуталева, М. О. 
Новак, Е. А. Макшанцева, А. Н. Смолина, И. Собчикова ).

Во второй секции были зачитаны доклады, в которых исследовались языковые 
особенности религиозной сферы. В поле зрения ученых попадали как диахро-
нические аспекты изучения прототекстов, так и синхронические исследования, 
касающиеся современного состояния религиозной сферы общения. Авторы из-
учали языковые и стилистические особенности конкретных богослужебных тек-
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стов, поднимали вопросы использования религиозной терминологии  в  разных  
сферах и конфессиях. Отдельной областью исследования явилось коммуника-
тивное поведение верующих в разных этнических группах. Анализировалось 
также неоязычество в философском и лингвистическом аспектах, в частности,  
рассматривалась неоязыческая антропонимика (В. Йованович, Х. Г. Николаева, 
М. Рыбка, М. Вжешневская-Петжак, А. В. Ермошин, И. Залей, М. Глеваняк, Л. 
А. Долгополова, Е. В. Федюкина, И. В. Шалина, К. Микавица, Н. А. Дьячкова, 
С. О. Горяев, О. Ю. Ольшванг, А. В. Осинцев, О. В. Кузнецова, М. М. Ицкович).

В третьей секции были представлены исследования репродукции религиоз-
ной реальности как в русской, так и в зарубежной поэзии и прозе. Художественное 
творчество предстает как акт мистического познания реальности, находящий 
отражение в текстах (В. Е. Андреева, В. И. Бортников, М. В. Дудорова, М. В. 
Слаутина, С. А. Красноперова, О. И. Северская, О. М. Фархитдинова).

В четвертой секции рассматривались проблемы отражения религиозной ре-
альности в медиадискурсе и массовой культуре. Медиатексты отражают про-
цессы обретения идентичности; показано, как происходит освоение сакраль-
ной реальности светскими и религиозными СМИ, отмечено, что особую роль в 
этом процессе играют метафоры. Исследователи уделили внимание актуальным 
проблемам и их освещению в СМИ, а также языковой личности священнослу-
жителя в религиозном медийном дискурсе (О. И. Асташова, С. Ф. Барышева, К. 
Загорска,  Е. И. Гришаева, А. Г. Бусыгин, Л. Т. Касперов, В. Д. Коваленко, А. М. 
Плотникова, Т. Рончакова, Н. В. Смирнова, А. Петрикова).

Пятая секция была посвящена анализу различных жанров, функциониру-
ющих в религиозной сфере. Представлена попытка охарактеризовать рели-
гиозный дискурс в жанрово-стилистическом аспекте. Проанализированы как 
ядерные для религиозного стиля жанры молитвы, акафиста, жития, так и пе-
риферийные – песни, апостольское  обращение,  миссионерские письма,  ми-
стические и медитативные тексты, стихотворные переложения прототекстов (Т. 
В. Ицкович, Е. Ю. Балашова, М. Видель, А. Залазиньска, А. И. Келер, Б. Марич, 
Е. И. Плисов, И. Рутковска,  Н. А. Рядовых, М. Новак-Барциньска). 

В шестой секции были представлены исследования базовых христианских 
ценностей на материале языкового существования в контексте реального вре-
мени, а также в историческом аспекте. «Слава» (сербский праздник святого 
семейного покровителя, передаваемый от поколения к поколению), семья, ду-
ховность, богатство, жертва – вот только некоторые аксиологемы с религиоз-
ным компонентом, анализ которых был представлен докладчиками. Отдельно 
рассматривались прототексты как носители религиозных интенций и норма-
тивно-оценочных конструктов (С. Н. Воробьева, Н. Вулович, Г. Гадомская, Д. 
Керкез, Д. Пазио-Влазловска, А. И. Попович, Н. М. Орлова, В. Ю. Васечко, Е. 
В. Иванова, А. А. Керимов).

В седьмой секции были зачитаны доклады и сообщения ученых, занимаю-
щихся проблемами лексики и лексикографии. Отмечено, что изучение лексики 
религий обозначается как новый объект современной русской лексикологии и 
лексикографии. В представленных работах характеризуется лексика как тради-
ционных конфессий, так и сект; сопоставляется восприятие религиозно ориен-
тированных лексем в религиозной и светской среде; анализируются словари, 
данные психолингвистических экспериментов, феномены массовой культуры 
(Е. И. Геккина, И. А. Крылова, О. А. Михайлова, Е. Недич, С. Петрович, А. Г. 
Саркисян, А. Мрук, А. Э. Цумарев, Л. Л. Пшестакова, И. Козел).

В целом конференция и сборник тезисов докладов хорошо представляет круг 
исследователей феномена взаимодействия языка и религии и состав научных 
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проблем, связанных с теолингвистической интерпретацией вербального мате-
риала. «Не может быть развития науки без научных обменов, – заметила на за-
крытии конференции председатель Оргкомитета Т. В. Ицкович. – Собираясь 
вместе, сообщая о результатах своих исследований, обсуждая актуальные науч-
ные проблемы, мы не только расширяем наше знание о взаимодействии языка 
и религии, но и создаем условия для его углубления и уточнения». Хочется на-
деяться, что международные встречи теолингвистов, начатые в Екатеринбурге, 
скоро станут традиционными, благодаря усилиям Комиссии религиозного язы-
ка Международного комитета славистов, а также других заинтересованных на-
учных учреждений и организаций.

Ксения Кончаревич
Белградский университет

филологический факультет Кафедра славистики
kkoncar@mts.rs
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УДК 811.16:821.16.09(497.6)

ТРЕЋИ БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКИ СЛАВИСТИЧКИ КОНГРЕС
(Сарајево, Филозофски факултет, 17–19. септембар 2021)

Трећи босанскохерцеговачки славистички конгрес био је одржан у септем-
бру 2021. године на Филозофском факултету Универзитета у Сарајеву, који је 
овом приликом био и суорганизатор Конгреса. Организацијом овог конгреса 
Сла вистички комитет наставио је међународна славистичка окупљања у Босни 
и Херцеговини, започета Првим босанскохерцеговачким славистичким конгре-
сом (одржаним 26–28.5.2011), и Другим босанскохерцеговачким славистичким 
конгресом (одржаним 28–30.5.2015). Тематски оквир Конгреса обухватио је 
теме из области лингвистике, као и теме из области књижевних и културолош-
ких студија.

Теме из области лингвистике односиле су се на: 1. Стандардизацију српског, 
хрватског и босанског језика крајем 20. и почетком 21. века; 2. Историју језика: 
језик босанскохерцеговачких споменика писмености; 3. Босанскохерцеговачке 
народне говоре; 4.  Босански, хрватски, српски језик у наставној пракси у Босни 
и Херцеговини и свету; 5. Славистичке теме: Савремена славистичка лингви-
стичка истраживања. 

Теме из области књижевности и културолошких студија биле су: 1. Босанско-
херцеговачка књижевност/књижевности народа Босне и Херцеговине и словенске 
књижевности у компаратистичком и интертекстуалном контексту; 2. Традиција, 
култура и памћење у босанскохерцеговачкој књижевности/књи жевностима наро-
да Босне и Херцеговине; 3. Босанскохерцеговачка књижевност  у јужнословенском 
културном контексту; 4. Феномен миграционо-дијаспорних књижевности и 
мањинске књижевне и културне традиције у Босни и Херцеговини; 5. Словенске 
књижевности након 1989. године: поводом 30. годишњице пада Берлинског зида.

На отварању Конгреса биo je промовисан зборник радова са Другог босан-
скохерцеговачког славистичког конгреса о коме су говорили – о радовима из 
области лингвистике ‒ Мехмед Кардаш, председник Славистичког комите-
та, и о радовима из области књижевности ‒ Адијата Ибришимовић-Шабић. 
Истом приликом академику др Сенахиду Халиловићу била је додељена награда 
„Повеља бана Кулина”. 

Радови су били реферисани у хибридном облику, где је део учесника био 
уживо присутан на сесијама, док се већи део учесника укључивао путем ин-
тернет конекције и платформе Google Meet. Након излаганих радова, биле су 
организоване дискусије у којима су учествовали и заинтересовани слушаоци, 
било да су Конгресу присуствовали уживо или путем онлајн укључења. Радови 
су били подељени у секције и према темама из области лингвистике, односно 
из области књижевних и културолошких студија. Језици излаганих радова су 
били сви словенски. Пошто је Конгрес трајао током три дана по различитим 
секцијама, којих је укупно било 14, при чему је било 33 рада из области 
лингвистике и 17 из области књижевности и културе, излагане реферате ћемо 
тематски представити, ослањајући се на личне утиске и књигу резимеа. 

Лингивистичка истраживања су обухватала широку лепезу интересовања 
учесника, при чему се реферати могу класификовати на различите начине, што 
говори о њиховој мултидисциплинарности. Највећи број лингвистичких радова 



Славистика XXV/2 (2021)

 Хроника   373

био је из области социолингвистике, међу којима су приметне две доминантне 
теме: језичка политика и планирање, и питање норме и стандардизације. У вези 
са тим се могу илустративно навести реферати Јелене Божовић и Марије Рунић, 
које су реферисале о механизмима језичке политике у образовном контексту 
Брчко дистрикта, на основу теоријског и концептуалног апарата етнографије 
језичке политике којом се разматрала званична политика и имплицитни меха-
низми који утичу на њено тумачење и присвајање међу припадницима три ет-
ничке групе. Слично је у свом реферату говорио Јасмин Хоџић у вези са стату-
сом босанског, српског и хрватског језика у Босни и Херцеговини (1991–2021), 
у контексту расправе о језичким правима и о језичкој дискриминацији. Емира 
Мешановић-Меша говорила је о језичким појавама које се искоришћавају како 
би се међу језичким верзијама направила разлика у форми, и тиме оправда-
ло постојање тројезичне службене преписке; својим истраживањем настојала 
је да утврди да ли су те разлике уистину потребне, да ли постају саме себи 
циљ, или пак могу да приближе различите верзије и језике. Лидија Тантуровска 
је реферисала о уџбеницима македонског језика намењеним другим етнич-
ким заједницама у светлу чињенице да се основно и средње образовање у 
Северној Македонији одвија осим на македонском, и на албанском, српском, 
босанском и турском језику. Љиљана Реинковски (Ljiljana Reinkowski) у свом 
излагању настојала је да представи проблеме на које се наилази при изучавању 
јужнославенских/југословенских тема на немачком говорном подручју у 
последњих десет година, у вези са чиме се бави примером организације BASO.

По бројности су једнако били присутни и реферати посвећени дијалекто-
логији. Између осталог, Сенахид Халиловић се у реферату осврће на историјску 
дијалектологију у вези са језичком анкетом из 1897. године под називом 
Питања о говору простога народа, у сврху описа говора Кладња и околи-
не крајем 19. века. Сличног тематског усмерења био је и реферат Елмедине 
Алић, која је говорила о граматичким и лексичким одликама говора Травника 
са краја 19. века у погледу на 20. век, са намером да опише промене наста-
ле у овом централнобосанском поддијалекту икавског новоштокавског (запад-
ног) дијалекта. Још два реферата су била сличног усмерења, Едите Спахић 
која је настојала да опише изабрану микротопонимију Вогошће, према топо-
нимима разврстаним према  класификацији Ј. Хаџимејлића (1987), те Богумила 
Островског који је реферисао о метеоролошкој лексици кашупског дијалекта. 
Азра Ахметспахић-Пељто говорила је о потреби благовремених припрема за 
израду тома Босанскохерцеговачког лингвистичког атласа који би се одно-
сио на синтаксу, скрећући пажњу да је евидентна запостављеност синтаксе у 
дијалектолошким истраживањима.

Неколико реферата било је концентрисано на област функционалне стилисти-
ке, као што, на пример, реферат Емине Хаџић, која је говорећи о номинализацији 
и декомпозицији предиката у савременом босанском језику, указала на пренос 
елемената говора административног стила на новинарски и разговорни стил. 
Олга Просвирина (Ольга Просвирина) је у контексту описа особина српског ди-
пломатског дискурса скренула пажњу на стилску диференцијацију стандардног 
српског језика, у вези са чиме је истакла доминантност номинативних структу-
ра у односу на вербалне када је у питању дипломатски дискурс. Амела Шеховић 
је у свом реферату говорила о специфичностима лексике заступљене у часо-
писима за младе у погледу на све чешћу употребу жаргонизама, неологизама, 
псеудопосуђеница, преведеница, полупреведеница, вулгаризама и оказионали-
зама. Славица Врсаљко је у оквиру функционалне стилистике излагала о карак-
теристикама научног дискурса  на примеру студентских семинарских радова. 
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Три реферата на Конгресу су била посвећена медиевалистичким темама. 
Тања Куштовић је реферисала о анализи три текста Пасије по Матеју на при-
меру три средоњовековна споменика – Паришког зборника, Хрвојевог мисала 
и Хваловог зборника, настојећи да установи да ли постоје језичке разлике и 
сличности између зборничких текстова с једне, и литургијских текстова с дру-
ге стране, односно, да ли постоји утицај нелитургијских текстова у оквиру про-
учаваних зборника на језик Пасија, или је тај језик истоветан с језиком унутар 
мисала. Реферат Миле Микецин био је концентрисан на језичку и текстолошку 
анализу апокрифног псалма 151 уврштеног у Хвалов зборник, упоређивањем 
истог са најстаријим словенским глагољичким и ћириличним текстовима, као 
што су Синајски псалтир, Погодинов, Болоњски, Букурештански и Фрашчићев 
псалтир у погледу на грчки изворник из Септуагинте. Ерма Рамић-Кунић је 
говорила о лексици четврте редакције словенског превода јеванђеља у погледу 
на промене које су у славистику унела дела Г.А. Воскресенског, посебно издање 
Јеванђеља по Марку (1894, 1896).

О методичким темама говорило се у два реферата – Арнеле Ченгић, која се 
у раду бавила одступањима од норме босанског језика у писменим вежбама 
ученика основне школе; и Аиде Џихо и Алме Фазлић, које су реферисале о 
мотивацији ученика основне школе у вези са усвајањем садржаја у настави бо-
санског језика. 

О фразеологији је реферисала Амела Љево-Овчина, бавећи се фразема-
ма са просторним и временским значењем на примеру романа Олге Токарчук 
Бегуни, док је Мехмед Кардаш реферисао о палеографским одликама писара 
Довољског четворојеванђеља, са намером да пружи прецизнију просторну и 
временску контекстуализацију кодекса. Реферати са темом етимологије били су 
Азре Хоџић-Кадић, која је говорила о етимолошком приступу у проучавању по-
рекла и корена презимена градишћанскохрватског становништва у Трајштофу, 
и Романа Кривка који је говорио о литургијским терминима који означавају 
црквени празник и причешће на примеру Сплитског одломка.

Иако нећемо наводити све реферате засебно, истакли бисмо да су неки од 
њих били посвећени творби речи, прагматици, когнитивној  лингвистици и 
језичкој типологији.

