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ЛЕКСИКОГРАФСКЕ ДЕФИНИЦИЈЕ ИЗМЕЂУ 
УНИВЕРЗАЛНОГ И ТРАДИЦИОНАЛНОГ: КВАНТИТАТИВНО 

И КВАЛИТАТИВНО ПОРЕЂЕЊЕ ДЕСКРИПТИВНИХ 
РЈЕЧНИКА

У овом раду пореде се квантитативни и квалитативни парамтери у дефиницијама из два 
референтна једнотомна дескриптивна речника сaвременог руског и српског језика. Уза сва 
ограничења, овај тип истраживања води хипотези да је лексикографска обрада, у цјелини и 
у дефинисању, заправо вид друштвене праксе, па је лексикографска обрада тако уроњена у 
ткиво постојеће традиције и укоријењеног начина комуникације са корисницима унутар па-
раметара које намећу особености даног језика.

Кључне ријечи: лексикографске дефиниције, руски језик, српски језик, једнојезични рјеч-
ници, лексикографска традиција.

The present paper contrasts quantitative and qualitative parameters of the best-known Serbian 
with those of the best-known Russian one-volume monolingual dictionary. While exhibiting various 
limitations, research presented here leads to a hypothesis that lexicographic treatment, even in its 
defining segment that appears to be highly formalized, remains immersed in the social fiber of its 
lexicographic practice. Defining is determined by the existing lexicographic tradition and by the 
customary manner of communicating with dictionary users. It is also conditioned by the structural 
parameters of the language in question.

Key words: lexicographic definitions, Russian language, Serbian language, monolingual dic-
tionaries, lexicographic tradition.

1. Увод

Једнојезични рјечници представљају мапе нашег мишљења а истовремено и 
одлагалишта колективног памћења. Као такви, они свакако одражавају култур-
не особености друштва у коме настају и коме служе. Јасно је да је материјал 
представљен у једнојезичницима културно специфичан – од ријечи везаних за кул-
туру (типа српског крсна слава или руског тоска), до различитих метафора и фра-
зема (типа српског Алајбегова слама или руског заморить червячка). Поставља 
се, међутим, питање шта је са лексикографском обрадом. Лексикографска об-
рада подлијеже општим установљеним принципима и језичким законитости-
ма, што је установљено у бројним металексикографским радовима и приручни-
цима још од пионирског Згустиног Приручника лексикографије (Zgusta, 1971). 
Поставља се, онда, питање у којој је мјери лексикографска обрада универзална а 
у којој културно специфична. Ово је изузетно комплексно питање које је потреб-
но разматрати на низу примјера из лексикографске праксе. 

СТУДИЈЕ И РАСПРАВЕ
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Питање универзалности у односу на културну условљеност лексикограф-
ских поступака заправо је питање колико је рјечник уклопљен у своју друштве-
ни средину. Промјене у начину размишљања о рјечницима и лексикографским 
поступцима сажето је приказано у сљедећем цитату:

Lexicographers have long been concerned about the nature of the 
dictionary, i.e. what the dictionary is and what they should intend it to be. 
So far no consensus seems to have been reached regarding answers to those 
questions, mainly because lexicographers have followed the ontological 
pattern which persisted so long for language study and studied the 
dictionary for its own sake. In other words, until quite recently, dictionary 
studies were asocial. It is now generally acknowledged that the search for 
the nature of the dictionary and its relevant studies cannot expect to make 
substantial advancements unless socio-cultural dimensions are taken into 
the lexicographic scene, for dictionary making is essentially a socio-cultural 
behavior and dictionary use is by nature socio-psychological. [Лексикографи 
се одавно баве природом рјечника, тј. питањем шта је рјечник и шта они 
мисле да треба да буде. Чини се да досад нема консезуса око одговора 
на ова питања, првенствено зато што су лексикографи пратили онто-
лошки образац који је досад инсистирао на изучавању језика и изуча-
вао рјечнике саме за себе. Другим ријечима, све донедавно, изучавање 
рјечника било је асоцијално. Сада је општеприхваћено да се у потра-
зи за природом рјечника и у релевантним истраживањима рјечника не 
може да се оствари битан помак напријед уколико се на лексиколош-
ку сцену не укључе социокултурне димензије, јер рјечник је у осно-
ви социокултурно понашање а употреба рјечника је у својој природи 
социјалнопсихолошка.]

Yong and Peng (2007:1)

Анализа у овом раду замишљена је као мањи прилог расвјетљавању по-
менутог проблема. Основна идеја је да се упореди лексикографска пракса 
најпознатијег руског и најпознатијег српског једнојезичког рјечника. Ради се о 
два сродна језика и двије веома сродне лексикографске традиције. Истраживање 
је тако проведено с циљем да се утврди да ли се и у овако сличном контексту 
могу појавити међукултурне разлике у лексикографској обради. 

У великом броју радова теоријске лексикографске литературе, можемо 
издвојити два темељна приступа лексикографској обради. Први се заснива на 
формализацији обраде као уређеног скупа процедура за представљање семан-
тичких, граматичких и других релевантних других својстава. Изразит примјер 
таквог приступа је дјеловање Апресјана и, шире, московске семантичке шко-
ле. Види се то већ у називу приступа: системска лексикографија. Овај приступ 
лексикографији као системском дјеловању у сфери семантике сажето је изло-
жен у Апресян (1996). Овај приступ у новије вријеме има и конкретан лексико-
графски пројекат (Апресян 2014), за који је велико питање да ли ће имати ширу 
употребну вриједност у општем корисничком кругу изван рачунарске лингви-
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стике. Код српских лексикографа видимо тежњу оваквом системском приступу 
у прилагођеном виду, примјерено традиционалној (академској) лексикографији, 
примјени и у српској лексикографији, рецимо у препорукама које дају Ристић 
и други (2018) за систематизацију рада на рјечничким дефиницијама. С дру-
ге стране имамо такозвани комуникативни приступ лексикографији, који је 
представљен код Јонга и Пенга (Yong and Peng, 2007). Мада је њихова анализа 
заснована на двојезичним рјечницима, основне тврдње њиховог приступа саже-
те су у овом кратком цитату:

The present study attempts to establish a triangular communicative model of lexi-
cography and views the bilingual dictionary as a system of intercultural communica-
tion between the compiler and the user. [Ово истраживање покушава да успостави 
троугаони комуникативни модел лексикографије, схватајући двојезични рјечник 
као систем међукултурне комуникације између састављача и корисника.]

Yong and Peng (2007:15)

Видимо дакле да је модел гдје је лексикографска обрада системско (тиме 
и универзално важеће) документовања семантичких и других релација (како 
имамо код Апресјана) супротстављен моделу по коме је лексикографска об-
рада међу- (у двојезичницима) или интра- (у једнојезичницима) културна ко-
муникација међу међу састављачима рјечника и његовим корисницима (тако 
онда културно специфична а не универзална). Овако је код Јонга и Пенга. Ова 
два супротстављена приступа заправо су два могућа одговора на претходно 
постављено питање о лексикографској обради. Обрада у једнојезичнику знатно 
је више универзална у системском приступу а знатно више културно условљена 
у комуникативном приступу.

Циљ контрастирања руског и српског једнојезичника у овом раду јесу лек-
сикографске дефиниције, дакле, експликација значења (без примјера, употреб-
них етикета и било који других лексиографских поступака), како би се утврдио 
ниво универзалности. Изабрана су два најпознатија једнојезичника (Николић и 
др., 2011 за српски, а Ожегов и Шведова, 1992 за руски), дакле, таква која имају 
најживљу комуникацију између састављача и корисника у два дана друштва. 
Два изабрана рјечника показују одређене разлике, у обиму, итд. (о чему ће више 
ријечи бити у другом дијелу рада), међутим те разлике нису нешто што може 
пресудно утицати на параметре који се овдје разматрају. У наредном дијелу 
биће описан поступак поређења ова два рјечника. 

2. Поступак

Анализа поменута два рјечника (Николић и др., 2011 те Ожегов и Шведова, 
1992) проведена је у два корака – квантитативном, који је дао оријентацијске по-
датке за сљедећи квалитативни корак, који је и био главни циљ анализе. Из ске-
нираних верзија двају рјечника издвојени су помоћу скриптова сопствене израде 
у ПЕРЛ-у само текстови дефиниција (без бројева). На оба та текста дефиниција 
(српском и руском) извршена је анализа просјечног броја ријечи у дефиницији, 
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однос броја различница према појавницама, те фреквенцијска листа облика 
ријечи у дефиницијама (дакле фреквенцијска листа није била лематизирана). 
Ови подаци послужили су као оријентир за квалитативно контрастирање имен-
циа на изам (српских) према изм (руских), нпр. комунизам:коммунизм те на 
ист(а) (у српском) према ист (у руском), нпр. комунист(а):коммунист у оним 
случајевима гдје постоји еквиваленцијски парњак и гдје оба рјечника обрађују 
одредницу (а не упућују на неку другу одредницу). Ради се о лексемама које 
су посуђене у оба језика, па би се очекивао да лексеме као такве неће изазвати 
међукултурну варијацију. Додатно, разлике у фреквенцији појединих елемена-
та из квантитативне анализе указивали су на потребу детаљног разматрања баш 
ових примјера.

Ово истраживање имало је неколико ограничења. Прво, ради се о поређењу 
два истраживања случаја, што само по себи ограничава интерпретацију доби-
вених података. Друго, поређени рјечници разликују се по обиму (српски има 
око 80 хиљада а руски око 40 хиљада главних одредница, али је разлика у оби-
му знатно мања, српски рјечник је тек за трећину већи јер добар дио изведе-
них облика које српски рјечник даје као засебне одреднице у руском наводи у 
пододредницама). Треће, поређена издања објављена су у различито вријеме 
(мада се рад на њима у унеколико подудара и различита издања руског рјечника 
не разликују у ономе што се овдје анализира). Четврто, фреквенцијски подаци 
дају се за појавнице а не за различнице – дакле није проведена лематизација. 
На крају, сам поступак скенирања, оптичке обраде података и скриптови за 
одвајање дефиниција могли су проузроковати одређени број грешака. Из свих 
ових разлога овдје изнесене тврдње треба схватити као хипотезе, а квантита-
тивне податке само као индикацију за квалитативну анализу.

3. Квантитативно поређење

По првом испитиваном параметру показало се да су дефиниције у ру-
ском рјечнику знатно краће по броју ријечи. Просјечна дужина дефиниција 
у ријечима у Ожегов и Шведова (1992) износи 5,59 а у Николић и др. (2011) 
знатно је виша са просјечно 7,87 ријечи по дефиницији (под дефиницијом се 
подразумијева дефиниција свих значења одредничке ријечи). Однос различница 
(уникатних облика ријечи) према појавницама (сваком облику ријечи у тексту) 
показује колико се често облици ријечи понављају. У случају да уопште нема 
понављања, да је сваки облик ријечи употријебљен само једном, вриједност 
овог параметра била би 1 (различница у том случају има колико и појавница). 
Што је вриједност даље од броја 1, понављања има више. Ова вриједност је 0,20 
у дефиницијама руског, а 0,15 у дефиницијама српског рјечника. Дакле, више 
је понављања у српским дефиницијама, другим ријечима, лексичка прецизност 
руских дефиниција је нешто виша. Дио ове разлике свакако треба приписати 
разлици у дужини – нормално је да у дужем тексту (а текст српских дефиниција 
дужи је од руских) има више понављања. Може се претпоставити и то да је већи 
број понављања истих облика у српском рјечнику дијелом узрокован тиме што 
је на њему радио већи број сарадника, а ту се често посеже за стандардизова-
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ним формулацијама у дефинисању да би се разлике у стилу појединих сарад-
ника уједначиле.

Кад је у питању поређење фреквенцијских листа облика засвједочених у 
дефиницијама, оно је вршено на основу ранга на фреквенцијској листи (најчешћи 
облик има ранг 1, сљедећи по фреквенцији ранг 2, итд.). Ово је најпродуктивни-
ји начин поређења узевши у обзир разлике у обиму текстова, просјечној дужи-
ни ријечи, те односа различница и појавница у ова два рјечника. Поређење про-
цената а поготово броја засвједочених облика довело би до слике искривљене 
разликама у поменутим параметрима двају текстова.