Теме из области књижевности и културолошких студија су једнако биле 
разнолике у погледу истраживачког поступака који се у њима примењује. 
Већина студија је била концентрисана на истраживање различитих словен-
ских књижевности које су настајале махом у 20. веку, уз приметан акценат на 
актуелно стваралаштво савремених књижевника. Међутим, било је и радо-
ва који су у обзир узимали књижевност неких ранијих периода, као што је то 
била занимљива студија Долорес Грмаче и Ене Беговић-Соколије под називом 
„Предоџбе о Другоме у опусу Матије Дивковића”, у коме се реконструише ге-
неза Дивковићевог имаголошког становишта о Другоме и Другачијем у погледу 
на аксиолошке описе бројних актера: Турака, Јевреја, православаца, Рома, ино-
вераца, неверника и других група, у вези са чиме се представљају друштвени и 
верски стереотипи и предрасуде у Босни 17. века. Реферат Иване Чагаљ је ос-
ветлио аспекте културно-књижевног и политичког деловања двојице свештени-
ка ‒ дон Ива Продана и фра Јосипа Вергилија Перића, наглашавајући њихово 
неслагање с Ријечком резолуцијом, борбу за хрватску самосталност, однос пре-
ма српском народу те прижељкивање сједињења Босне и Херцеговине с хрват-
ским земљама, посебно након анексије 1908. године.

Радови о конкретно издвојеним проблемским питањима, анализирани на 
корпусу различитих аутора, приметни су у вези са реферисањем: Корнелије 
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Кувач-Левачић која је говорила о емоцијским наративима о трауми силовања 
у хрватској књижевности од 19. до 21. века, на примеру прозе Аугуста Шеное, 
Славенке Дракулић и Кристијана Новака; потом је Алмир Башовић рефе-
рисао о теми рата и језе у прози Зилхада Кључанина, Ирфана Хорозовића и 
Карима Заимовића. Александра Корда-Петровић је говорила о теми Босне и 
Херцеговине у чешким књижевним путописима прве половине 20. века на при-
меру дела Јарослава Хашека, Лудвика Кубе, Јиржија Данеша, Јиржија Махена 
и Вацлава Фиале. Жарко Миленић је у свом реферату паралелно анализирао 
слику зиме у конкретно изабраним делима Иве Андрића и Бориса Пастернака. 

Поједини радови су минуциозном анализом представили поетику књижевног 
стваралаштва изабраних аутора, као што је то случај са радом Крешимира 
Багића, који је детаљно говорио о песништву Мила Стојића настојећи да пред-
стави најважнија обележја Стојићевог песничког рукописа и његову еволуцију. 
У рефератима Јевгеније Шатко и Полине Зеновске се, на пример, препознаје 
хронотоп Сарајева као истраживачко језгро. Јевгенија Шатко (Evgeniia Shatko), 
наиме, у свом излагању анализира слику Сарајева у стваралаштву Миљенка 
Јерговића на примеру прозе Сарајево. План града и збирке приповедака 
Сарајевски Марлборо, при чему је истакла да анализа топоса града Сарајева 
може да буде и почетак проучавања сарајевског текста у босанској (као и 
у српској и хрватској) књижевности. Полина Зеновска (Polina Zenovskaya) 
издваја хронотоп Сарајева у колумнама Александра Хемона објављиваним у 
часопису Дани, при чему уочава да је у њима сарајевски хронотоп слабо озна-
чен у времену, док су просторне локације изразито описане, чиме аутор пости-
же њихову безвременост и митолошку повезаност са сликом града. У реферату 
„Тражење петље”, ауторка истог, представила је књижевно стваралаштво чешке 
списатељице Данијеле Ходрове, како би се илустровала једна од тема Конгреса 
– Словенске књижевности након 1989. године. 

Занимљивост на Конгресу су били и радови о поезији која се објављује на 
интернету о чему је реферисала Адијата Ибришимовић-Шабић на корпусу ин-
тернет поезије руских ауторки са циљем да се испитају теме и тематски бло-
кови којима би се утврдило која питања данас (и зашто) третира интернет-
поезија руских песникиња; док су Јована Тодоровић и Сара Матин представиле 
студију укрштеног читања интернет поезије две младе песникиње – Владане 
Перлић и Радмиле Петровић, истичући тему града у поезији обе песникиње. 
Елвира Мезит-Шеховић је говорила о збиркама поезије савремених босанско-
херцеговачких песникиња које су своје радове објавиле у последњих двадесе-
так година, издвајајући у њима еманципацијски дискурс који се снажно одупи-
ре етнонационалним струјањима, доминантним идеологијама и патријархалној 
свести. У оквиру лирског жанровског домена издвојили бисмо и реферат Амела 
Суљића који је пружио структурно-тематску анализу прве књиге рукописне 
збирке Мухарема Куртагића, која садржи 235 песме, махом севдалинке, бала-
де и лирске песме.

У погледу на савремене прилике, једнако се истакао и реферат Јелене Афи-
ревић Франић која је говорила о емоцијском идентитету, изазваног корона-
вирусом, у својству новог књижевног лика у драми Иване Сајко – У соби не-
што широј од коже. Занимљивошћу се истакао и рад Надежде Старикове 
која је реферисала о развоју словеначке књижевности након 1989. године у 
погледу на новонастале социокултурне, идеолошке и естетичке тенденције. 
Коначно, реферат Ирме Марић и Аиде Џихо био је упућен методичком при-
ступу у интерпретацији универзалних тема у књижевним текстовима различи-
тих раздобља, поетика и култура. У том контексту ауторке рада су приказале 
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интерпретацију прозе Ирфана Хорозовића Талхе или Шедрвански врт.
У погледу на чињеницу да су учесници Конгреса били из различитих земаља 

(Русије, Хрватске, Босне и Херцеговине, Србије, Пољске, Македоније, Ирске, 
Швајцарске, Аустрије, Словеније, Чешке), може се закључити да је Конгрес 
имао интернационални значај, што је допринело и тематској разноврсности из-
лаганих реферата, као и њиховом високом квалитету. Представљеним темат-
ским концептом на који су одговорили наведени реферати, јасно је назначен пут 
нових истраживања којима ће се наставити успешна међународна славистичка 
сарадња. Објављивање радова са протеклог Трећег босанскохерцеговачког сла-
вистичког конгреса је најављено како у штампаном тако и у електронском об-
лику током 2022. године.

  
Ивана Кочевски

Универзитет у Београду
Филолошки факултет

Катедра за славистику
ivana.kocevski@fil.bg.ac.rs
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59. СКУП СЛАВИСТА СРБИЈЕ: АКТУЕЛНА ПИТАЊА ИЗУЧАВАЊА 
И НАСТАВЕ СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА, КЊИЖЕВНОСТИ  

И КУЛТУРА
Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, 28–29. јануар 2021. 

Будући да се традиционално организује на самом почетку календарске го-
дине, Скуп слависта скоро шест деценија представља једну од првих прили-
ка да истраживачи словенских језика, књижевности, култура, као и наставни-
ци истих, презентују своја открића и на тај начин отпочну ново поглавље на 
свом истраживачком путу у текућој години. Први пут у дугогодишњој историји 
одржавања скупа слависта и Зимске школе (семинара за наставнике руског 
језика и књижевности) просторије здања Филолошког факултета Универзитета 
у Београду и Руског дома заменило је пространство интернета. Услед неповољне 
епидемиолошке ситуације здање Факултета јесте остало ускраћено за одјеке бо-
гатства и шареноликости словенских језика, али славистика и слависти – нису. 
Упркос експанзији пандемије Славистичко друштво Србије и Филолошки фа-
култет Универзитета у Београду успели су у реализацији своје намере да оку-
пе прегаоце у области славистичке науке и омогуће им да своја достигнућа, 
захваљујући платформи Zoom, интернету и широком доступу јавности, пре-
зентују на тај начин да она одјекну широко и далеко. 

На 59. скупу слависта Србије, националном скупу са међународним учеш-
ћем, учествовала су 52 госта из земље (Универзитет у Београду, Новом Саду, 
Крагујевцу, Нишу, Новом Пазару, Приштини / Лепосавићу.) и иностранства 
(Хокаидо Универзитет у Сапору, Универзитет у Гранади, Московски држав-
ни универзитет „М. В. Ломоносов”, Државни институт руског језика „А. С. 
Пушкин”, Московски институт телевизије и радија „Останкино”, Мордовски 
државни универзитет „Н.П. Огарјов” у Саранску, Тулски државни педагош-
ки универзитета „Л.Н. Толстој”, Кемеровски државни институт културе, 
Универзитет националне и светске привреде у Софији и Филолошки факултет 
Универзитета Црне горе у Подгорици / Никшићу). 

Зимска школа – семинар за стручно усавршавање наставника и професора 
руског језика и књижевности, овога пута одржана је 11. и 12. јануара 2021. го-
дине. На Зимској школи учешће је узело око 50 наставника руског језика, за-
послених у основним и средњим школама на територији Републике Србије. 
Предавања на Зимској школи протекла су у позитивној радној атмосфери, а о 
њеном успеху говоре и високе оцене којима су учесници оценили организацију 
и квалитет школе. 

Приликом свечаног отварања 59. скупа слависта 28. јануара 2021. године 
учес нике научног скупа поздравили су проф. др Далибор Соколовић, заменик 
председника Славистичког друштва Србије, проф. др Јелена Костић Томовић, 
в.д. декан Филолошког факултета Универзитета у Београду и проф. др Вучина 
Раичевић, председник Славистичког друштва Србије. 

Након отварања прочитана су имена добитника награда Славистичког друшт-
ва Србије. Добитник Награде „Павле и Милка Ивић” за 2020. годину је проф. 
др Радивоје Младеновић за књигу Говор северношарпланинске жупе Сиринић, 
дело објављено у Српском дијалектолошком зборнику LXVI/1, 2019. Повељу 
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„Радован Кошутић” за 2020. годину добила је проф. др Митра Рељић за живот-
но дело, односно за укупан научни допринос развоју славистике. Повељу почас-
ног члана Славистичког друштва Србије добиле су проф. др Душанка Мирић, 
професор русистике на Одсеку за славистику Филозофског факултета у Новом 
Саду, проф. др Верица Копривица, професор чешког језика на Филолошком фа-
култету Универзитета у Београду и мр Вукосава Ђапа Иветић, лектор за руски 
језик Филолошког факултета Универзитета у Београду. Добитнице Захвалница 
Славистичког друштва Србије за 2020. годину су: Милица Јокић, наставник ру-
ског језика ОШ „Јован Поповић” и ОШ „Милена Павловић Барили” у пензији, 
Данијела Павловић, наставник руског језика у ОШ „20. октобар”, Марина 
Шапоњић, наставник руског језика у ОШ „Живко Љујић” и Средњој школи 
Нова Варош, Неда Тодосијевић, наставник руског језика у ОШ „Вук Караџић” у 
Сремчици и ОШ „Јован Ристић” у Борчи, Ксенија Радојичић, наставник руског 
језика у Чачку, Мила Благојевић, наставник руског језика у Рачи Крагујевачкој 
и Златана Петровић, наставник руског језика у Крушевцу. 

Уследила је пленарна седница, на којој се бројној публици својим радови-
ма представило пет слависта са широког простора од Јапана, као најисточније, 
преко Москве, Београда и Новог Сада, до Шпаније, као најзападније географске 
дужине. Ову седницу отворио је проф. др Мотоки Номаћи из „Земље излазећег 
Сунца” излагањем теме под називом Evolution of Samuil B. Bernštejn’s Views of 
Two “Slavistic Questions”, у којој је било речи о статусу кашупског и македонског 
језика. Затим су присутни о статусу русинског језика, књижевности и културе 
сазнали из рада који је прочитао проф. др Михајло Фејса са Филозофског факул-
тета Универзитета у Новом Саду. О покушају функционално-граматичког при-
ступа глаголском виду у шпанском језику у поређењу с руским језиком говорио 
је проф. др Рафаел Гусман Тирадо са Универзитета у Гранади. Лексикологија 
војвођанских и славонских дијалеката српског и хрватског језика била је пред-
мет проучавања Јекатерине Јакушкине са Московског државног универзитета 
„М. В. Ломоносов”. Пленарну седницу радом из области науке о књижевности 
и књижевном превођењу Песме Јарослава Сајферта у преводу Миодрага 
Сибиновића затворила је проф. др Александра Корда Петровић са Филолошког 
факултета Универзитета у Београду. 

Рад 59. скупа слависта настављен је у 8 секција (4 секције првог и 4 секције 
другог дана Скупа). Секције скупа су место на којем колеге из блиских обла-
сти истраживања имају прилику да презентују свој рад стручној публици, да 
се упознају са истраживањима и радом својих колега из земље и иностранства, 
да размене мишљења, дискутују на различите теме, добију и дају савете и пре-
поруке за унапређење и побољшање, проширење и продубљивање погледа на 
дату тему. 

На секцијама посвећеним лингвистичким темама највећи број радова био је 
контрастивне природе. Учесници су поредили словенске језике на различитим 
језичким нивоима, различите дискурсе, преводе са једног на други словенски 
језик, као и преводе на словенске језике са несловенског језика, анализирали 
начине на који се пандемија одразила у језичким метафорама, поредили слич-
ности и разлике у језичкој слици света словенских народа. 

Контрастивним истраживањима дискурса бавиле су се Д. Лесневска (Бугар-
ска) у раду Особенности речевых актов в эпистолярном дискурсе (на мате-
риале русской и болгарской деловой переписки и Р. Радојчић (Београд) у раду 
Лингвистичке карактеристике руског и српског дипломатског дискурса. Радом 
Репрезентолошка истраживања на граници између говора и мисли (у руском и 
српском језику) представила се Б. Марић (Београд). Лексиколошку анализу лек-
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семе снег и њених деривата у руском и српском језику представила је М. Крстић 
(Нови Сад). Фразеологија руског и српског језика била је заступљена у радови-
ма Ј. Јочић (Београд) о варијантности лексема чёрт и враг у ова два језика и Е. 
Јовић (Ниш) ‒ о разумевању и превођењу соматских фразеологизама на плану 
руског и српског језика. 

Контрастивна истраживања српског и чешког језика била су заступљена у 
радовима К. Митрићевић Штепанек (Београд), која се бавила преводним ек-
вивалентима са енглеског језика на примеру аугментативних изведеница у 
српском и чешком језику и С. Поповић (Београд), која је разматрала појмове 
моноколокабилност и периферија језика у ова два језика. Поређењем језичке 
слике света Словака и Срба бавила се С. Пауновић Родић (Београд) кроз анали-
зу појма пријатељ и пријатељство. Анализа метафора везаних за Ковид-19 на 
материјалу пољског и српског језика била је предмет истраживања П. Обућине 
(Београд). 

Руски језик био је предмет неколиких истраживања. Савременим блогом и 
његовим стилским карактеристикама бавила се С. А. Овсјањикова (Москва), 
функционисањем перформативних глагола у метакомуникацији – А. Ј. Маслова 
(Саранск), променама у ортоепемама кратких придевских облика у руском 
књижевном језику – Ј. Гинић (Београд), а покушајем латинизације руског писма 
– Н. Јанковић (Београд). Вредносне односе човека и земље у руском дискурсу 
проучавала је А. Н. Матрусова (Москва), док је секундарна номинација у руко-
писима сакупљача руског фолклора В. Н. Глагољева била предмет истраживања 
Н. Красовске (Тула). 

Српски језик био је заступљен дискурсним и лингвокултуролошким 
истраживањима језичке слике света његових говорника. Динамику промена у 
језичкој слици света говорника српског језика кроз вербалне асоцијације ана-
лизирале су А. Цветковић, М. Нисић и В. Јовановић (Београд), док се жртвом 
и жртвеношћу у језичкој слици Срба бавила Д. Керкез (Београд). На који на-
чин се пандемија вируса Ковид-19 одразила у јавном дискурсу Србије проуча-
вала је А. Прохорова (Нови Сад). Етимологијом прасловенског *soja бавио се 
С. Стојановић (Београд). 