Поредећи рангове фреквенцијске листе, налазимо доста примјера гдје 
се рангови подударају – примјери овога дати су у Табели 1. Налазимо ту 
како функционалне ријечи које су при врху фреквенцијске листе и у општем 
језику, не само у дискурсу дефиниција у једнојезичницима (првих седам 
примјера у поменутој табели), те примјере честих елемената дефинисања 
који су у дискурсу дефиницја веома високо а у општем језику доста ниско 
(посљедња три примјера)

српски ранг руски ранг
и 3 и 2
у 4 в 1
на 5 на 5

или 7 или 4
за 8 для 6
од 9 от 13
о 12 о 15

односи 13 относящийся 17
обично 26 обычно 24
почети 53 начать 53

 
Табела 1: Примјери јединица са сличним фреквенцијским рангом

Међутим, оно што је посебно занимљиво кад се пореде фреквенцијски ран-
гови, јесу они случајеви гдје постоје знатне разлике у рангу. Постоје двије ос-
новне врсте таквих разлика. С једне стране су оне условљене структурним раз-
ликама међу два језика или епијезичких конвенција (примјери су представљени 
у Табели 2), а, с друге, оне које произлазе из разлика у лексикографској пракси 
(примјери су у Табели 3)
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српски ранг руски ранг
се 1 - -

који 2 который 19
је 6 есть 364

бити 39 быть 51

Табела 2: Разлике у рангу усљед структурне неподударности језика и правописа

Први примјер из табеле 2 узрокован је разликом у правописној конвенцији, 
тиме да се рефлексивна партикула у руском пише скупа а не одвојено како је у 
српском. Други примјер има везе са постојањем партиципа у руском и њиховим 
непостојањем у српском. Оно што ће се у руском компактно изразити партици-
пом, у српском ће морати бити изражено релативном зависном реченицом, нпр. 
руско имеющий ће бити (онај) који има у српском. Ово се види и по диграми-
ма (комбинацијама двију ријечи) и триграмима (комбинацијама трију ријечи). 
Ранг број 1 у српским дефиницијама је који се међу диграмима а који се одно-
си међу триграмима. У врху диграма још је доста оних са који: који је (ранг 5), 
онај који (ранг 8), онога који (ранг 11), која се (ранг 14), који има (ранг 18), итд. 
Коначно, трећи и четврти примјер у табели 2 имају везе са структурним разли-
кама у употреби облика глагола бити, његовог испуштања у руском и изрицања 
у српском. Наравно, овдје иду и неподударности лексичких система, рецимо 
гдје једној руској лексеми одговара више српских или обрнуто. Ово се може 
видјети у случају руског глагола сделать, који у руским дефиницијама има ранг 
21, а различити његови српски еквиваленти су знатно ниже јер дијеле семан-
тичку сферу тог глагола учинити ранг 46, извршити ранг 160, направити ранг 
283, урадити ранг 1600, израдити ранг 1768.

српски ранг руски ранг
онај 25 этот 299

човек 57 человек 14
део 34 часть 20

место 52 место 22
време 51 время 22

Табела 3: Разлике у рангу узроковане лексикографским традицијама

Мада први примјер у табели 3 може имати неке посредне везе са структурним 
разликама, он, баш као и други примјер из исте табеле има првенствено везе с 
тим да се у српској лексикографској традицију усталио образац дефинисања: 
онај који а у руској человек + партицип. Исто је и са чешћом употребом ријечи 



Славистика ХХIII/2 (2019)

 Лексикографске дефиниције између универзалног и традиционалног...  17

део, место и време у руском у односу на српски рјечник (за овај посљедњи ово 
је још израженије јер је српско време и руско время и руско погода).

Видимо, дакле, да постоје одређене индикације да се јављају одређене раз-
лике у начину дефинисања - у дужини, лексичкој разноврсности, те лексич-
ком избору. Дио ових посљедњих разлика узрокован је међујезичким струк-
турним разликама а дио разликама у укоријењеној лексикографској традицији. 
Како на цјелокупну масу дефиниција утиче велики број фактора а и сама про-
цедура квантитативне анализе уноси одређена ограничења, ценрални дио ана-
лизе биће, како је већ напоменуто, квалитативно контрастирање именциа на 
изам (српских) према изм (руских), нпр. комунизам:коммунизм те на ист(а) 
(у српском) према ист (у руском), нпр. комунист(а):коммунист у оним слу ча-
јевима гдје постоји еквиваленцијски парњак и гдје оба рјечника обрађују одред-
ницу (а не упућују на неку другу одредницу).

4. Квалитативно поређење

И у два посматрана узорка показује се да су руске дефиниције компактније, 
да садрже мање ријечи, како се види из табеле 4.

Просјечна дужина дефиниција у ријечима за: изам:изм:

српски руски
19.59 15.08

Укупно случајева: 190

Просјечна дужина дефиниција у ријечима за: ист(а):ист

српски руски
 9.29 6.39 

Укупно случајева: 155

Табела 4: Просјечна дужина дефиниција у ријечима

Када се погледају фреквенцијски подаци за ова два веома контролисана и 
ограничена узорка интернационализама, поново наилазимо на низ разлика које 
произлазе како из структурних разлика два језика тако и, много више, из разли-
чите лексикографске праксе и обичаја. 

Кад је у питању ист(а):ист, ранг број један у српском рјечник заузима об-
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лик који, а слиједи, са рангом број два онај. С руске стране, опет, облик человек 
има ранг број један. Ово је, ван сваке сумње, посљедица различитих лексико-
графских обичаја. С друге стране то што је ранг број четири у српском рјечнику 
облик се, који се у руском не појављује, посљедица је разлика у ортографији. 
Постоје и подударности, нпр. и облик бави у српском и облик занимающийся у 
руском имају ранг 8 (српски облик иде у комбинацији: који се бави, што је екви-
валент руског облика). Сличности се огледају и у посезању за именицама које 
одређују одредничке ријечи у дефиницијама, с тим што се чини да аутори ру-
ског рјечника чешће посежу за одређеним облицима. Ово се може видјети из 
табеле 5.

српски ранг руски ранг
присталица 3 сторонник 3 
стручњак 12 специалист 6 
следбеник 10 последователь 4

писац 11 писатель 23 
уметник 19 художник 12

аутор - автор 10
уметник 19 артист 20

Табела 5: Сличности и разлике у рангу именица које карактеришу одреднице на -ист(а):-ист

Видимо да једина ситуација гдје је ранг знатно виши у српском (иначе је 
најчешће виши у руском), јесте пар писац:писатель, што је посљедица употребе 
ријечи автор у руском, која се у српском уопште не употребљава. Ова разлика 
дјеломично произлази из алтернативне употребе синонима у српском рјечнику, 
нпр. уз следбеник користи се и поборник са рангом 24. И иначе, кад се погледају 
конкретни парови, да се примијетити да се у српском рјечнику блискозначнице 
користе и напоредо у једној дефиницији. Тако је у руском конструктивист де-
финисано као сторонник конструктивизма а у српском конструктивиста као 
присталица, следбеник конструктивизма. И овдје су видљиве разлике које про-
излазе из лексикографске праксе и обичаја.