Језичке појаве у медијима у Војводини на материјалу словачког језика ана-
лизирала је А. Макишкова (Нови Сад), док су метафоричне екстензије нази-
ва домаћих животиња у називима биљака у русинском језику биле предмет 
проучавања А. Мудрог (Нови Сад).

Питањима методике наставе словенских језика и лингвокултуролошким 
компетенцијама било је посвећено пет радова. Писањем у настави словачког 
као матерњег језика на Новосадском универзитету бавила се Е. Звалена (Нови 
Сад). Предмет истраживања Д. Марчок (Нови Сад) биле су словачке евангели-
стичке школе у Бачкој. Употребу подкаста у усвајању руског језика као страног 
анализирала је О. Трапезњикова (Ниш, Кемерово), док се Д. Радојчић (Београд) 
бавила лингвистичким и лингвокултуролошким компетенцијама изасланика 
одбране у русофоној средини. Дизајнерско мишљење у настави српског језика 
и књижевности проучавале су Ј. Павловић Јовановић и Д. Милчић Ђошић 
(Крагујевац). 

У радовима из области науке о књижевности анализиране су теме од почетака 
словенске писмености и учења митрополита Илариона Кијевског, преко анализе 
дела А. С. Пушкина, Л. Н. Толстоја и Ф. М. Достојевског, поезије Б. Поплавског, 
Ј. Малањука, све до дела савремених аутора, попут Л. Јузефовича, М. Ковача, Р. 
Беренгартена, З. Кеплове, М. Котвашове-Јонашове и Л. Вадкерти-Гаворникове. 
Проза и поезија биле су анализиране у оригиналу и у преводу, поређени су 
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одређени мотиви у стваралаштву различитих аутора, анализирана је рецепција 
стваралаштва аутора у критици. Поред књижевних, ове секције обухватиле су и 
културолошке теме. О београдској групи «Одиннадцать» сазнали смо из рада И. 
Антанасијевић (Београд), док је предмет рада М. Миликић (Лепосавић, Београд) 
била поетика филма Понедељак или уторак Ватрослава Мимице. 

С. Јелесијевић (Београд) представила је рад на тему Болгарский список 
«Поучения о пользе душевной» митрополита Киевского Илариона. Почеци 
ћириличне писмености међу Русинима у Бачкој и Срему били су предмет про-
учавања Ј. Рамача (Нови Сад). 

О томе да је стваралаштво Ф. М. Достојевског непресушни извор истраживања 
говори нам опус радова посвећен анализи његових дела, који је постао богатији 
за два рада. Рецепцијом стваралаштва Ф. М. Достојевског у критици митрополи-
та Амфилохија (Радовића) и епископа Атанасија (Јефтића) бавила се Н. Андрић 
(Никшић), док је Д. Валигурска (Нови Сад) анализирала мотив очеве смрти у ро-
манима Браћа Карамазови Ф. М. Достојевског и Корени Д. Ћосића. Поређењем 
мита о љубави у романима Ана Карењина Л. Толстоја и Тес Д’Абервила Т. 
Хардија бавила се А. Мушовић (Нови Пазар). Поезија Бориса Поплавског била 
је предмет проучавања Н. Миљковића (Београд), док је Т. Гаев (Београд) ана-
лизирала поезију Јевгена Малањука у српском преводу. Јунаци документар-
ног романа Зимски пут Леонида Јузефовича били су предмет истраживања А. 
Јаковљевић Радуновић (Београд). Ауторски мит Михајла Ковача проучавала је 
А. Римар Симуновић (Нови Сад). Прозом Зуске Кеплове бавио се А. Светлик 
(Нови Сад), Марије Котвашове-Јонашове – З. Чижикова (Београд), а поједине 
мотиве у збирци Pohromnice Лидије Вадкерти-Гаворникове анализирала је Ј. 
Домоњи (Нови Сад). Савременом поезијом Ричарда Беренгартена бавиле су се 
З. Младеновић и А. Радовић Фират (Београд, Чачак). 

Приликом затварања Скупа домаћини су се срдачно захвалили гостима на 
учешћу, на подељеним резултатима својих истраживања, плодотворном раду, 
пријатној и пријатељској атмосфери која је владала на секцијама, богатству и 
разноврсности приступа словенским језицима, књижевностима, културама и 
методици наставе, позвали их да узму учешће у раду следећег јубиларног 60. 
скупа, као и да своје радове шаљу гласилу Славистичког друштва Србије – ча-
сопису Славистика. 

Јелена Јочић 
Универзитет у Београду

Филолошки факултет 
Катедра за славистику 

jelenaradovanovic9@gmail.com 
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УДК 811.161.1:821.161.1.09

III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛЬТУРА:  

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ»
(Скопье: Русский центр при Университете им. Свв. Кирилла и Мефодия  

в Скопье, 26 – 28 сентября 2021) 

В рамках Дней русского языка и культуры в Республике С. Македонии, орга-
низованных по инициативе Русского центра при Университете им. Свв. Кирилла 
и Мефодия в Скопье, была проведена III Международная научная конферен-
ция «Русский язык, литература и культура: прошлое, настоящее, будущее». 
Конференция проходила в гибридном режиме, объединив тем самым тех, кто 
приехал в Скопье, и тех, кому эпидемиологическая обстановка не позволила 
присутствовать лично. 

На торжественном открытии конференции присутствовали ректор Универ-
ситета им. Свв. Кирилла и Мефодия в Скопье Н. Янкуловски и посол Российской 
Федерации в Республике С. Македонии С.А. Баздникин. Ректор Н. Янкуловски 
в своем обращении к участникам назвал данную конференцию «совершенной 
платформой для диалога и обмена знаниями и опытом по актуальным темам в 
области русистики и продвижении новых идей не только для ученых из России 
и С. Македонии, но и из других стран». Посол С.А. Баздникин подчеркнул зна-
чение Русского центра при Университете им. Свв. Кирилла и Мефодия в Скопье 
в популяризации русского языка и культуры в С. Македонии, назвав его важ-
нейшим звеном в развитии билатерального культурного и гуманитарного со-
трудничества между двумя странами. Директор Русского центра Б. Мирчевска-
Бошева в своей приветственной речи отметила, что данная конференция 
организована в год нескольких важных юбилеев в области культурных, исто-
рических и духовных связей между Россией и Республикой С. Македонией: 
5-летие существования Русского центра при Университете им. Свв. Кирилла и 
Мефодия в Скопье и 100-летие зарождения славистики в Македонии, имея в 
виду, что в 1920/1921 году на философском факультете в Скопье, основанным 
Правительством и Министерством просвещения Королевства СХС, Степан 
Михайлович Кульбакин, выдающийся славист того времени, прочитал свои 
первые лекции для студентов историко-филологического отделения.

После приветственных слов состоялась презентация сборников трудов 
двух предыдущих международных конференций «Русский язык, литерату-
ра и культура: прошлое, настоящее, будущее», организованных Русским цен-
тром в Скопье в 2017 и в 2019 году. Презентация сборников была представлена 
Л. Георгиевской и К. Илиевской (филологический факультет при Университете 
им. Свв. Кирилла и Мефодия, Скопье). 

На пленарном заседании выступили В.М. Мокиенко (Санкт-Петербургский 
государственный университет) и Н.Л. Чулкина (Российский университет друж-
бы народов). Доклад В.М. Мокиенко «Коронавирусистика как зеркало корона-
вирусной эпохи» был посвящен многоаспектному анализу следов коронавирус-
ной пандемии, которая многое изменила в жизни мирового сообщества и нашла 
отражение во многих языках, в том числе и в русском, который оперативно от-
реагировал на эту катастрофу, отразив и охарактеризовав её практически на 
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всех уровнях. В докладе Н.Л. Чулкиной «Идиоглоссы бедность, стыд, страх, 
гордость, ущемленное самолюбие, кротость в концептосфере повседневности 
бедных героев Ф.М. Достоевского» было освещено лингвокультурологическое 
и семиотическое описание лексики, представляющей повседневность бедных 
героев Ф.М. Достоевского, путём построения текстового ассоциативного поля 
и понятие идиоглоссы. 

 Дальнейшая работа конференции была поделена на несколько секций: линг-
вистическую, литературоведческую, отдельная секция была посвящена 200-ле-
тию со дня рождения Ф.М. Достоевского, переводческую, культурологическую 
и секцию по методике преподавания русского языка как иностранного.

Первая часть лингвистической секции была полностью посвящена фразе-
ологии. Модератором секции выступила М.Л. Ковшова (Институт языкозна-
ния Российской Академии наук), которая открыла заседание докладом на тему 
«Словарь как способ обоснования теоретических положений современной 
лингвистики: на материале Словаря собственных имен в русских загадках, по-
словицах, поговорках и идиомах». В докладе были обоснованы теоретические 
положения и гипотезы современной лингвистики в отношении собственных 
имен и тех выражений, в состав которых они включены в качестве компонентов. 
Далее был представлен совместный доклад Л. Макарийоской и Б. Павлеской-
Георгиевской (Институт македонского языка „Крсте Мисирков”, НБРСМ) на 
тему «Русская фразеология в свете сравнительных исследований», в котором 
были рассмотрены русские фраземы в сопоставлении с одним из южнославян-
ских языков, особое внимание было уделено проблемам перевода русских фра-
зем, связанных с национальной культурой и традицией. Доклад П.С. Дронова 
(Институт языкознания Российской академии наук) на тему «Кто и что может 
гореть синим пламенем: употребление и варьирование идиомы» был посвя-
щен семантике и употреблению русской идиомы гори [оно] [всё] огнем <синим 
пламенем>, подробно были проанализированы её варианты и модификации, а 
также отражение её грамматических изменений в словарях. В совместном до-
кладе Б. Мирчевской-Бошевой и К. Веляновской (филологический факультет 
при Университете им. Свв. Кирилла и Мефодия, Скопье) были рассмотрены 
«Фразеологизмы с компонентом-зоонимом собака/пес в македонском и рус-
ском языках». Предложенный авторами анализ был построен на семантиче-
ской классификации, которая позволяет представить широкий спектр значений, 
выходящий далеко за пределы лексикографических толкований лексемы соба-
ка/пес. Завершил первую часть лингвистической секции доклад О.С. Орловой 
(Институт языкознания Российской академии наук) на тему «Дождь в загадках 
русской и англоязычной культур», в котором были выявлены основные когни-
тивные метафоры, которые лежат в основе загадок с отгадкой «дождь», а также 
проведено сравнение непрямых номинаций дождя в загадках русской и англо-
язычной культур.

Тематика второй части лингвистической секции была более разнообразной, 
модератором выступила Д. Керкез (филологический факультет Университета в 
Белграде). И. Кошкин (Латвийский университет) представил доклад «Лексика 
русских староверов Латвии в историческом аспекте (к постановке проблемы)», 
в котором была поднята проблема выявления и описания лексических осо-
бенностей русской речи староверов Латвии и были проанализированы парал-
лели в лексике староверов Латвии и в исторической и диалектной лексике се-
веро-западного ареала русского языка. Т. Стойкова (Вентспилсская высшая 
школа) в докладе на тему «Словообразовательные особенности русского языка 
Латвии периода государственной независимости 1918–1940 гг.»  сфокусирова-
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ла свое внимание на отличительных словообразовательных чертах русского язы-
ка Латвии: на особенностях функционирования суффиксальных словообразова-
тельных моделей существительных и сложносокращенных слов. Д. Маркович 
(филологический факультет Университета в Баня-Луке) выступила в докладом 
«Словообразование имен существительных в русском и сербском языках на ма-
териале повести Достоевского Белые ночи (Беле ноћи)», в котором был сделан 
анализ словообразовательных средств и их продуктивных и непродуктивных ти-
пов. А. Талески (Пермский государственный национальный исследовательский 
университет) прислал видеозапись своего выступления на тему «Эмоциональное 
поведение русскоязычного говорящего в виртуальной реальности (с особым ак-
центом на этикете)». Завершил лингвистическую секцию доклад Д. Керкез (фи-
лологический факультет Университета в Белграде) на тему «Функционально-
семантические категории ожиданности/неожиданности и эвиденциальность в 
русском и сербском языках», в котором автор отстаивала свою позицию, что в 
сопоставяемых языках речь идет о двух самоостоятельных категориях, так как с 
помощью языковых средств выражения функционально-семантических катего-
рий ожиданности/неожиданности говорящий маркирует информацию, как ново-
полученную и не интегрирующуюся в его картину мира, в то время как эвиденци-
альность представляет собой категорию, с помощью средств которой говорящий 
маркирует информацию как имеющую свой источник.

Секция методики преподавания русского языка из-за большого количе-
ства изначально заявленных докладов также была поделена на две части. 
Модератором первой части выступила Е.С. Михеева (Российский университет 
дружбы народов). Совместный доклад Е.С. Михеевой и Ю.М. Калининой на 
тему «Инновационные возможности преподавания лингвострановедения на за-
нятиях по русскому языку как иностранному» был посвящен описанию раз-
работанного авторами экспериментального метода применения электронного 
интерактивного постера на платформе Thinglink для преподавания лингвостра-
новедения на занятиях по РКИ. Далее М. Смирнова (Русский центр при при 
Университете им. Свв. Кирилла и Мефодия, Скопье) в докладе «Я хочу гово-
рить по-русски»: Особенности преподавания русского как иностранного на 
неспециализированных языковых курсах» рассказала о своём опыте препода-
вания русского языка на курсах Русского центра при Университете им. Свв. 
Кирилла и Мефодия в Скопье, обозначив основные проблемы, с котрыми при-
ходится сталкиваться во время работы. Л.О. Овчинникова и И. Мапме (Филиал 
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде, Гданьский универ-
ситет) прислали видеозапись своего выступления на тему «Дидактический по-
тенциал коммерческих текстов на занятиях по РКИ».

Модератором второй части секции методики преподавания русского языка 
была Т. Ганенкова (Университет им. А. Мицкевича, Познань). В своем докладе 
«Основные направления развития языковой политики в странах бывших СФРЮ 
и СССР» Т. Ганенкова отметила, что сравнение официальных моделей языко-
вой политики и неофициальных практик в странах бывших СФРЮ и СССР по-
казывает, что их условно можно разделить на несколько типов, каждый из ко-
торых имеет несколько вариантов развития, особое внимание в докладе было 
уделено ситуации в России и Македонии. Ю. Атанасовска (Международный 
славянский университет имени Г.Р. Державина, Свети-Николе – Битола) пред-
ставила доклад «Изучение русского языка через текст художественного про-
изведения», в котором речь шла о том, что лингвокультурный анализ тек-
ста позволяет понять как характер персонажей, так и культурный код нации. 
М. Матич (филологический факультет Университета в Белграде) в докладе 
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«Русский язык и литература в филологических гимназиях – обзор тридцати-
летнего состояния» рассказала о достижениях и проблемах, с которыми стал-
киваются две филологические гимназии с углублённым изучением иностран-
ных языков – Филологическая гимназия в г. Белграде и Карловацкая гимназия 
в г. Сремски Карловци. В докладе Н. Трайковской (филологический факультет 
при Университете им. Свв. Кирилла и Мефодия, Скопье) «Коммуникативно-
лингвистический подход к занятиям РКИ» особое внимание было уделено ис-
пользованию интерактивных игр на занятиях по русскому языку.