Када је у питању пар изам:изм, оно што упада у очи је то да је, ако се 
изузму функционалне ријечи, пунозначна ријеч са највишим рангом у руском 
рјечнику направление (ранг 5, према српском правац са рангом 14), док је у 
српском то учење (ранг 9, према руском учение са рангом 22). Сличне разлике 
постоје и ниже на фреквенцијској листи: покрет у српском има ранг 22, движе-
ние у руском 58, а, с друге стране, руско отношение је у рангу 22 а српски однос 
није забиљежен. 

Да би се даље освијетлиле ове разлике, у табели 6 представљени су српски 
еквиваленти за најчешћу руску а у табели 7 руски еквиваленти за најчешћу 
српску именицу у овом узорку. 
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Еквивалент Фреквенција У одредницама

правац 12

идеализам, импресионизам, 
конструктивизам, кубизам, 
натурализам, позитивизам, 
рационализам, сентиментализам, 
симболизам, скептицизам, 
футуризам, експресионизам

учење 4 волунтаризам, механицизам, 
прагматизам, сензуализам

придржавање 1 академизам
назор 1 дуализам
један од два 
правца 1 материјализам

систем 1 монархизам
схватање 1 монизам
тумачење и 
схватање 1 реализам

покрет 1 романтизам
делатност 1 урбанизам

Табела 6: српски еквиваленти за направление

Еквивалент Фреквенција У одредницама

учение 7 
детерминизм, ленинизм, марксизм, 
пантеизм, пюрализм, теизм, 
эпикуреизм

направление 4 волюнтаризм, прагматизм, 
сенсуализм, эмпиризм

учение 1 агностицизм
совокупность 
положений 1 атеизм

разновидность 
протестантизма 1 баптпзм

одна из трех 
мировых религий 1 буддизм

одно из основных 
направлении 1 католицизм
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теория 1 дарвинизм
религия 1 иудаузм
позиция 1 релятивизм
стремление  1 утилитаризм
соединение  1 эклектизм

Табела 7: руски еквиваленти за учење

Из обје табеле видљив је висок ниво варирања у еквиваленцији, што је, по-
ново, посљедица различите лексикографске традиције и обичаја.

Мада није репрезентативно за разлику у дужини дефиниција у овом узорку, 
поређење дефиниција национализма и националисте у два посматрана рјечни-
ка свакако је индикативно за могуће узроке постојања разлика. Те одреднице 
изгледају овако (онако како су биле представљене у корпусу, без бројева):

национализм: идеология и политика, исходящая из идей национально-
го превосходства и противопоставления своей нации другим; проявление 
психологии национального превосходства, национального антагонизма, 
идеи национальной замкнутости

националист: сторонник национализма

Ожегов и Шведова (1992: s.v.)

национализам: свест о националности, о припадности одређеној на-
цији; тежња за националним напретком, за самосталним друштвеним 
развојем сопствене нације; истицање националних обележја, карактери-
стика; национални дух, родољубље, патриотизам; политичко начело и 
пракса по којима се права, интереси, циљеви одређене нације подржавају, 
истичу, остварују на штету других нација; уп. шовинизам.

националист(а): онај који има врло развијену свест о припадности 
својој нацији онај којем је много стало до националног напретка који 
тежи самосталном друштвеном (културном цивилизацијском) развитку 
своје нације родољуб патриота; онај који заступа национализам, поли-
тичко начело и праксу по којима нека нација има право да остварује своје 
интересе и на штету других народа; уп. шовинист(а)

Николић и др. (2011: s.v.)
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Из ова два примјера сасвим је јасно да је дефиниција у српском рјечнику 
знатно мање компактна, да иде у енциклопедијске детаље. Чак и ако занемари-
мо чињеницу да се у српском рјечнику у потпуности обрађују двије одреднице 
које су фактички једна поред друге док се у руском врши унакрсно упућивање 
код једне од двије одреднице, разлика у обиму је изразита. Постоје два могућа 
објашњења ове неподударности. 

Прва је сама ова одредница и чињеница да су међунационални односи  у 
бившој Југославији били изузетно видљиви и напети и присутни у шестотомни-
ку Матице српске из којег је посматрани српски рјечник израстао. Све ово 
знатно више него у Совјетском Савезу. Други разлог је шире природе. Наиме, 
и по осталим одредницама из ове посматрана два узорка види се да српски 
рјечник има знатно више енциклопедијских елемената, да граница између 
енциклопедије и једнојезичника није тако чврста као у случају руског рјечника. 
Слично томе, функције специјализованих рјечника, какви су рјечници сино-
нима и општег једнојезичника нису тако чврсто успостављени у српском као 
у руском рјечнику. Ако тражимо друштвену позадину оваквог стања, види-
мо да на српској страни постоји Мала Просветина енциклопедија доста огра-
ниченог карактера (Просвета, 1959) и, до појаве Ћосићевог (Ћосић, 2008) 
Ре чника синонима, систематског рјечника (Јовановић, 1938) који је доста заста-
рио и није рјечник синонима у правом смислу. На руској страни, опет, уз ре-
чени једнојезичник функционише и Велика совјетска енциклопедија (Госи-
здат, 1926-1933) и функционалан рјечник синонима (Александрова, 1968). 
Тако онда, чини се, српски једнојезичник, свјесно или несвјесно, попуњава 
одређене празнине у ширем културном окружењу, док се његов руски екви-
валент смјешта у специјализовану нишу једнојезичника. Уз овдје наведе-
ни примјер, ову хипоте зу поткрепљује и употреба блискозначница у помену-
том случају конструктивист(а):конструктивист. Слично се дешава и у 12 
одредница гдје се у српском рјечнику користи присталица, следбеник. Ради 
се о одредницама анархист(а), дарвинист(а), идеалист(а), импресионист(а), 
натуралист(а), релативист(а), сентименталист(а), фаталист(а), фашст(а), 
еволуционист(а), експресионист(а), и екстремист(а).