В год 200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского одна из литературных 
секций была полностью посвящена наследию этого великого русского писате-
ля. Модератором этой секции выступила П.Ю. Повалко (Российский универси-
тет дружбы народов). Её доклад «Творчество Ф.М. Достоевского в современной 
постмодернистской литературе: метаморфозы и трансформации» открыл засе-
дание секции и был сосредоточен на анализе направлений и способов рецеп-
ции творчества Ф.М. Достоевского в современной русской постмодернистской 
прозе. В частности, на примере произведений В. Пелевина «Т» и В. Сорокина 
«Dostoevsky trip» были разграничены два принципиальных вида рецепции тек-
ста-источника – метаморфозы и трансформации. С.В. Капустина (Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского) прочитала доклад на тему 
«Концепт «лучшие люди» в экспликации Ф.М. Достоевского и его героев», в 
котором говорила о том, что этот концепт вскрывает олицетворенные аксио-
логические ориентиры Ф.М. Достоевского и его героев, что позволяет глубже 
проникнуть в созданную «реалистом в высшем смысле» художественную ан-
тропологию, а также дополнить максимально объективными штрихами духов-
ный портрет самого писателя. И. Тасевска Хаджи-Бошкова (филологический 
факультет при Университете им. Свв. Кирилла и Мефодия, Скопье) в докладе 
«Диалог идеологем в романе Братья Карамазовы Ф.М. Достоевского» затро-
нула тему особенностей идеологемы как единицы в рамках художественного 
мира и её статуса в романе Братья Карамазовы Ф.М. Достоевского. В докла-
де Л.А. Кузьминой (Российский университет дружбы народов) «Произведения 
Ф.М. Достоевского как прецедентные феномены современного коммуникатив-
ного пространства» был дан анализ цитирования текстов Ф.М. Достоевского 
в современном коммуникативном пространстве, при котором происходит раз-
рушение литературного канона и трансформирование образов. А. Йованчевски 
(филологический факультет при Университете им. Свв. Кирилла и Мефодия, 
Скопье) представил доклад на тему «Достоевский в Сибири: этнографические 
и антропологические ценности Записок из Мёртвого дома», назвав основной 
отправной точкой для своего выступления антропологический интерес в каче-
стве жанровой доминанты текста данного произведения.

Литературная секция была посвящена литературной эмиграции и анализу 
русской литературы через призму современности. Модератором данной секции 
выступила Н. Лапаева-Ристеска (Университет им. Свв. Кирилла и Мефодия, 
Скопье). Открыла секцию И.Н. Новокрещенова (Тамбовский государствен-
ный университет им. Г.Р. Державина) докладом «Творчество молодых писа-
телей-эмигрантов в харбинском журнале «Рубеж», в котором речь шла о де-
ятельности данного журнала (1926–1945) и о его роли в литературной жизни 
Русского Зарубежья. И. Машенкова (Тамбовский государственный универси-
тет им. Г.Р. Державина) в своем докладе «Роман художника: экфрасис в рома-
не И.М. Левина «Передел» рассказала об экфрасисе в романе «Передел» рус-
ского художника и писателя, эмигранта послереволюционной волны Иосифа 
Михайловича Левина (1894–1971), отметив своеобразие книги, её синтетизм, ос-
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нованный на взаимодействии текста и иллюстраций, дополненных экфрасисом. 
Я. Махрачева (Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина) 
выступила с темой «Образы эмигрантов в сборнике рассказов Б.А. Лазаревского 
Грех Парижа, отметив, что данный сборник до сих пор остается неизученным, 
как и всё эмигрантское наследие писателя. Я. Махрачева подробно проанали-
зировала образы эмигрантов, которым Б.А. Лазаревский уделил в книге осо-
бое внимание. Э. Ниами (Русский центр при Университете им. Свв. Кирилла и 
Мефодия, Скопье) представил доклад «Новый американец»: Сергей Довлатов 
в схватке двух миров», в котором рассказал о творчестве С. Довлатова, посвя-
тив свой доклад 80-летию со дня рождения писателя. В докладе В. Беловой 
(Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина) «Проблема на-
циональной идентичности в цикле очерков А.И. Куприна Югославия» был рас-
смотрен авторский способ этноидентификации и рассмотрены художественные 
приемы, которые использовал А.И. Куприн для отражения феномена националь-
ного. В завершении секции свой доклад «Альфред Бем о Достоевском: страни-
ца истории литературной критики Русского Зарубежья» прочитала Н. Лапаева-
Ристеска (Университет им. Свв. Кирилла и Мефодия, Скопье). Она рассказала о 
жизни А. Бема и его восприятии творчества Ф.М. Достоевского, которое помо-
гает составить представление о «русской духовности». 

Переводческая секция получилась разнообразной по своей тематике. 
Модератором секции была Б. Марич (филологический факультет Университета 
в Белграде). Она открыла заседание секции докладом «Передача чужого слова 
в современной русской и сербской художественной речи», в котором обратила 
внимание на тенденции в современной русской и сербской прозе при переда-
че чужого слова, т.е. на репрезентологические языковые явления в данном сти-
ле, указав на существование различий в использовании синтаксических и лек-
сических средств в разных стилях современного русского и сербского языков. 
О.В. Панькина (РОО Македонский культурный центр) в докладе «Перевод по-
эмы М.Ю. Лермонтова Демон на македонский язык» представила подробное 
сопоставление трех переводов данной поэмы на македонский язык: Г. Сталева 
(1960), Е. Клетникова (1994) и З. Божиновского (2004). Далее с совместным 
докладом «Переводы русской классики: Евгений Онегин в Европе» выступи-
ли Е.М. Недопекина и Е.Н. Ремчукова (Российский университет дружбы на-
родов), проанализировав разнообразие европейских переводов (прежде всего, 
на английский и французский языки) романа А.С. Пушкина Евгений Онегин. 
В докладе был детально проанализирован вклад в европейскую пушкиниану 
русских писателей (И.С. Тургенева), наиболее известных переводчиков романа 
(П. Безо, А. Марковича, Г. Сполдинга, Ч. Джонстона, У. Арндта и др.) и выда-
ющихся исследователей русской культуры и литературы (Ю.М. Лотмана), осо-
бое внимание было уделено переводу романа на английский язык В. Набокова 
и его комментариям к нему. В докладе О.М. Копырюлиной (Тамбовский госу-
дарственный университет имени Г.Р. Державина) на тему «Компаративистский 
анализ отрывка из стихотворения С.А. Есенина «Кобыльи корабли» в переводе 
Ф.Элленса с оригиналом» были проанализированы особенности перевода по-
этического произведения С.А. Есенина на французский язык, осуществленно-
го Ф.Элленсом в 1922 году. Н.В. Милчовска (Русский центр при Университете 
им. Свв. Кирилла и Мефодия, Скопье) выступила с докладом «Стратегии пе-
ревода речевого акта обещание с русского языка на македонский», в кото-
ром затронула проблему перевода речевых актов, проанализировав несколько 
стратегий перевода на примере речевого акта обещание. В завершении перевод-
ческой секции прозвучал доклад Е. Обуховой (Русский центр при Университете 
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им. Свв. Кирилла и Мефодия, Скопье) «Особенности перевода Денискиных рас-
сказов Виктора Драгунского на македонский язык», в котором Е. Обухова по-
делилась опытом перевода данного произведения, обозначив основные пробле-
мы, с которыми она столкнулась во время работы.

Культурологическая секция была посвящена русскому культурному насле-
дию в современном мире. Заседание открыл доклад модератора данной сек-
ции В. Коларовской-Гмиря (Музыкальная академия при Университете им. 
Свв. Кирилла и Мефодия, Скопье) на тему «Литературные источники в твор-
честве Сергея Прокофьева», которые были классифицированы в соответствии 
с эпохой, страной и языком, тематикой, литературным направлением и други-
ми характеристиками. С. Здравкова-Джепароска (Музыкальная академия при 
Университете им. Свв. Кирилла и Мефодия, Скопье) в докладе «Балетное на-
следие – охрана, передача и использование» рассказала о проблеме сохране-
ния хореографии, созданной к концу XIX века, в основном, в российских те-
атрах для таких произведений как «Лебединое озеро», «Спящая красавица», 
«Щелкунчик», «Раймонда» и др. О. Губанова (Российский университет друж-
бы народов) представила доклад на тему «Российское культурное наследие в 
пространстве города: текст и образ», в котором был рассмотрен семиотический 
анализ визуальных объектов городской среды – рекламных и социальных пла-
катов – с точки зрения использования в них образов российского культурного 
наследия: образов писателей, поэтов, известных людей из области искусства, 
политических и исторических деятелей. В докладе Е. Павловой (Российский 
государственный гуманитарный университет) на тему «Изменение традицион-
ных семейных ценностей в русской и македонской семье (на основе анализа 
лексикографического и обзорного материала)» были показаны новые тенден-
ции, характерные и для русской, и для македонской семьи: больше равенства 
между членами семьи, личной свободы, развития индивидуальности и т.д., при 
этом докладчица отметила, что  данные параметры в обеих культурах занимают 
разные места. О. Колышева (Российский университет дружбы народов) пред-
ставила доклад «Вторая мировая война в зеркале культурной памяти молодых 
россиян: ассоциативный эксперимент», в котором была сделана попытка за-
фиксировать с помощью данных ассоциативного эксперимента отношение ко 
Второй мировой войне (1939-1945) и сравнить его с отношением молодого рус-
ского человека к Великой Отечественной войне (1941-1945).

Программа конференции получилась весьма насыщенной и разнообразной. 
Особую ценность для докладчиков и для слушателей, бесспорно, представляют 
возникшие после докладов дискуссии, в которых зачастую высвечивались но-
вые аспекты освещаемой проблематики, что, надеемся, приведет к новым ин-
тересным исследованиям в области русистики. По материалам конференции до 
конца 2021 года планируется издание сборника научных трудов.

Наталья Милчовска
Русский центр при Университете им. Свв. Кирилла и Мефодия в Скопье

milnatspb@gmail.com
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МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА  
СЕОБЕ УКРАЈИНАЦА НА ПРОСТОР БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду: 11‒12. новембра 2021.

У организацији Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, Фило-
лошког факултета Универзитета у Београду, Филозофског факултетa Све-
учи лишта у Загребу и Друштва за украјински језик, књижевност и културу 
«Просвита», 11. и 12. новембра 2021. одржана је међународна научна конферен-
ција поводом 130-годишњице сеобе Украјинаца на простор бивше Југославије. 
Због актуелне пандемије конференција је одржана комбиновано: 11. новембра 
на Филозофском факултету у Новом Саду уживо и онлајн, путем зум и јутјуб 
платформе, 12. новембра само онлајн, путем зум и јутјуб платформе.

Приликом свечаног отварања конференције присутнима и учесницима у знак 
добродошлице обратили су се Мирослав Хочак, председник Друштва «Про-
свита», Њ. Е. Амбасадор Украјине у РС Олександр Александрович и Председник 
Националног савета украјинске националне мањине Никола Љаховић. Њ. Е. 
Амбасадор Украјине у РС навео је да је током последњих 6 година његовог 
рада у РС Амбасада организовала више од 100 различитих пројеката, међу 
којима су часови украјинског језика у оквиру програма на украјинском језику 
«Украјинска панорама» на РТВ2, фестивале, изложбе, превођење књижевних 
дела, издавање речника, подизање споменика Тарасу Шевченку и др. и израз-
ио је уверење да ће и ова конференција и саопштења на њој допринети даљем 
јачању веза између Украине и Србије и новим сличним пројектима.

Конференција је започела пленарном седницом. Јанко Рамач, професор 
Фило зофског факултета у Новом Саду, у реферату Сеобе Украјинаца у Босну 
и Славонију крајем ХІХ – почетком ХХ века указао је да су први досељеници 
из Украјине пристигли на територију бивше Југославије после аустроугарског 
освајања Босне и Херцеговине 1878. Највећи проблеми са којима су се суочили 
представљали су неразумевање језика и недостатак обрадиве земље на којој би 
могли да живе, као и организација верског живота, с обзиром да су махом били 
гркокатолици, те нису имали своје цркве и свештенике у досељеништву. После 
Другог светског рата комунисти су се жестоко обрачунавали са Украјинцима, 
што доводи до њихових сеоба у Војводину, Бачку и Срем из Босне, у потрази за 
бољом будућношћу, док у Босни остаје мањи део Украјинаца.

Људмила Поповић, професор Филолошког факултета у Београду, у рефера-
ту Језик Украјинаца у Србији: прошлост, садашњост, будућност говорила је о 
украјинском језику као о идиому који има доминантан облик, који се користи у 
Украјини, али и неколико рецесивних, који функционишу као мањински језици 
у другим земљама. У складу са њеном хипотезом о доминантним и рецесивним 
варијантама језика, рецесивна варијанта се може развијати само уколико за то 
постоје повољни друштвени услови, док се доминантна варијанта истог језика 
неометано развија у земљи порекла народа чије је он основно комуникацијско 
средство. Љ. Поповић сматра да је украјински језик у Србији традиционално 
био заступљен у две рецесивне варијанте ‒ русинској и украјинској. Русини 
су кодификовали свој говор почетком 20. века, али су кодификатори језика, ау-
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тори првих граматика Г. Костељник (1923) и М. Кочиш (1960) доследно ин-
систирали на етничкој и језичкој спони са Украјинцима. Русини и Украјинци 
су у свим европским земљама, па и у СФРЈ до 1971, традиционално третира-
ни као иста национална мањина, а бројни истакнути представници те мањине 
који су себе сматрали Русинима, али и Украјинцима, заговарали, а неки од њих 
и даље заговарају, став да је говор Русина у Бачкој један од бројних говора 
украјинског језика. Међутим, од пописа становништва 1971. године ова два су-
бетноса постају забележени у СФРЈ као две националне мањине, те се језици 
тих мањина развијају различитим интензитетом са оријентацијом на различи-
те језичке норме. Обе рецесивне варијанте на савременој етапи уживају зашти-
ту у оквиру Европске повеље о регионалним или мањинским језицима, коју 
је Србија ратификовала за ове језике, као и за 13 других мањинских језика, 
2006. године. Међутим, украјински језик, за разлику од русинског, није служ-
бени ни у једном делу Србије, те његов развој бива спутаван, посебно у сфе-
ри образовања, где је број ученика који изучавају украјински језик у основним 
школама, у оквиру предмета Матерњи језик са елементима националне култу-
ре, драстично опао за последњих неколико година. Тај проблем Украјинци у 
Србији тек морају да реше као би сачували свој национални идентитет. 

Јулијан Тамаш, редовни члан Академије наука и уметности Војводине и ино-
страни члан Националне академије наука Украјине, наступио је са рефератом 
Значај меког знака и два „сс“ за украјински језички, књижевни, национални и 
државни идентитет, те је указао на питање о избору идентитета као извор не-
споразума између Русина и Украјинаца. Тамаш инсистира на тези да Украјина 
има два облика своје дијаспоре у Србији: Украјинце и Русине, што, како је он 
навео „код мислећих људи једно другоме не противуречи је се код њих иденти-
тети слажу а не ратују“. Хипотеза о слагању идентитета коју заговара овај науч-
ник у својим бројним истраживањима на тај начин је добила још једну прилику 
да буде предочена јавности.