5. Закључци

На крају се може рећи да проведена анализа, уза сва своја ограничења, 
води сљедећој хипотези. Лексикографски рад у цјелини и дефинисање по-
себно, одвијају се и у једнојезичној лексикографији у окружењу даног језика, 
конкретне лексикографске традиције, одређеног друштва са својом друштве-
ном/културном праксом. Комуникација с корисницима рјечника условљена 
је успостављеним обичајима. Лексикографи израђују рјечнике и и формули-
шу дефиниције на основу културне традиције а корисници рјечника очекују 
одређена рјешења као учесници у тој културној традицији. Тако и ова контра-
стивна квантитативна и квалитативна анализа дефиниција из савремених речни-
ка руског и српског језика потврђује ставове Јонга и Пенга (2007), установљене 
на примеру двојезичне лексикографије, да и у једнојезичној лексикографији, 



Славистика ХХIII/2 (2019)

22 Данко Шипка

као и у двојезичној, преовлађује комуникативни модел у дефинисању лексема у 
односу на универзални/системски модел. 

Овдје установљене разлике подударне су са разликама у пракси приписивања 
употребних квалификатора у четири словенска једнојезичника (руском, пољ-
ском, српском и словеначком) показаним у Šipka (2016). И у тој области постоји 
знатно варирање међу рјечницима, како у репертоару етикета, тако и у учеста-
лости њиховог приписивања, што, опет, произлази из различитих друштвених 
окружења и установљене лексикографске праксе.

Оно што је показано овдје јесте да и у веома ограниченом узорку интернаци-
онализама, гдје одабране одредничке ријечи постоје у оба језика и гдје су у оба 
језика опремљене пуном дефиницијом, постоји веома висок степен међујезичког 
и међукултурног варирања. И добро је да је тако. Једнојезичници нису збирке 
математичких формула, они су, како је речено на самом почетку, мапе мишљења 
конкретне језичке и друштвене заједнице и одлагалишта колективног памћења 
исте те заједнице.
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Danko Šipka

LEXICOGRAPHIC DEFINITIONS BETWEEN THE UNIVERSAL AND 
TRADITIONAL: QUANTITATIVE AND QUALITATIVE COMPARISON OF 

GENERAL MONOLINGUAL DICTIONARIES

Summary

The present paper contrasts the quantitative and qualitative parameters of the best-known 
Serbian and Russian one-volume monolingual dictionaries. Research was divided in two phases. 
The texts of the definitions in the two analyzed dictionaries were extracted first and their quantitative 
parameters were tabulated (the length of definitions in words, type/token ratio, frequency lists). 
The second phase relied on the qualitative analysis of nouns ending in -ist (as in Marxist) and 
-ism (as in Marxism). In both phrases of research, a high degree of interlinguistic and intercultural 
variation was detected. While exhibiting various limitations, research presented here leads to a 
hypothesis that lexicographic treatment, even in its highly formalized defining aspect, remains 
immersed in the social fiber of its lexicographic practice. Defining is determined by the existing 
lexicographic tradition and by the customary manner of communicating with dictionary users. It is 
also conditioned by the structural parameters of the language in question.

Key words: lexicographic definitions, Russian language, Serbian language, monolingual dic-
tionaries, lexicographic tradition.
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СРПСКЕ ПАДЕЖНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ С ПРЕДЛОГОМ 
НАСУПРОТ∗

Овај рад се бави недовољно проученим српским конструкцијама с предлогом насупрот, с фо-
кусом пажње на просторном и метафоризованом просторном значењу. Анализом је установљено 
да се семантичко-синтаксичка обележја која важе за једнодимензионалне, дводимензионалне и 
тродимензионалне материјалне односе у потпуности пресликавају и у непросторну сферу. 

Кључне речи: српски језик, синтакса, спацијалност, метафоризација.

This paper deals with poorly studied Serbian case constructions with the preposition nasuprot, 
focusing on spatial and metaphorized spatial meaning. The analysis shows that semantical-syntactic 
features that apply to one-dimensional, two-dimensional, and three-dimensional material relations 
are fully mapped to the non-spatial domain..     

Keywords: the Serbian language, syntax, spaciality, metaphorization.

1. Интересовање за конструкције с предлогом насупрот иницирано је чиње-
ницом да им је у нашим граматикама (Стевановић 1979: 352, 379−380; Minović 
1987: 123, 127, 130; Пипер, Клајн 2013: 353; Антонић 2005: 151, 192), у одно-
су на друге предлошке структуре, посвећена несразмерно мала пажња, а шту-
ро објашњење понекад није илустровано ниједним примером и, колико је 
нама познато, у србистици1 нису посебно изучаване. С намером да се основ-
на значењска компонента детаљније образложи и прошири новим запажањима, 
проучаваћемо употребу овог предлога у српском језичком стандарду2.         

Све до појаве генеративне граматике, нарочито x-теорије (Ivić 1990: 231), 
предлози нису били у фокусу интересовања. Традиционални опис предлога, 
присутан у већини наших  граматика и језичких приручника,  заснован је на 
структуралистичком схватању да су то релационе речи редуцираног лексичког 
значења. Функционално усмерен приступ овим језичким јединицама3 резулти-
рао је диференцијацијом подзначења одређених предлошких конструкција без 

1 Препозиција насупрот била је предмет контрастивне анализе хрватског и пољског 
језика (Daković 2018).

2 Примери су ексцерпирани из електронског корпуса савременог српског језика (СрпКорп).
3 Упечатљиво је Белићево (1998: 161) објашњење њихове улоге у стварању система декли-

нације: „ [...] од средстава језичких употребљавало се као нов диференцијални знак оно што је 
било могућно. То је могла бити каква реч која и сама значи односе (предлог или реч с предлош-
ком функцијом, нпр. у енглеском језику), каква друга диференцијална реч (нпр. члан или замени-
ца који су чували падежне разлике), или каква партикула, ма се она развила и од какве предлош-
ке речи (то су партикуле предлошке у смислу наставка деклинације у француском језику) и сл.”

* Овај рад представља део истраживања у оквиру пројекта Стандардни српски језик: син-
таксичка, семантичка и прагматичка истраживања бр. 178004, који финансира Министар-
ство просвете, науке и технолошког развоја републике Србије.



Славистика ХХIII/2 (2019)

 Српске падежне конструкције с предлогом насупрот  25

покушаја њиховог повезивања јединственим семантичким цртама. Другачији 
приступ значењу, заснован на психолошким и филозофским истраживањима 
проблема категоризације, довео је до знатног помака и у приступу предлози-
ма, а најизраженије у когнитивној лингвистици. Иако се пун замах локалистич-
ке теорије код нас примећује тек у новије време (Piper 1997; Klikovac 2006; 
Rasulić 2004), такав приступ у србистици није новина и неке основне назнаке се 
уочавају већ у Даничићевој (Даничићъ 1858) обради падежа.