Володимир Миљчев, декан Историјског факултета Запорошког националног 
универзитета, у реферату Предуслов сеоба запорошких козака у Аустријско цар-
ство (1775–1785) бавио мање познатом чињеницом досељавања запорошких 
козака (Запорожаца) у Бачку. Како наводи овај тренутно најистакнутији проуча-
валац историје запорошких козака у Украјини, после ликвидације Запорошке 
Сече (1775) малобројни Запорошци се насељавају у Суботици и Сенти, у 
Батаљону чајкаша, као и на територији Панчева. Сеобе украјинских козака у 
Војну Крајину трајале су и током 1785‒1786, како са територије Молдавске кне-
жевине, тако и из Буковине (украјинско-румунског пограничног региона), који 
су у то време били у саставу Аустрије, али је њихов боравак ту био кратког даха 
јер су козаци убрзо емигрирали у друге земље. 

Володимир Миско, декан Историјског факултета Тернопољског националног 
педагошког универзитета «Володимир Хнатјук», у свом излагању Академска 
мобилност лица која стичу високо образовање у Украјини и Републици Србији 
указао је да постоји потреба за сталном разменом између српских и украјинских 
универзитета, те да размена може обухватити различите облике сарадње, а по-
себна пажња може се посветити етнографским истраживањима и експедицијама 
у чијим би се оквирима проучавали језик и историја Украјнаца у Србији, као и 
њихова материјална и духовна култура.
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Уследио је рад у секцијама. У првој секцији Милена Ивановић, профе-
сор Филолошког факултета у Београду у реферату О превођењу са сродних 
језика (на примерима из украјинског и српског језика) разматрала је проблем 
међујезичких паронима, односно лажних преводиочевих пријатеља, из пер-
спективе превођења са сродних језика. 

Др Анастасија Тепшић, лектор Филолошког факултета у Београду, у изла-
гању Нацрт приручника украјинског језика као страног (ниво Б2) предста-
вила је пројекат лингвокултуролошки оријентисаног уџбеника „Путовање 
Украјином“ за студенте виших година Филолошког факултета. Тања Гаев, до-
цент Филолошког факултета у Београду у реферату Украјинска књижевност у 
српским часописима ХIX векa указује да је узајаман процес рецепције у српској 
и украјинској књижевности започео 1850-их година и да са краћим прекидима 
траје до данашњег дана, наводи писце и дела представљене српским читаоцима 
у часописима ХIХ века, разлоге за и утицаје на њихов одабир и др. 

У другој секцији др Дарија Павлешен и Домагој Кличек, наставници 
Филозофског факултета Свеучилишта у Загребу, у реферату Нешто о прево-
дима украјинске књижевности у Хрватској указују на тенденције и актуел-
ност превода украјинске књижевности у Хрватској. Др Ана Дуганџић, такође 
наставник Филолошког факултета Свеучилишта у Загребу, наступала је са ре-
фератом Преводилачка и издавачка делатност загребачке украјинистике, у 
коме је представила домете хрватске украјинистике. Тетјана Мацевко, пред-
ставница Научне библиотеке у Лавову, у реферату Говор Украјинаца Србије, 
Босне и Хрватске навела је неке интересантне црте локалних говора украјинске 
дијаспоре на Балкану. 

У трећој секцији Олена Дзјуба-Погребњак, доцент Кијевског националног 
универзитета „Тарас Шевченко“, у реферату Сеобе и „проклетство памћења“ 
у „Заводнику ништавила“ Предрага Марковића указује да је тема сеоба ве-
лика тема у српској књижевности, а сеобе су заједничке странице историје и 
украјинског и српског народа. Тетјана Фудерер, професор Филозофског факул-
тета Свеучилишта у Загребу, имала је онлајн излагање на веома актуелну соци-
олингвистичку тему Метафоризација језичког конфликта у Украјини у умет-
ничком дискурсу (на материјалу савремене прозе). Реферат Руслана Телипског 
Шевченкијана и украјински споменици на просторима бивше Југославије гово-
ри о подизању и улози споменика Тарасу Шевченку на нашим просторима.

У првој секцији другог дана конференције, који се одвијао у онлајн режиму, 
Ала Атаманенко, декан Факултета за међународне односе и директор Института 
за истраживање украјинске дијаспоре Националног универзитета „Острошка 
академија“ у реферату Јавна дипломатија Украјинаца бивше Југославије: по-
глед из Украјине указује да је улога јавне дипломатије и улога дијаспоре ак-
туелна како у Украјини, тако и у земљама бишве Југославије на различитим 
нивоима. Павло Хај-Нижник, заменик директора Научноистраживачког инсти-
тута за украјинске студије Министарства просвете и науке Украјине, у реферату 
Начелници и официри Личног штаба хетмана Украјине (1918): нови емигранти 
у Србији и првој четвртини ХХ века указује на кључне особе у окружењу хет-
мана Скоропадског које су се обреле на територији бивше Југославије. Галина 
Сахан, продекан Историјско-филозофског факултета Кијевског универзитета 
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„Борис Гринченко“, наступала је са рефератом Писма Украјинаца Југославије 
као извор за проучавање контаката представника дијаспоре са Украјином 
(1940‒1980), у коме се посебно осврнула на цензурисање приватне преписке од 
стране органа безбедности у обе земље.

Олег Румјанцев, професор Универзитета у Палерму, у реферату Јубилеј сеоба 
као знак свести етнонационалних корена заједнице (на материјалима штампе 
босанско-славонских Украјинаца) наводи податке о историји сеоба Украјинаца 
из Галиције у Босну, Славонију и Бачку. Историчар Валериј Власенко, доцент 
Сумског државног универзитета, посветио је свој реферат Васиљ Андријевски 
на јавном и културном плану у Југославији раду Васиља Андријевског, представ-
ника украјинске политичке емиграције, с посебним освртом на осветљавање на 
писање емигрантске штампе о Украјинцима у Југославији пре Другог светског 
рата и током рата. Славко Бурда, заменик председника Украјинске заједнице у 
Републици Хрватској, у реферату Украјинци у Хрватској: Украјинска заједни-
ца у Републици Хрватској указује да се ове године обележава 120-годишњи-
ца почетка емиграције Украјинаца у Хрватску, као и да Русини и Украјинци 
данас представљају бројну националну мањину у Хрватској са одговарајућим 
политичким и другим правима. Посебно се осврнуо на културне организације 
украјинске дијаспоре. 

У другој секцији јеромонах Јустин Бојко из Лавовске архиепархије Украјинске 
грко-католичке цркве представио је излагање на тему Монаси-студити и фор-
мирање украјинске миграције у Босни. Борис Храљук, археолог, независни 
истраживач историје Крижевачке епархије и хрватско-украјинских односа, у ре-
ферату Мисија оца Андрија Сегеде међу украјинским мигрантима у Босни 1900-
1909. године говори о улози А. Сегеде у очувању гркокатоличке конфесије код 
босанских Украјинаца. Микола Нахирни, доцент Володимир-Волинског педаго-
шког стручног колеџа „А. Ј. Кримски“, у реферату Украјинска дијаспора Србије 
на страницама „Нове мисли“ говори о активностима украјинске дијаспоре 
на јединственом политичком и друштвеном простору, најпре на територији 
Аустроугарске, а затим Југославије.Михајло Љахович из Католичког окружног 
школског одбора Јорка у излагању Преглед књижевности Украјинаца у бившој 
Југославији представља периодизацију књижевног стваралаштва представника 
украјинске дијаспоре од међуратног периода до данас. Наталија Кузина, доцент 
Кијевског националног универзитета „Тарас Шевченко“, у реферату Периодика 
на украјинском језику са почетка ХХ века као извор за проучавање емиграције 
из Галиције указује да посебно актуелно постаје истраживање историје настан-
ка украјинске дијаспоре и њених етнографских карактеристика.

У трећој секцији Сергиј Пахоменко, доцент Мариупољског државног уни-
верзитета, наступао је са излагањем Украјинска дијаспора и државна етно-
политика Републике Словеније, у коме је скренуо пажњу на разлике у броју и 
положају представника украјинске дијаспоре између Словеније и других ре-
публика бивше Југославије. Тарас Чернеха са Евроазијског националног уни-
верзитета „Л. Гумиљов“ у реферату Очување националног идентитета у 
емиграцији и културни дијалог Украјинаца са представницима других народа – 
на примеру Казахстана говори о украјинској дијаспори у Казахстану од првих 
досељавања у XVI веку до данас.

Последња излагања посвећена су методици наставе украјинског језика 
као страног: излагање Оксане Барањивске, наставника Филолошког факулте-
та Јагелонског универзитета у Кракову, Међујезичка хомонимија у блиским и 
сродним језицима као лингводидактички проблем (на материјалу украјинског и 
пољског језика); Олене Дибе са Кијевског националног универзитета за културу 
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и уметност Летње школе украјинских студија крајем 90-их почетком 2000-их 
година. Украјина – Србија;сарадница Међународног завода за образовање, кул-
туру и везе са дијаспором Националног универзитета „Лавовска политехника“ 
Оксане Халајчук и Галине Темник Концепција лингвокултуролошког уџбеника 
украјинског језика као страног (на материјалу уџбеника МИОК-а), у коме је 
представљена нова серија уџбеника „Кључ за Украјину“ и Оксане Хорде и 
Оксане Трумко Међународна летња школа украјинистике „Корак ка Украјини“ 
МИОК-а: начини организовања образовног процеса, начини одржавања наста-
ве и ресурси за обуку, у коме се говори о раду ове летње школе.

У раду конференције учествовало је преко 40 научниика и истраживача из 
9 земаља: Србије, Украјине, Хрватске, Пољске, Мађарске, Канаде, Италије, 
Румуније, Казахстана, те је она с пуним правом потврдила статус међународ-
ног научног скупа. Представљено је 33 реферата на разноврсне теме у вези са 
украјинском дијаспором, али и изучавањем украјинског језика, културе и књи-
жевности ван граница Украјине. Конференција и реферати изложени на њој 
представљају још један подстрек за проучавање културе украјинсаке национал-
не мањине у Србији и шире на Балкану, као и традиционалних украјинско-ср-
пских односа и повезаних тема. Зборник реферата са ове конференције, чије се 
издање очекује 2022. године, представљаће значајан научни допринос проуча-
вању ове проблематике, као и подстицај за даља истраживања традиције мањин-
ских језика и култура у Србији у духу мултикултурализма и полилингвизма. 

Тања Гаев
Универзитет у Београду

Филолошки факултет
Катедра за славистику

scienciaipsa@gmail.com
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УДК 811.162.3:821.162.3.09

ТРАДИЦИОНАЛНИ НАУЧНИ КОЛОКВИЈУМ БЕОГРАД – БРНО 
Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, 21. октобар 2021.

Научни Колоквијум Београд – Брно / Kolokvium Brno – Bělehrad један је од 
видова традиционалне сарадње Катедре за славистику Филолошког факултета 
Универзитета у Београду и Института за славистику Филозофског факултета 
Масариковог универзитета у Брну (Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy 
univerzity). Идеја о сусретима српских и чешких слависта потекла је од проф. 
др Богољуба Станковића (1938‒2011), тадашњег председника Славистичког 
друштва Србије, проф. др Ива Поспишила (Ivo Pospíšil), дугогодишњег 
управника Института за славистику у Брну, као и проф. др Петра Буњака. Први 
Колоквијум одржан је 2006. године на Филолошком факултету у Београду и од 
тада се реализује наизменично у Брну и Београду сваке друге године. Реферати 
излагани на Колоквијуму објављивани су у реномираним научним часописима 
који се издају у Србији и Чешкој, као што су Славистика, Opera Slavica и Slavica 
Litteraria, али и у тематским зборницима Evropské areály a metodologie (Rusko, 
střední Evropa, Balkán a Skandinávie) (Pospíšil et al. 2011) и Velká válka v kultuře, 
literatuře a kulturní historii slovanských národů (Štěpánek 2014).

Овогодишњи, осми сусрет одржан је 21. октобра 2021. године на Фило-
лошком факултету Универзитета у Београду у организацији Славистичког 
друш тва Србије. Скуп су отворили проф. др Ненад Томовић, продекан за на-
учни и стручни рад Филолошког факултета Универзитета у Београду, проф. 
др Биљана Марић, председница Славистичког друштва Србије, и проф. др 
Далибор Соколовић, управник Катедре за славистику Филолошког факулте-
та Универзитета у Београду. Поздравне речи упутили су проф. др Александра 
Корда-Петровић и доц. др Вацлав Штепанек (Václav Štěpánek), којима су се 
кратко осврнули на претходне успешне сусрете и одали дужно поштовање не-
давно преминулим истакнутим славистима – др Предрагу Пиперу (1950–2021), 
професору Филолошког факултета у Београду и члану Српске академије на-
ука и уметности, и др Ивану Доровском (Ivan Dorovský, 1935–2021), професо-
ру Филозофског факултета у Брну и члану Македонске академије наука и умет-
ности, који су такође у претходним годинама узимали учешће у Колоквијуму. 

Тема Колоквијума Савремена српска и чешка славистичка истраживања 
била је довољно широка да обухвати различите научне области, а учесници су 
искористили прилику да реферишу о лингвистичким, књижевноисторијским, 
историјским, дидактичким, музиколошким и културолошким питањима у 
оквиру славистике. Програм се састојао од уводног реферата и четири блока. У 
уводном излагању проф. др Ива Поспишила под називом Slavistika a kompara-
tistika: hrozby a perspektivy наглашена је повезаност славистике, компаратистике 
и генологије, постављено питање њиховог места и положаја у савременим 
друштвеним и социјалним наукама, а пажња је скренута и на проблематику 
словенског идентитета и словенског ареала уопште. 

Први блок је био посвећен двема историјским темама и једној теми из 
области дидактике. Вацлав Штепанек (Брно) је у реферату Прилог проучавању 
чешко-српских веза: Чеси и Срби из аустроугарских земаља у првој српској 
добровољачкој дивизији на фронту у Добруџи скренуо пажњу на недовољно 
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познату чињеницу у чешкој и српској јавности о учешћу чешких официра и 
војника у борбеним дејствима прве српске добровољачке дивизије током Првог 
светског рата и њиховом разочарању приликама које су у њој владале. Петр 
Стехлик (Petr Stehlík) (Брно) је своје излагање под називом Jugoslavenstvo Srđe 
Popovića kao temelj suvremenog promišljanja jedne naizgled umirovljene ideje 
посветио приказу Поповићевог југословенства, као и његову интерпретацију од 
стране Виктора Иванчића, новинара и књижевника, родоначелника  савремене 
реконцептуализације југославизма. Јозеф Дохнал (Josef Dohnal) (Брно/Трнава) 
је темом Mесто и мера ознакомления с культурой, историей, литературой и 
искусством в учебных программах студентов-русистов изразио бојазан над 
постепеним смањивањем количине обавезног градива из области руске исто-
рије, културе, књижевности и уметности за студенте руског језика у Чешкој и 
Словачкој, које негативно утиче на разумевање и вредновање специфичности 
друштвеног живота и уметничког стваралаштва.