Међу основне премисе локалистичке теорије, на којој ће у највећој мери би-
ти базирана анализа овог предлога, спада и становиште да језик нема само ко-
муникативну улогу већ је и средство формализације искуства и целокупне наше 
спознаје (Радман 1988: 84), а да су језичке законитости ексцерпиране из општих 
законитости по којима функционише универзум (Piper 1997: 17). Међутим, то не 
значи да простор и време треба схватити кантовски, као унапред дата знања, јер 
се човек не рађа с готовим моделима менталних представа, већ се простор и про-
сторне релације временом изграђују путем перцепције и кроз моторно искуство. 
Прве представе које дете усваја о простору засноване су на врло једноставним 
искуствима: одвајању, удаљености, обухватању, редоследу, и спадају у тзв. то-
полошки простор. Следећу фазу карактерише интернализована координација 
схема, заснована на „покушајима и погрешкама” а временом се развија и спо-
собност реверзибилног усмерења, као могућности стварања менталне предста-
ве о кретању уназад, до његовог поништавања (Piaget, Inhelder 1986).  

Захваљујући томе што слику света човек моделује према свом властитом телу 
и његовим координацијама, свака перцепција садржи основне појмове простор-
не релације, а положај на којем се налази он сам као посматрач представља ис-
ходишну тачку за рашчлањивање објективне целине и свих других одредaба 
положаја (Kasirer 1985: 138). При том не треба занемарити ни чињеницу да 
субјективни доживљај објективног окружења, тј. модел психолошког простора, 
није идентичан стварном физичком простору. Језик се ту појављује као сред-
ство наивне слике света, као средство којим се односи у њему поједностављују. 
Језичко упрошћавање просторних димензија и односа спада у специфичности 
језикā. Истраживања спроведена на различитим језицима показују да и поред 
разлике у начину на који се спацијална семантика реализује на површинском 
језичком плану, вреде неке универзалне законитости. На пример, експеримен-
тално је установљено да међу универзалије спада и редослед усвајања пред-
лога којима се означавају просторни односи. Прво се усвајају предлози који се 
комбинују с појмовима за идентификацију тополошког простора (у и на), затим 
они уз појмове којима се открива представа о еуклидском тродимензионалном 
простору (пред, под, над), а касније и остали којима су облежeни комплекснији 
односи (Анђелковић  2000: 175,  према Parisi, Antinucci 1970).   

Да је интересовање за проучавање различитих словенских предлога и пред-
лошких конструкција у дијахроној и синхроној перспективи крајем прошлог 
и почетком овог века добило на значају, показује и покретање међународног 
пројекта посвећеног семантичко-синтаксичкој анализи предлога у словенским 
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језицима,4 чији су резултати објављени 2014. и 2018. године.5 У напорима да 
се и српски предлози што боље сагледају и опишу, неки од њих су обрађени 
појединачно или у комбинацији с одређеним падежним облицима. Нису изоста-
ли ни систематични описи семантички блиских решења, како у самом српском 
језику тако и у контактном или контрастивном односу с неким другим језиком 
(Радовановић 1984−1985; Вићентић и др. 2001).

1.1. Предлог насупрот, којем је посвећена ова анализа, настао је функционал-
ном транспозицијом прилошке у предлошку јединицу, а о условима у којима је до 
тога дошло обавештава нас Даничић (Даничићъ 1858: 372−375), објашњавајући 
да је то прилог који се изједначио с предлозима када се везао за именицу у падеж-
ном облику6 и изгубио могућности да мења место7, при чему је задржао своју ос-
новну семантику, тако да с другим и трећим падежом значи исто, а то је: „нешто 
обрнуто ономе што значи реч сама”. И данас се у речничкој дефиницији (РМС−
МХ, књ. 3, 1969: 634, насупрот) прво наводи прилошко значење „супротно, про-
тивно од некога или нечега, на супротној страни”, а онда упућује и на његову 
предлошку употребу у генитивним и дативним конструкцијама. И Стевановићево 
(1979: 351) тумачење овог секундарног предлога8 имплицира примарно про-
сторну релацију „управљеност насупрот некоме или нечему”, што И. Антонић 
(2005: 192) развија у истом духу видећи је као „лоцираност два објекта у про-
стору који су окренути један према другом”, а Прањковић (Pranjković 2005: 246) 
идентификује као „фронталну локалност” при чему су посматраној конструкцији 

4 Ради се о пројекту Славянские предлоги в синхронии и диахронии: морфология и синтаксис, 
Московский государственний университет им. М.В. Ломоносова, Филологи ческий факультет, 
Лаборaтория общей и компьютерной лексикологии и лексикографии, 2002−2009. године.

5  Всеволодова Майя Владимировна, Кукушкина Ольга Владимировна, Поликарпов Ана-
толий Анатольевич. Русские предлоги и средства предложного типа. Материалы к функ-
циональнограмматическому описанию реального употребления. Книга 1. Введение в объек-
тивную грамматику и лексикографию русских предложных единиц. Москва: URSS, 2014. и 
Всеволодова Майя Владимировна, Виноградова Екатерина Николаевна, Чаплыгина Татьяна 
Евгеньевна. Русские предлоги и средства предложного типа. Материалы к функционально
грамматическому описанию реального употребления. Книга 2. Реестр русских предложных 
единиц А – В (объективная грамматика). Москва: URSS, 2018.

6 По Белићевим речима ( 1998: 92) није тешко предвидети који ће прилог уз који падеж  
ићи јер то зависи од његовог основног општег значења. Он напомиње да су предлошку 
функцију управо преузимале речи које су имале два обележја: опште зависно падежно зна-
чење и значење модификације датог падежног значења, а то су били прилози и због тога је 
прилошко значење претходило предлошком.  

7 Предлошка фраза пореклом од старих адверба карактеристична је за језике развијене 
синтаксичке конфигуративности, са мање-више фиксираним редом речи (SVO). Дијахроно 
гледано фиксирање реда речи, па и старих прилошких партикула, последица је промене ак-
тивног типа језика у номинативни и развоја субјекатско-објекатских односа и синтаксичке 
транзитивности, а тиме и промене једнодимензионалне просторне парадигме у дводимензи-
оналну (Павловић 2013: 130−131).

8 Поред прилошког порекла речник ЈАZU (knj. VII, 1914: 667, nasuprot) нас обавештава  и 
о творби препозиције насупрот у којој учествују две јединице: на-супрот. Говорећи о сложе-
ним предлозима, Клајн (2002: 139) помиње две врсте њиховог грађења, једне настале спојем 
два предлога, а друге предлога и именице. Међутим, за предлог насупрот и усупрот каже да 
је немогуће одредити функцију другог дела. 
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у хрватском језику синонимичне конструкције с предлошким изразима преко 
пута и визави (vis-à-vis). Из тог у основи просторног значења развио се и адвер-
затив као један од облика недимензионалне семантике који се приписује пред-
лошким конструкцијама (Pranjković 2001: 25). 