У другом блоку излагане су лингвистичке теме. Павел Крејчи (Pavel Krejčí) 
(Брно) је у реферату K původu některých českých a srbochorvatských frazémů s to-
ponymickým komponentem упоредио чешке и српске (српскохрватске) фраземе 
који у себи садрже топоним и на тај начин одражавају најразличитија историјска 
искуства, стереотипе и предрасуде који се потом одражавају на значење фразема 
као целине. Катарина Митрићевић-Штепанек (Београд) се у свом излагању 
Аугментативи као средства еуфемизације на примерима српских и чешких 
преводних еквивалената са енглеског језика бавила поменутим дериватима у 
српском који су употребљени као средства ублажавања вулгарних и посебно 
опсцених израза у филмским титловима на енглеском језику, упоређујући их са 
чешким преводним еквивалентима. Доминика Кубишова (Dominika Kubišová) 
(Брно) је свој реферат Analiza diskursa inauguracijskih govora odabranih pred-
sjednika посветила вербалним средствима употребљеним у говорима током 
председничких кампања којима се представљају различите теме, апелује на 
емоције слушалаца и манипулише одабраним речима и метафорама. Шимон 
Тесарж (Šimon Tesař) (Брно) је излагањем Vybrané aspekty kruščické češtiny 
приближио карактеристике разговорног чешког језика припадника чешке наци-
оналне мањине у селу Крушчица у српском Банату, од којих су највише заступ-
љене југозападночешке дијалекатске црте. 

У трећем блоку обрађиване су књижевноисторијске и културолошке теме. 
Павел Пилх (Pavel Pilch) (Брно) је у реферату Српски стрип и славистика из-
ложио радове о југословенском, односно српском стрипу као важној културној 
појави у земљама бивше Југославије и нагласио њихов допринос савременој 
славистици. Александра Корда-Петровић (Београд) посветила се у излагању Z 
historie srbsko-českých kulturních vztahů: Julka Chlapec-Djordjević доприносу ове 
српске списатељице, критичарке и феминисткиње, која је својим студијама и 
есејима из области социологије, критичким чланцима о чешкој књижевности 
и путописима по Чешкој, Словачкој и међуратној Југославији обогатила и 
ојачала чехословачко-југословенске везе између два светска рата. Зузана 
Чижикова (Београд) рефератом Česká experimentálna tvorba na stranách Nového 
života обратила је пажњу на уметничке и критичко-теоријске радове из пера 
чешких експерименталних уметника који су објављивани на страницама 
словачког војвођанског часописа за књижевност и културу Нови живот, који 
се осамдесетих година двадесетог века профилисао као часопис отворене и 
либералне концепције. У свом реферату Град као константа Сајфертове 
песничке експресије Ивана Кочевски (Београд) је анализирала функцију и 
употребу мотива града у књижевној поетици овог великог чешког песника, као 
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појму ком се он у својој субјективној лирици и интимним песничким записима 
непрестано враћа. 

Четврти блок био је посвећен русистичким и украјинистичким књижевно-
историјским и музиколошким темама. Ана Агапова (Anna Agapova) (Брно) 
је у излагању Константин Вагинов в Чехословакии говорила о историјату и 
перцеп цији издања овог руског писца и песника од стране књижевних исто-
ричара и преводилаца у социјалистичкој Чехословачкој. Тања Гаев (Београд) 
приближила је у реферату Лесја Украјинка и српска култура преводе на српски 
језик ове велике украјинске песникиње и списатељице, а посебно поему Віла–
посестра, написану под утицајем српског јуначког епа и српске митологије. 
Петр Калина (Petr Kalina) (Брно) је у свом излагању Украјински композитори 
међуратне Галиције на Прашком конзерваторијуму изнео важне податке о 
једној генерацији композитора данашње западне Украјине, која се у области 
композиције школовала на конзерваторијуму у Прагу, наводећи значајна 
имена као што су Васиљ Барвински, Нестор Нижанкивски, Зеновиј Лиско и 
Микола Колеса. Ана Јаковљевић Радуновић (Београд) реферисала је на тему 
Женское образование как циклообразующий фактор в «Домашних разго-
ворах» В. Ф. Одоевского, којом се дотакла пишчевог циклуса који повезује 
положај жена у друштву кроз призму хероина које се захваљујући сопстве-
ном образовању истичу јаким карактером и борбом за своје место у свету. И 
најзад, темом Неопубликованные рассказы Л.Н. Андреева 1897–1899 годов: 
поэтика и проблематика је Јулија Дмитријева (Юлия Дмитриева) (Брно) при-
казала динамику стваралаштва овог писца на основу његових необјављених 
кратких приповедака које је потом поново користио као материјал у својим 
каснијим делима. 

Седамнаест учесника различитих генерација, слависта посвећених балка-
нистици, бохемистици, словакистици, србистици, кроатистици, русистици и 
украјинистици, приказало је своја стручна истраживања и интересовања на 
српском, хрватском, чешком, словачком и руском језику. Њихове занимљиве и 
интригантне теме подстакле су нове закључке и идеје и представљају несумњив 
допринос славистици и подстрек будућим сусретима научника са Катедре за 
славистику у Београду и Института за славистику у Брну. Још један од конкрет-
них резултата Колоквијума јесу договори о сарадњи стручњака у оквиру про-
грама докторских студија на ове две научне установе. 

У издању организатора објављена је у електронском формату књига саже-
така (Митрићевић-Штепанек et al. 2021) са протеклог Колоквијума, а у при-
преми је и тематски зборник који ће бити објављен у Чешкој и чији је издавач 
Масариков универзитет у Брну. 
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мср Дуња Радојевић, истраживач приправник
Балканолошки институт САНУ

мср Драгана Радојчић, докторанд
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Катедра за славистику

др Ружица Радојчић, виши лектор
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Катедра за славистику 

др Вучина Раичевић, редовни професор
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Катедра за славистику

др Јанко Рамач, редовни професор
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
Одсек за русинистику

др Слободан Реметић, академик
Академија наука и уметности Републике Српске

Драгана Савин, докторанд
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Катедра за славистику
Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад
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др Марија Стефановић, ванредни професор
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
Одсек за славистику

др Олга Трапезњикова, контрактуални лектор
Универзитет у Нишу
Филозофски факултет
Департман за руски језик и књижевност
Кемеровски државни институт за културу
Социјално-хуманистички факултет
Катедра за књижевност, руски и стране језике

Ана Цветановић, студент
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Катедра за славистику

Биљана Чудомировић, виши библиотекар
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Катедра за славистику

др Светлана Шашерина, виши научни саветник
Институт за славистику „Јан Станислав”
Словачка академија наука

др Марина Шимак Спевакова, ванредни професор
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
Одсек за словакистику

др Гордана Штасни, редовни професор
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
Одсек за српски језик и лингвистику

др Гордана Штрбац, редовни професор
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
Одсек за српски језик и лингвистику
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УПУТСТВO ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ

Часопис Славистика је научно периодично издање које објављује оригиналне 
радове из области словенске филологије, теорије лингвистике и књижевности, 
историје славистике и сродних научних области, као и научну критику, хрони-
ку и библиографију. 

Уредништво Славистике се састоји од еминентних стручњака-слависта из 
различих словенских и несловенских земаља.

Сви прилози у часопису Славистика рецензирају се од стране најмање 
два компетентна стручњака од којих је један обавезно спољни рецензент. 
Рецензирање је анонимно у оба правца.

Радови који су већ објављени или понуђени за објављивање у некој другој 
публикацији не могу бити прихваћени за објављивање у Славистици. 

Прилог који упућујете часопису ради објављивања треба да има јасно 
одређену тему и прецизно образложену мотивацију метода које су у њему 
коришћене. Тврдње које износите у њему морају бити теоријски потврђене и 
емпиријски проверене. Рад мора представљати оригинално научно дело, које се 
ни у ком погледу не може сматрати плагијатом или аутоплагијатом. Уредништво 
поздравља полемичке радове који се ослањају на убедљиву аргументацију.

Славистика објављује резултате истраживања на свим словенским језицима, 
као и на енглеском језику. Рукопис треба да буде исправан у погледу правописа, 
граматике и стила. Треба такође обратити пажњу на следеће елементе:

а) Наслови посебних публикација (монографија, зборника. часописа, речни-
ка и сл.) који се помињу у раду штампају се курзивом на језику и писму на којем 
је публикација која се цитира објављена, било да је реч о оригиналу или о пре-
воду. 

б) У тексту на српском језику страна имена која се помињу у раду пишу се 
транскрибовано према правилима Правописа српског језика, а када се страно 
име први пут наведе, у загради се даје изворно писање, осим ако је име широко 
познато (нпр. Фердинанд де Сосир) или се изворно пише као у српском (нпр. 
Владимир Бондарко). 

в) У парентезама презиме аутора наводи се у изворном облику и писму, нпр. 
(Пипер 2015), (Апресян 1974), (Geeraerts 2006).

г) Цитати из дела на страном језику, у зависности од функције коју имају, 
могу се наводити на изворном језику или у преводу, али је потребно доследно 
се придржавати једног од наведених начина цитирања. Уколико су наводи дати 
у изворном језику, аутор у фусноти може дати њихов превод.

Елементи рада по редоследу

1. Име и презиме аутора, установа у којој је запослен, електронска адреса (у 
приказима и хроникама ови подаци се наводе испод текста, с тим што се име и 
презиме наводе курзивом).
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Чланци:     Прикази или хронике:

Марија Николић                  Марија Николић  
Универзитет у Београду    Универзитет у Београду
Филолошки факултет    Филолошки факултет
Катедра за славистику    Катедра за славистику

     mnikolic@fil.bg.ac.rs                  mnikolic@fil.bg.ac.rs

2. Наслов рада верзалом (назив и број пројекта у оквиру којег је настао чла-
нак навести у подножној напомени на дну странице, везаној звездицом за на-
слов рада).

ТРАДИЦИЈА И САВРЕМЕНО ИЗУЧАВАЊЕ СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА*

3. Наслов приказа може бити библиографска одредница.

КСЕНИЈА КОНЧАРЕВИЋ, ЈЕЗИК И КУЛТУРА: СЛАВИСТИЧКА 
ПЕРСПЕКТИВА. Београд: Јасен, 2018, 271.

NADREALIZAM U SVOM I NAŠEM VREMENU = LE SURREALISME EN SON TEMPS 
ET AUJOURD’HUI.

ED. JELENA NOVAKOVIĆ. 
Beograd: Filološki fakultet, Društvo za kulturnu saradnju Srbija-Francuska, 2007, 447.

Пример за хронике:

XVI МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС СЛАВИСТА
(Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, 20–27. август 2018)

4. Сажетак (до 10 редака) и кључне речи (до 10) на језику рада.
5. Сажетак (до 20 редака) и кључне речи (до 10) на енглеском језику. 
6. Основни текст.
7. Цитирана литература (за рад написан ћирилицом прво дати литературу на 

ћирилици по азбучном реду презимена аутора, а затим литературу на латиници 
по абецедном реду презимена аутора; за рад написан латиницом редослед је об-
рнут, библиографске јединице које нису наведене ћирилићним писмом обавез-
но се транслитеришу према упуствима која су наведена ниже). 
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8. Резиме: име и презиме аутора, наслов рада (испод наслова написати 
Резиме), текст резимеа, кључне речи; уколико је рад на српском језику, резиме 
може бити на једном од светских језика (енглеском, немачком, руском, францу-
ском); уколико је рад на страном језику, резиме је на српском (страним аутори-
ма Уредништво обезбеђује превод резимеа на српски језик). Резиме не би тре-
бало да прелази 10% дужине текста.

Имя Фамилия 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Резюме
 

Текст резюме.
Ключевые слова: ключевое слово, ключевое слово, ключевое слово.

9. Прилози (фотографије, слике, табеле, факсимили и сл.) означити бројем, а 
у основном тексту назначити место прилога (прилог 1, прилог 2 итд.).

Обим рада и слање

Обим рада треба да обухвата до 30.000 словних места.
Радове треба слати електронски у Word формату и, уколико је неопходно, у 

PDF-у на адресу Уредништва: slavistikajournal@fil.bg.ac.rs.

9. Технички захтеви

Формат: *.doc или *.rtf. 
Фонт: Times New Roman.
Величина слова основног текста, наслова рада, наслова Цитирана литера-

тура, Извори и целокупног резимеа – 12pt.
Величина слова подножних напомена, сажетака са кључним речима, као и 

списка цитиране литературе – 10pt.
Пасуси у основном тексту и подножним напоменама треба да буду увучени 

1cm.
Интервал – 1.15.
Фонтови који не одговарају стандарду Unicode (нпр. фонетска транскрипција, 

црквенословенска азбука, старогрчки алфабет, симболи и сл.), морају се посла-
ти електронском поштом као посебан прилог уз рад у формату *.pdf. 
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Цитирање референци у тексту

1. Упућивање на монографију у целини (Пипер 2015) или студију у целини 
(Плунгян 2002).

2. Упућивање на одређену страницу или више суседних и несуседних стра-
ница (Лотман 2012: 139, 143–144), (Strada 1985: 96, 101). 

3. Упућивање на студије истог аутора из различитих година – хронолошким 
редом (Падучева 2006, 2008). 

4. Упућивање на студије истог аутора из исте године (Ивић 1990а, 1990б), 
(Храковский 2015а), (Храковский 2015б).

5. При упућивању на студију више аутора наводи се само презиме првог уз 
употребу скраћенице и др./et al. (Пипер и др. 2005: 325), (Hennig et al. 2006: 
7–15). 

6. Упућивање на радове два или више аутора (Lakoff 1990; Langacker 1991; 
Кубрякова 1991). 

7. Рукописи се цитирају према фолијацији (нпр. 2а–3б), а не према пагинацији, 
осим ако је рукопис пагиниран.

8. Прилоге (фотографије, слике, табеле, факсимиле и сл.) означити бројем, а 
у основном тексту назначити место прилога (прилог 1, прилог 2 итд.).

Одељак са цитираном литературом и изворима

Списак цитираних радова даје се у засебном одељку насловљеном Цитирана 
литература. 

Ако опис библиографске јединице обухвата неколико редова, сви редови 
осим првог увучени су удесно за два словна места (висећи параграф).

У одељцима Цитирана литература и Извори неопходно је уз референце које 
нису дате латиницом навести њихову латиничку транслитерацију ради што 
прецизнијег електронског утврђивања цитатности. 

Латиничка транслитерација се наводи у угластим заградама одмах испод ре-
ференце. Аутоматска транслитерација текста доступна је на следећој адреси: 
https://www.translitteration.com/transliteration/en/russian/ala-lc/ (дат је пример за 
руски језик, у падајућем менију траже се други језици, нпр. за српски језик по-
требно је одабрати Serbian итд.). За референце у латиничком писму није потреб-
но наводити транслитерацију. 
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Литература се наводи на следећи начин: 

а) књига (један аутор): 

Белић, Александар. О језичкој природи и језичком развитку: лингвистичка 
испитивања. Књ. 1. 2. изд. Београд: Нолит, 1958.

[Belić, Aleksandar. O jezičkoj prirodi i jezičkom razvitku: lingvistička ispitivanja. 
Knj. 1. 2. izd. Beograd: Nolit, 1958]

Бондарко, Александр В. Проблемы функциональной грамматики. Полевые 
структуры. Санкт-Петербург: Наука, 2005.

[Bondarko, Aleksandr V. Problemy funkcionalʹnoj grammatiki. Polevye struktury. 
Sankt-Peterburg: Nauka, 2005]

Comrie, Bernard. Aspect. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.

б) књига (више аутора): 

Пипер, Предраг, Иван Клајн. Нормативна граматика српског језика. Нови 
Сад: Матица српска, 2015.

[Piper, Predrag, Ivan Klajn. Normativna gramatika srpskog jezika. Novi Sad: 
Matica srpska, 2015]

Bybee, Joan L., Revere Perkins, William Pagliuca. The evolution of grammar: 
Tense, aspect and modality in the languages of the world. Chicago: University 
of Chicago Press, 1994. 

в) зборник радова: 

Апресян, Юрий Д. (ред.) Теоретические проблемы русского синтаксиса: 
Взаимодействие грамматики и словаря. Москва: Языки славянских куль-
тур, 2010.

[Apresân, Ûrij D. (red.) Teoretičeskie problemy russkogo sintaksisa: Vzaimodejstvie 
grammatiki i slovarâ. Moskva: Âzyki slavânskih kulʹtur, 2010]

г) рад у часопису: 

Мальчуков, Андрей Л., Виктор С. Храковский. «Наклонение во взаимодей-
ствии с другими категориями: опыт типологического обзора». Вопросы 
языкознания 6, 2015: 9–32.

[Malʹčukov, Andrej L., Viktor S. Hrakovskij. «Naklonenie vo vzaimodejstvii s 
drugimi kategoriâmi: opyt tipologičeskogo obzora». Voprosy âzykoznaniâ 6, 
2015: 9–32]
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д) рад у зборнику радова: 

Маслов, Юрий С. «Перфектность». [В:] А. В. Бондарко (ред.) Теория функ-
циональной грамматики: введение, аспектуальность, временная локализо-
ванность, таксис. Ленинград: Наука, 1987, 195–209.

[Maslov, Ûrij S. «Perfektnostʹ». [V:] A. V. Bondarko (red.) Teoriâ funkcionalʹnoj 
grammatiki: vvedenie, aspektualʹnostʹ, vremennaâ lokalizovannostʹ, taksis. 
Leningrad: Nauka, 1987, 195–209]

Dahl, Östen. „The relation between past time reference and counterfactuality: A 
new look“. [In:] A. Athanasiadou, R. Dirven (еds.) On Conditionals Again. 
Amsterdam: John Benjamins, 1997, 97–114.

ђ) речник: 

ESJS: Etymologický slovnik jazyka staroslovĕnského (red. Eva Havlová). T. 1–. 
Praha: Academia, 1989–. 

Пипер, Предраг, Рајна Драгићевић, Марија Стефановић. Асоцијативни реч-
ник српског језика. Београд: Београдска књига, Службени лист СЦГ, 
Филолошки факултет, 2005.

[Piper, Predrag, Rajna Dragićević, Marija Stefanović. Asocijativni rečnik srpskog 
jezika. Beograd: Beogradska knjiga, Službeni list SCG, Filološki fakultet, 2005]

е) фототипско издање: 

Смотрицький, Мелетій. Граматика слов´янська. Вільно, 1619. В. В. Німчук 
(ред.), Київ: Наукова думка, 1979.

[Smotricʹkij, Meletìj. Gramatika slov´ânsʹka. Vìlʹno, 1619. V. V. Nìmčuk (red.), 
Kiïv: Naukova dumka, 1979]

ж) рукописна грађа: 

Митровић, Александар Љ. Писмо П. Марковићу Адамову од 30. XII, 1899: 
Народна библиотека Србије, Београд, сигн. Р420/I/268,1r.

[Mitrović, Aleksandar Lj. Pismo P. Markoviću Adamovu od 30. XII, 1899: 
Narodna biblioteka Srbije, Beograd, sign. R420/I/268,1r]
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з) публикација доступна у електронском облику: 

Евтюхин, Вячеслав Б. «Российская Грамматика М. В. Ломоносова», Архив пе-
тербургской русистики [независимый проект сотрудников кафедры рус-
ского языка филологического факультета СПбГУ на интернет-портале 
Рутения] <http://www.ruthenia.ru/apr/textes/lomonos/add02.htm> 07.05.2017.

[Evtûhin, Vâčeslav B. «Rossijskaâ Grammatika M. V. Lomonosova», Arhiv 
peterburgskoj rusistiki [nezavisimyj proekt sotrudnikov kafedry russkogo 
âzyka filologičeskogo fakulʹteta SPbGU na internet-portale Ruteniâ] <http://
www.ruthenia.ru/apr/textes/lomonos/add02.htm> 07.05.2017]

Приликом навођења распона страница, како у парентезама тако и у цитираној 
литератури, наводи се црта, не цртица (нпр. 115–120, а не 115-120).

После одељка Цитирана литература наводе се извори под насловом 
Извори у засебном одељку на истим принципима библиографског описа који се 
примењује у одељку Цитирана литература.

 Уредништво часописа Славистика
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ

Журнал «Славистика» является научным периодическим изданием, публи-
кующим оригинальные работы из области славянской филологии, теории язы-
кознания и литературоведения, истории славистики и других родственных на-
учных областей, а также научную критику, хронику и библиографию. 

В состав редакции «Славистики» входят выдающиеся специалисты-слави-
сты из различных славянских и неславянских стран.

Все работы в журнале «Славистика» проходят рецензирование не менее 
двух компетентных специалистов, из которых один обязательно является внеш-
ним рецензентом. Рецензирование является анонимным (редакция не сообщает 
имени автора и имен рецензентов). 

Работы, которые уже опубликованы или предложены к публикации в ка-
ком-либо другом издании, не могут быть приняты к публикации в журнале 
«Славистика». 

Тема работы, направляемой в журнал для публикации, должна быть ясно 
сформулирована, используемые методы – четко обоснованы. Суждения, излага-
емые в работе, должны быть обоснованы теоретически и проверены эмпириче-
ски. Работа должна представлять собой оригинальный научный труд, который 
никоим образом не может считаться плагиатом или автоплагиатом. Редакция 
приветствует полемические работы, опирающиеся на убедительную аргумен-
тацию.

«Славистика» публикует результаты исследований на всех славянских язы-
ках, а также на английском языке. Рукопись должна быть правильной с точки 
зрения правописания, грамматики и стилистики. Также следует обратить вни-
мание на следующие элементы работы:

а) Названия отдельных публикаций (монографий, сборников, журналов, сло-
варей и т.п.), упоминаемые в работе, печатаются курсивом на том языке и тем 
алфавитом, на которых опубликована цитируемая публикация, независимо от 
того, идет ли речь об оригинале или о переводе. 

б)  Иностранные имена, упоминаемые в работе, в тексте на сербском язы-
ке пишутся в транскрипции согласно правилам «Правописания сербского язы-
ка», а когда иностранное имя указывается первый раз, в скобках указывается 
оригинальное написание, за исключением случаев, когда имя широко известно 
(напр., Фердинанд де Соссюр) или когда оригинальное имя пишется так же, как 
в сербском языке (напр., Владимир Бондарко). 

в) В скобках фамилия автора указывается в оригинале, например: (Пипер 
2015), (Апресян 1974), (Geeraerts 2006).

г) Цитаты из произведений на иностранном языке, в зависимости от выпол-
няемой ими функции, могут указываться на оригинальном языке или в перево-
де, однако необходимо последовательно придерживаться одного из указанных 
способов цитирования. Если цитаты приведены на языке оригинала, автор в 
примечании может дать их перевод.
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Компоненты работы в порядке следования

1. Имя и фамилия автора, учреждение, в котором он работает, электронный 
адрес (в рецензии и хронике эти данные указываются после текста, а имя и фа-
милия выделяются курсивом):

Статьи:                Рецензия или хроника:

Мария Николич               Мария Николич  
Белградский университет               Белградский университет
Филологический факультет               Филологический факультет
Кафедра славистики                Кафедра славистики
mnikolic@fil.bg.ac.rs                 mnikolic@fil.bg.ac.rs

2. Название работы заглавными буквами (название и номер проекта, в рам-
ках которого выполнена статья, следует указывать в комментарии внизу страни-
цы, с отсылкой в виде звездочки после названия работы):

ТРАДИЦИЈА И САВРЕМЕНО ИЗУЧАВАЊЕ СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА*

3. Названием рецензии могут быть библиографические данные о рецензиру-
емой книге:

КСЕНИЈА КОНЧАРЕВИЋ, ЈЕЗИК И КУЛТУРА: СЛАВИСТИЧКА 
ПЕРСПЕКТИВА. Београд: Јасен, 2018, 271.

NADREALIZAM U SVOM I NAŠEM VREMENU = LE SURREALISME EN SON TEMPS 
ET AUJOURD’HUI.

ED. JELENA NOVAKOVIĆ. 
Beograd: Filološki fakultet, Društvo za kulturnu saradnju Srbija-Francuska, 2007, 447.

Пример оформления названия хроники:

XVI МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС СЛАВИСТА
(Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, 20–27. август 2018)

4. Аннотация (до 10 строчек) и ключевые слова (до 10) на языке работы.
5. Аннотация (до 20 строчек) и ключевые слова (до 10) на английском языке.
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6. Основной текст;
7. Литература (для работы, написанной на кириллице, сначала следует ука-

зать литературу на кириллице в алфавитном порядке фамилий авторов, а затем 
литературу на латинице в алфавитном порядке фамилий авторов; в работе, на-
писанной на латинице, сначала указывается литература на латинице, потом на 
кириллице, все библиографические единицы, которые даются не на латинице, 
обязательно транслитерируются буквами латинского алфавита в соответствии с 
правилами, приведенными ниже). 

8. Резюме: имя и фамилия автора, название работы (под названием напи-
сать: Резюме), текст резюме, ключевые слова. Если работа на сербском языке, 
резюме может быть на  одном из мировых языков (английском, немецком, рус-
ском, французском). Если работа на иностранном языке, резюме – на сербском 
(для иностранных авторов редакция обеспечивает перевод резюме на сербский 
язык). Резюме не может превышать 10% объема текста:

Имя Фамилия 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Резюме
 

Текст резюме.
Ключевые слова: ключевое слово, ключевое слово, ключевое слово.

9. Приложения (фотографии, рисунки, таблицы) пронумеровать, а в основ-
ном тексте указать место приложения (приложение 1, приложение 2 и т.д.).

Объем и отправка работы 

Объем работы – до 30.000 знаков с пробелами.
Работы следует высылать в электронном виде в формате Word и, в случае не-

обходимости, в формате PDF, по адресу: slavistikajournal@fil.bg.ac.rs

Технические требования

Формат: *.doc или *.rtf. 
Шрифт: Times New Roman.
Размер шрифта основного текста, названия статьи, заглавия раздела 

Использованная литература, Источники и всего резюме – 12pt.
Размер шрифта подстрочных примечаний, аннотаций с ключевыми словами 

и списка цитируемой литературы – 10pt.
Отступ первой строки абзаца и сноски следует установить на 1 см.
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Интервал – 1.15.
Шрифты, не соответствующие стандарту Unicode (напр., фонетическая 

транскрипция, церковнославянская азбука, древнегреческий алфавит, символы 
и т.п.), необходимо высылать по электронной почте в особом приложении к ра-
боте в формате *.pdf. 

Цитирование литературы в тексте

а) Ссылка на монографию (Пипер 2015) или статью (Плунгян 2002); 
б) ссылка на определенную страницу, на несколько страниц, следующих 

одна за другой, или на разные страницы  (Лотман 2012: 139, 143–144), (Strada 
1985: 96, 101); 

г) ссылка на работы одного автора, вышедшие в различные годы – в хроно-
логическом порядке (Падучева 2006, 2008); 

в) ссылка на работы одного автора, опубликованные в один год (Ивић 1990а, 
1990б), (Храковский 2015а), (Храковский 2015б).

д) в ссылке на работу нескольких авторов указывается только фамилия пер-
вого и используется сокращение и др./et al. (Пипер и др. 2005: 325), (Hennig et 
al. 2006: 7–15); 

ђ  ) ссылка на работы двух или нескольких авторов (Lakoff 1990; Langacker 
1991; Кубрякова 1991); 

ж) при цитировании рукописи применяется фолиация (напр. 2а–3б), а не па-
гинация, за исключением случаев, когда рукопись пагинирована.

Раздел с использованной литературой и источниками

Список литературы подается в отдельном разделе, озаглавленном Испо льзо-
ванная литература.

Если описание библиографической записи включает несколько строчек, все 
строчки, кроме первой, сдвинуты вправо на два знака.

В разделах Использованная литература и Источники все библиографи-
ческие ссылки, которые поданы не латиницей, обязательно транслитериру-
ются в целях обеспечения отслеживания цитируемости в международных 
базах данных.

Транслитерация подается в квадратных скобках, непосредственно под би-
блиографической записью. 

Транслитерация производится с помощью автоматического транслитера-
тора, доступного по адресу: https://www.translitteration.com/transliteration/en/
russian/ala-lc/ (подан пример автоматической транслитерации для русской ки-
риллицы, для других алфавитов необходимо найти в выпадающем меню назва-
ние соответствующего языка). 

Библиографические ссылки на латинице не транслитерируются.
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Литература указывается следующим образом: 

а) ссылка на монографию одного автора:

Белић, Александар. О језичкој природи и језичком развитку: лингвистичка 
испитивања. Књ. 1. 2. изд. Београд: Нолит, 1958.

[Belić, Aleksandar. O jezičkoj prirodi i jezičkom razvitku: lingvistička ispitivanja. 
Knj. 1. 2. izd. Beograd: Nolit, 1958]

Бондарко, Александр В. Проблемы функциональной грамматики. Полевые 
структуры. Санкт-Петербург: Наука, 2005.

[Bondarko, Aleksandr V. Problemy funkcionalʹnoj grammatiki. Polevye struktury. 
Sankt-Peterburg: Nauka, 2005]

Comrie, Bernard. Aspect. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.

б) ссылка на монографию нескольких авторов: 

Пипер, Предраг, Иван Клајн. Нормативна граматика српског језика. Нови 
Сад: Матица српска, 2015.

[Piper, Predrag, Ivan Klajn. Normativna gramatika srpskog jezika. Novi Sad: 
Matica srpska, 2015]

Bybee, Joan L., Revere Perkins, William Pagliuca. The evolution of grammar: 
Tense, aspect and modality in the languages of the world. Chicago: University 
of Chicago Press, 1994. 

в) ссылка на сборник работ: 

Апресян, Юрий Д. (ред.) Теоретические проблемы русского синтаксиса: 
Взаимодействие грамматики и словаря. Москва: Языки славянских куль-
тур, 2010.

[Apresân, Ûrij D. (red.) Teoretičeskie problemy russkogo sintaksisa: Vzaimodejstvie 
grammatiki i slovarâ. Moskva: Âzyki slavânskih kulʹtur, 2010]

г) ссылка на работу в журнале: 

Мальчуков, Андрей Л., Виктор С. Храковский. «Наклонение во взаимодей-
ствии с другими категориями: опыт типологического обзора». Вопросы 
языкознания 6, 2015: 9–32.

[Malʹčukov, Andrej L., Viktor S. Hrakovskij. «Naklonenie vo vzaimodejstvii s 
drugimi kategoriâmi: opyt tipologičeskogo obzora». Voprosy âzykoznaniâ 6, 
2015: 9–32]
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д) ссылка на работу в сборнике: 

Маслов, Юрий С. «Перфектность». [В:] А. В. Бондарко (ред.) Теория функ-
циональной грамматики: введение, аспектуальность, временная локализо-
ванность, таксис. Ленинград: Наука, 1987, 195–209.

[Maslov, Ûrij S. «Perfektnostʹ». [V:] A. V. Bondarko (red.) Teoriâ funkcionalʹnoj 
grammatiki: vvedenie, aspektualʹnostʹ, vremennaâ lokalizovannostʹ, taksis. 
Leningrad: Nauka, 1987, 195–209]

Dahl, Östen. „The relation between past time reference and counterfactuality: A 
new look“. [In:] A. Athanasiadou, R. Dirven (еds.) On Conditionals Again. 
Amsterdam: John Benjamins, 1997, 97–114.