2. Посматрани корпус показује да поред доминантне препоноване позиције 
предлог насупрот може бити дистрибуиран и у постпонованом положају у од-
носу на управну реч, нпр.: 

Али зашто да ћути кад се и њен живот, њеној вољи насупрот, извргава 
опасности; [...] самосталци су били представљени као „Бранковићи”, а њима 
насупрот је био Пашић, „десно крило српског господара” ког ни ћесар надму-
дрит не може (СрпКорп).

Та појава нарочито је изражена у примерима где је овај предлог комбинован 
с просентенцијално употребљеном заменицом то: 

[...] и достојним презира, и који ни после бољег упознавања не би успео 
да побуди саосећајност. Томе насупрот, могао бих да лечим било ког 
дијабетичара; У том случају, поистовећујемо га са појмом законитости, то 
јест легалности. Томе насупрот, можемо га разумети као обједињавајуће 
начело за етику која је изнад таквог правног поретка (СрпКорп).

2.1. Иначе, поред доминантних именичких, у српском језику су сасвим уоби-
чајене заменичке конструкције с овим предлогом, а мањи број случајева у кор-
пусу потврђује и његову комбинацију с бројем. Осим показних, међу којима су 
нарочито фреквентне то и ово, као и општа заменица све, којима се упућује на 
препоновани садржај, a целом конструкцијом врши просторна метафоризација 
текста (Кликовац 2008), овај предлог се комбинује и са свим личним и поврат-
ном заменицом: 

Насупрот овом, џиновска продукција са звездама попут Уме Турман, 
Жерара Депардјеа и још двадест; Њихови су покварени, препредени и изо-
пачени. Наши се, насупрот томе, боре витешки, трпе увреде али и правед-
но узвраћају; Насупрот ономе што се обично говори и пише, Свети отац 
јако воли српски народ; Насупрот свему, поетичност језика не нарушава 
ни вечито понашање добра и зла; Насупрот њој, Миломир Марић никад 
није поклањао пажњу где и како живи;  Насупрот нама, наши политич-
ки противниципрограме немају; Четнички покрет је насупрот себи имао 
снажaн, млади, добро организовани и водени супарнички покрет; Стоје 
један насупрот другом у мрачној собици (СрпКорп).

2.2. Насупрот припада предлозима који у пракси остварују двојаке рекцијске 
односе, с именским лексемама у дативу и генитиву, што потврђује и савреме-
ни корпус, у којем су забележени такви примери с готово идентичним протаго-
нистима од којих је обично онај у фокусу пажње стациониран у (на)супротном 
положају према другом / од другог:

Д: [...]   колико је то могуће двома људима који седе једно насупрот другом 
за истим столом; 
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Г: [...]  нису се ни погледали кад они стоје једно насупрот другог као потпу-
ни странци, обоје подједнако инхибирани и несрећни (СрпКорп). 

Иако се у србистичкој литератури дативу и генитиву у овом случају углав-
ном приписује синонимски однос,9 у делу сербокроатистичке граматичке ли-
тературе генитивни облик се сматра или секундарним или се доводи у питање 
његова нормативност (Daković 2018: 191). Примери обухваћени овом анализом 
потврђују да поред доминантне дативне конструкције у којој се бележи пред-
лог насупрот није занемарљив ни број примера с генитивним обликом именице 
или заменице са значењем конкретног ентитета, и живог и неживог, у функцији 
просторног оријентира, или конкретних и апстрактних појмова као метафори-
зованих просторних оријентира, нпр.:

 [...] кад они стоје једно насупрот другог као потпуни странци; [...] тетка 
ме је посадила у фотељу села је насупрот мене; Насупрот њих, на другом 
делу подијума, [...], орила се музика; дошли смо на обалу потока насупрот 
лепог врта; [...] вицекраљ нас све троје одведе под дрвеће насупрот гости-
онице и посадивши нас на клупу рече; [...] насупрот феномена опипљивог 
света, јесте она обједињавајућа нит неколико догађаја испричаних у рома-
ну; Насупрот идеализованог лика брата и његовог, у роману непотпуно 
елаборираног, дионизијског схватања; [...] у македонском Уставу и закони-
ма чије усвајање инсистирају „посредници” Перђу и Леотар, насупрот ли-
дера „македонског блока” Црвенковског и Георгијевског; [...] велики побор-
ници даљег јачања вишепартијске демократије, насупрот  оних партија и 
појединаца који, [...] (СрпКорп).

Корпус савременог српског језика демантује мишљење о генитивном обли-
ку као архаичној категорији10, а његова употреба у различитим функционал-
ним стиловима доводи у питање и оцену да се ради о супстандардној појави. 
Колебање двеју конструкција с предлогом насупрот објашњиво је у контексту 
посматрања промена у језику, које се одвијају поступно. Очигледно је на снази 
смена у перспективизацији овог типа оријентационе локализације. 

Позиција објекта локализације (ОЛ), у једном случају, одмерава се одвајањем 
и удаљавањем од оријентира (О) на супротну страну, што се граматикализује 
генитивом. Такође, када је генитив у питању не треба занемарити ни 
унутарјезички утицај семантички врло блиског сложеног предлога супротно 
од који се комбинује управо са овим падежним обликом ([...] хемијски посту-
пак стварања неке материје спајањем, једињењем њених састојака, елемена-
та; супротно од аланизе.).

9 Да се став о употреби облика именице уз овај предлог у србистици није сасвим искри-
сталисао, потврђују речи И. Клајна (1991: 117), који  напомиње да је исправан само датив-
ни облик и да би се као правило, где год постоји колебање између ова два облика, предност 
требала дати дативу, али ипак овај аутор на све то додаје да генитивни облик није у свим 
случајевима напоредне појаве двају падежа и погрешан.  

10 И. Антонић (2005: 151) констатује да је генитивни облик конструкције с предлогом на-
супрот некада био знатно чешћи.
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 С друге стране, знатно чешћа је оријентација заснована на циљном одно-
су, где објекат локализације заузима почетну, а оријентир у дативу крајњу тачку 
замишљене путање.