е) ссылка на словарь: 

ESJS: Etymologický slovnik jazyka staroslovĕnského (red. Eva Havlová). T. 1–. 
Praha: Academia, 1989–. 

Пипер, Предраг, Рајна Драгићевић, Марија Стефановић. Асоцијативни реч-
ник српског језика. Београд: Београдска књига, Службени лист СЦГ, 
Филолошки факултет, 2005.

[Piper, Predrag, Rajna Dragićević, Marija Stefanović. Asocijativni rečnik srpskog 
jezika. Beograd: Beogradska knjiga, Službeni list SCG, Filološki fakultet, 2005]

ж) ссылка на факсимильное издание: 

Смотрицький, Мелетій. Граматика слов´янська. Вільно, 1619. В. В. Німчук 
(ред.), Київ: Наукова думка, 1979.

[Smotricʹkij, Meletìj. Gramatika slov´ânsʹka. Vìlʹno, 1619. V. V. Nìmčuk (red.), 
Kiïv: Naukova dumka, 1979]

з) ссылка на рукопись: 

Митровић, Александар Љ. Писмо П. Марковићу Адамову од 30. XII, 1899: 
Народна библиотека Србије, Београд, сигн. Р420/I/268,1r.

[Mitrović, Aleksandar Lj. Pismo P. Markoviću Adamovu od 30. XII, 1899: 
Narodna biblioteka Srbije, Beograd, sign. R420/I/268,1r]
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и) ссылка на публикацию, доступную on-line: 

Евтюхин, Вячеслав Б. «Российская Грамматика М. В. Ломоносова», Архив пе-
тербургской русистики [независимый проект сотрудников кафедры рус-
ского языка филологического факультета СПбГУ на интернет-портале 
Рутения] <http://www.ruthenia.ru/apr/textes/lomonos/add02.htm> 07.05.2017.

[Evtûhin, Vâčeslav B. «Rossijskaâ Grammatika M. V. Lomonosova», Arhiv 
peterburgskoj rusistiki [nezavisimyj proekt sotrudnikov kafedry russkogo 
âzyka filologičeskogo fakulʹteta SPbGU na internet-portale Ruteniâ] <http://
www.ruthenia.ru/apr/textes/lomonos/add02.htm> 07.05.2017]

При ссылке на определенные страницы, следующие одна за другой, в основ-
ном тексте и в разделе с литературой следует писать тире, а не дефис (нaпр., не 
115-120, а 115–120).

Источники указываются под названием Источники в отдельном разде-
ле после раздела Использованная литература. При этом применяются те же 
правила библиографического оформления, которые применяются в разделе 
Использованная литература.

Редколлегия журнала Славистика
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INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

The journal Slavic Studies is the scientific periodical that publishes original papers 
in the field of Slavic philology, theory of linguistics and literature, history of Slavic 
studies and related scientific areas, as well as scientific criticisms, chronicles and 
bibliographies.

The Editorial Board of Slavic Studies consists of eminent experts-Slavists from 
diverse Slavic and non-Slavic countries.

All contributions submitted to the journal Slavic Studies will be peer reviewed by 
at least two competent experts one of which will obligatory be external reviewer. The 
process of peer review is anonymous in both directions.

Papers that have already been published or are submitted for publishing in another 
publication cannot be accepted for publication in Slavic Studies.

The contribution that you are submitting for publication in the journal should have 
a clearly defined topic and precisely reasoned motivation of methods that are used in 
it. The claims that you state within it must be confirmed theoretically and empirically 
validated. The paper must represent an original scientific work, which can not in 
any way be considered plagiarism or autoplagiarism. The Editorial Board welcomes 
polemical papers that rely on convincing argument.

Slavic Studies publishes the results of research in all Slavic languages, as well as 
in English. The manuscript should be correct in terms of spelling, grammar and style. 
The authors should also pay attention to the following elements:

a) Titles of special publications (monographs, anthologies, journals, dictionaries, 
etc.) that are mentioned within the paper are to be printed in italics in the language 
and alphabet in which the cited publication was published, whether in the original or 
in translation.

b) Within the text in Serbian language, foreign names that are mentioned in the 
paper are to be transcribed according to the rules of the Orthography of Serbian 
language, and in the case when a foreign name is mentioned for the first time, its 
form in the original language should be given in parentheses, unless that particular 
name is widely known (e.g. Фердинанд де Сосир) or originally written as in Serbian 
language (e.g. Владимир Бондарко).

c) The author’s surname is to be citied in parenthesis in its original form and 
alphabet, e.g. (Пипер 2015), (Апресян 1974), (Geeraerts 2006).

d) Citations from the works in foreign languages, depending on the function they 
may have, can be cited in the original language or in translation, but the authors must 
strictly follow one of the above ways of citation. If quotes are cited in the original 
language, the authors can give their own translation in the footnote.

Key elements of the paper in the order specified below

1. Author’s name and surname, institutional affiliation, e-mail address (in reviews 
and chronicles this information is given below the text and the name and surname are 
printed in italics). 
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Articles:                Reviews or chronicles:

Marija Nikolić                 Marija Nikolić
University of Belgrade              University of Belgrade
Faculty of Philology               Faculty of Philology
Department of Slavic studies              Department of Slavic studies
mnikolic@fil.bg.ac.rs                mnikolic@fil.bg.ac.rs

2. Title of the paper should be written in capital letters (the name and number of 
the project within which the paper was created should be indicated in the note at the 
bottom of the page, linked by the asterisk to the title of the paper).

ТРАДИЦИЈА И САВРЕМЕНО ИЗУЧАВАЊЕ СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА*

3. Title of the (book/paper) review may consist of a bibliographic entry.

КСЕНИЈА КОНЧАРЕВИЋ, ЈЕЗИК И КУЛТУРА: СЛАВИСТИЧКА 
ПЕРСПЕКТИВА. Београд: Јасен, 2018, 271.

NADREALIZAM U SVOM I NAŠEM VREMENU = LE SURREALISME EN SON TEMPS 
ET AUJOURD’HUI.

ED. JELENA NOVAKOVIĆ. 
Beograd: Filološki fakultet, Društvo za kulturnu saradnju Srbija-Francuska, 2007, 447.

An example for chronicles:

XVI МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС СЛАВИСТА
(Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, 20–27. август 2018)

4. Abstract (up to 10 lines) and keywords (up to 10) in the original language of 
the paper.

5. Abstract (up to 20 lines) and keywords (up to 10) in English language.
6. The main text.
7. Literature Cited (for the papers written in Cyrillic alphabet, literature should 

be primarily given in alphabetical order of authors’ surnames in Cyrillic, and then 
in alphabetical order of authors’ surnames in Latin; the reverse order applies to the 
papers written in Latin alphabet, bibliographical units which are not written in the 
Cyrillic alphabet must be transliterated according to the rules given below. 
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8. Summary: author’s full name, article title (the word Summary should be written 
below the title), text of the summary, keywords; if the paper is written in Serbian, 
the summary can be submitted in one of the world languages (English, German, 
Russian, French); if the paper is written in a foreign language, the summary should 
be submitted in Serbian (the Editorial Board will provide translation of summaries 
into Serbian language to foreign authors). Summary should not exceed 10% of the 
length of the entire text.

Full name

TITLE of ARTICLE

Summary
 

Text of the summary.
Keywords: keyword, keyword, keyword.

9. Attachments (photos, pictures, tables, facsimiles and the like) should be 
numbered, while the order of attachments (attachment 1, attachment 2, etc.) should 
be indicated within the main text.

Length of Submissions and Submission Procedure

The length of the paper: up to 32,000 characters.
Papers should be submitted electronically in Word format and, if necessary, in 

PDF to the following address: slavistikajournal@fil.bg.ac.rs.

Technical requirements

Format: * .doc or * .rtf.
Font: Times New Roman.
Font size for the body of the text, the title and the title Cited References, Sources 

and the summary should be 12 pt. The size of footnotes, abstracts with keywords and 
the list of cited references should be 10 pt. 

Paragraphs in the body of the text and footnotes must be indented 1 cm.
Line spacing - 1.15.
Fonts that do not conform to the standard Unicode (e.g. phonetic transcription, 

Church Slavic alphabet, Ancient Greek alphabet, symbols, etc.), must be sent by 
e-mail as a separate attachment along with the paper in *.pdf format.
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In-text citation of references

1. A reference to a monograph in its entirety (Пипер 2015) or to a study in its 
entirety (Плунгян 2002).

2.  A reference to specific pages or several adjacent and non-adjacent pages 
(Лотман 2012: 139, 143–144), (Strada 1985: 96, 101).

3. A reference to the studies of the same author published in different years – in 
chronological order (Падучева 2006, 2008).

4. A reference to the studies of the same author published in the same year (Ивић 
1990а, 1990б), (Храковский 2015а), (Храковский 2015б).

5. When referencing to the study by multiple authors, only the surname of the first 
author is to be indicated along with the use of the abbreviation и др./ et al. (Пипер и 
др. 2005: 325), (Hennig et al. 2006: 7–15).

6. A reference to the papers of two or more authors (Lakoff 1990; Langacker 1991; 
Кубрякова 1991).

7. Manuscripts are cited in accordance with the foliation (e.g. 2a–3b) and not in 
accordance with the pagination, except if the manuscript is paginated.

8. Attachments (photos, pictures, tables, facsimiles and the like) should be 
numbered, while the order of attachments (attachment 1, attachment 2, etc.) should 
be indicated within the main text.

Cited References and Sources Section

The list of cited references is given in a separate section entitled Literature. 
If a bibliographic record description contains several lines, all lines except the first 

one should be indented to the right two character spaces (hanging paragraph).
In order for the electronic citation number to be precisely established in the 

sections Cited References and Sources it is necessary to provide transliteration in 
the Latin alphabet of the references that have not been cited in the Latin alphabet. 

Transliteration in the Latin alphabet is given in square brackets immediately after 
the reference. Automatic transliteration is available at the following address: https://
www.translitteration.com/transliteration/en/russian/ala-lc/ (the example provided is 
for the Russian language; other languages can be found in the drop-down menu). 
References given in the Latin alphabet should not be transliterated. 
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Literature is cited as follows: 

a) Reference to a book (single author):

Белић, Александар. О језичкој природи и језичком развитку: лингвистичка 
испитивања. Књ. 1. 2. изд. Београд: Нолит, 1958.

[Belić, Aleksandar. O jezičkoj prirodi i jezičkom razvitku: lingvistička ispitivanja. 
Knj. 1. 2. izd. Beograd: Nolit, 1958]

Бондарко, Александр В. Проблемы функциональной грамматики. Полевые 
структуры. Санкт-Петербург: Наука, 2005.

[Bondarko, Aleksandr V. Problemy funkcionalʹnoj grammatiki. Polevye struktury. 
Sankt-Peterburg: Nauka, 2005]

Comrie, Bernard. Aspect. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.

b) Reference to a book (multiple authors):

Пипер, Предраг, Иван Клајн. Нормативна граматика српског језика. Нови 
Сад: Матица српска, 2015.

[Piper, Predrag, Ivan Klajn. Normativna gramatika srpskog jezika. Novi Sad: 
Matica srpska, 2015]

Bybee, Joan L., Revere Perkins, William Pagliuca. The evolution of grammar: 
Tense, aspect and modality in the languages of the world. Chicago: University 
of Chicago Press, 1994. 

c) Reference to an edited book: 

Апресян, Юрий Д. (ред.) Теоретические проблемы русского синтаксиса: 
Взаимодействие грамматики и словаря. Москва: Языки славянских куль-
тур, 2010.

[Apresân, Ûrij D. (red.) Teoretičeskie problemy russkogo sintaksisa: Vzaimodejstvie 
grammatiki i slovarâ. Moskva: Âzyki slavânskih kulʹtur, 2010]

d) Reference to a paper published in a journal: 

Мальчуков, Андрей Л., Виктор С. Храковский. «Наклонение во взаимодей-
ствии с другими категориями: опыт типологического обзора». Вопросы 
языкознания 6, 2015: 9–32.

[Malʹčukov, Andrej L., Viktor S. Hrakovskij. «Naklonenie vo vzaimodejstvii s 
drugimi kategoriâmi: opyt tipologičeskogo obzora». Voprosy âzykoznaniâ 6, 
2015: 9–32]
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e) Reference to an article or a chapter in an edited book: 

Маслов, Юрий С. «Перфектность». [В:] А. В. Бондарко (ред.) Теория функ-
циональной грамматики: введение, аспектуальность, временная локализо-
ванность, таксис. Ленинград: Наука, 1987, 195–209.

[Maslov, Ûrij S. «Perfektnostʹ». [V:] A. V. Bondarko (red.) Teoriâ funkcionalʹnoj 
grammatiki: vvedenie, aspektualʹnostʹ, vremennaâ lokalizovannostʹ, taksis. 
Leningrad: Nauka, 1987, 195–209]

Dahl, Östen. „The relation between past time reference and counterfactuality: A 
new look“. [In:] A. Athanasiadou, R. Dirven (еds.) On Conditionals Again. 
Amsterdam: John Benjamins, 1997, 97–114.

f) Reference to a dictionary: 

ESJS: Etymologický slovnik jazyka staroslovĕnského (red. Eva Havlová). T. 1–. 
Praha: Academia, 1989–. 

Пипер, Предраг, Рајна Драгићевић, Марија Стефановић. Асоцијативни реч-
ник српског језика. Београд: Београдска књига, Службени лист СЦГ, 
Филолошки факултет, 2005.

[Piper, Predrag, Rajna Dragićević, Marija Stefanović. Asocijativni rečnik srpskog 
jezika. Beograd: Beogradska knjiga, Službeni list SCG, Filološki fakultet, 2005]

g) Reference to a phototype publication: 

Смотрицький, Мелетій. Граматика слов´янська. Вільно, 1619. В. В. Німчук 
(ред.), Київ: Наукова думка, 1979.

[Smotricʹkij, Meletìj. Gramatika slov´ânsʹka. Vìlʹno, 1619. V. V. Nìmčuk (red.), 
Kiïv: Naukova dumka, 1979]

h) Reference to a manuscript material:

Митровић, Александар Љ. Писмо П. Марковићу Адамову од 30. XII, 1899: 
Народна библиотека Србије, Београд, сигн. Р420/I/268,1r.

[Mitrović, Aleksandar Lj. Pismo P. Markoviću Adamovu od 30. XII, 1899: 
Narodna biblioteka Srbije, Beograd, sign. R420/I/268,1r]
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i) Reference to a publication available on-line:

Евтюхин, Вячеслав Б. «Российская Грамматика М. В. Ломоносова», Архив пе-
тербургской русистики [независимый проект сотрудников кафедры рус-
ского языка филологического факультета СПбГУ на интернет-портале 
Рутения] <http://www.ruthenia.ru/apr/textes/lomonos/add02.htm> 07.05.2017.

[Evtûhin, Vâčeslav B. «Rossijskaâ Grammatika M. V. Lomonosova», Arhiv 
peterburgskoj rusistiki [nezavisimyj proekt sotrudnikov kafedry russkogo 
âzyka filologičeskogo fakulʹteta SPbGU na internet-portale Ruteniâ] <http://
www.ruthenia.ru/apr/textes/lomonos/add02.htm> 07.05.2017]

When providing the page range, both in parentheses and in cited references, it is 
necessary to use the em-dash (e.g. 115–12, not 115-120)

Resources are given under the title Resources as a separate section below the 
Literature section following the same principles of bibliographic description applied 
in the Literaturе section.
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