У том смислу може се схватити и коментар С. Павловића (2006: 324), који се 
пре свега односи на метафоризоване просторне односе, да се генитив реализује 
као последица концептуализације нежељеног дејства које се неутралише 
удаљавањем од аблативне тачке, а да је датив адлативно обележена позиција 
према којој се агенс устремљује. Дакле, посматрање оријентира као аблативно 
или као адлативно ангажоване позиције регулише избор једног од ових облика, 
а степен актуелности перспективе посматарања утиче на учеталост, односно 
смену њиховe реализације. 

3. И поред тога што је семантика овог предлога заснована на просторним  
релацијама, у корпусу доминирају непросторна значења,11 што се може објасни-
ти несигурношћу у идентификацији односа који би одговарао значењу предлога 
насупрот, нарочито у једнодимензионалним и дводимензионалним релацијама 
или између појмова који означавају објекте без јасно изражених страна у тро-
димензионалном простору.12 

Ово потврђује и анкета спроведена међу изворним говорницима српског 
језика13 којима је дато да међусобни положај тачака или лопти у вертикалном 
или хоризонталном низу идентификују избором једног или више понуђених 
предлога: испред, иза, изнад, испод, поред и насупрот. У зависности од пер-
спективе посматрања сва понуђена решења могла би бити прихватљива, али 
се показало да предлог насупрот код испитаника који су се за њега одлучили 
није имао алтернативу само када су објекат локализације и оријентир сагледа-
ни као део ширег простора у којем долазе до изражаја две раздвојене, опонент-
не стране. На пример, распоред тачака које су део геометријског облика или су 
поређане у низу, тако да се добија представа двеју супротних страна, чешће је 
идентификован као насупротан од оних које су приказане ван било каквих ок-
вира. Генерално, посматрани предлог углавном је био алтернативно решење и 
више везан за хоризонтално постављени низ, а ретко за вертикални. Било је 
испитаника који су се за овај предлог одлучили само једном, неки ниједном, а 
у тродимензионалном простору нико није идентификовао положај лопте, као 
објекта локализације, конструкцијом с предлогом насупрот, већ неким другим 
понуђеним решењем. 

11 За разлику од анализе спроведене у хрватском језику на 76 примера у којима доминирају  
просторна значења (Daković 2018: 192), савремени српски корпус (СрпКорп) са преко 2000 
примера показује сасвим другачију слику. 

12 С обзиром на то да је језичка слика света редукована, поједностављена, човекова пред-
става објекта локализације и локализатора углавном се своди на осну структуру основног 
облика тела и задржава се само основна физиономија. Управо због тога је одабрано да у ан-
кети, која је спроведена за потребе овог истраживања, буду приказани геометријски облици 
који немају комплексну структуру да би разлика у односу на ту пречишћену, језичку пред-
ставу, била што мања.   

13 Испитаници су били професори Одсека за српски језик и лингвистику и студенти ма-
стерских студија Српског језика и књижевности. Анкета је спроведена у току 2019. године.  
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Различите категорије у српском, па и у другим језицима повезане су принци-
пом наткатегоријалне локализације, првенствено на когнитивном, а затим и на 
језичком плану, где су моделу категоријалне просторне ситуације коресподент-
ни модели других непросторних значења. Будући да се на семантичку категорију 
простора ослањају друге непросторне категорије и да она представља прото-
типну локализацију (протолокализацију) (Piper 1997: 35−47), у својој анализи 
и ми полазимо од њених семантичко-функционалних обележја, без обзира на 
мању фреквентност таквих примера у корпусу. 

Познато нам је да простор степенован према броју међусобно окомитих пра-
вих са једном заједничком тачком може бити једнодимензионалан, дводимензи-
оналан и тродимензионалан. 

3.1. Односи у простору који су заступљени једном правом могу се иденти-
фиковати према удаљености или међусобном положају њених сегмената. У 
језичкој репрезентацији таквих релација између осталог учествује и предлог 
насупрот као маркер двају смерова који омогућавају промену димензија у овом 
једнодимензионалном простору. И поред идентичности свих тачака од којих је 
саздана дата права, крајње тачке неке замишљене дужи чине опозитни пар, пре-
ма њиховом различитом положају − почетне и крајње позиције, чија би језичка 
интерпретација, која укључује посматрану конструкцију, могла гласити: „по-
четна тачка (1) је / налази се насупрот крајњој тачки (2)”. Схематски овај од-
нос би се могао представити на следећи начин14:

                                     ОЛ                                    О
                                      ● - - - - - - -  :  - - - - - - - ●
                                     (1)                                    (2)

У пракси овакви случајеви су очекивани у идентификацији геометријских 
односа, који могу имати различиту примену, као у примерима из корпуса: 

Пређен је пут између тачке А која је тачно насупрот тачки Б; [...] пада 
у сазвежђе Лава и то насупрот Урану (СрпКорп). 

3.2. У дводимензионалном простору, који представља пројекцију физичког 
универзума на раван, релевантне су две димензије – дужина и ширина, а сва-
ка тачка одређена је паром координата. Предлогом насупрот спецификује се 
релација међу тачкама које имају једну идентичну нормалу координатне оси, тј. 
једнако су удаљене од хоризонталне или вертикалне осе. У пракси се такав од-
нос може представити као „десна тачка је насупрот левој” (ОЛ1 насупрот О) и 
„доња тачка је насупрот горњој” (ОЛ2 је насупрот О). Схематски приказ овод 
односа могао би се овако приказати:  

14   Положај замишљене дужи није релевантан, тј. може бити хоризонтална, вертикална 
или под неким углом.
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           О●               ●ОЛ1                                        ● О                                                                                    
                                                                                                     
                                                                               ● ОЛ2

У корпусу је овај однос примењен на локализацију географских појмова 
(меридијана), који се формално могу представити тачкама (или низом тачака 
исте дужи):

То је подневак или меридијан, [...], који лежи насупрот Гриничком (почет-
ном) подневку (СрпКорп).

3.3. Типична оријентациона локализација, како то показује већина евиден-
тираних примера с предлогом насупрот, одвија се у тродимензионалном про-
стору мањих или већих размера, а обухвата географске пределе, грађевинске 
објекте, ствари и људе. Маркираност ентитета јединственим положајем (ос-
трво), централношћу (пошта), популарношћу и значајем (познато уметнич-
ко дело, вицекраљ, Богородица), личним простором говорника или саговорника 
(моја кућа, твој кревет) квалификује их за улогу локализатора. 

Импликатура о трајном или привременом заузимању одговарајуће позиције 
једног ентитета у односу на други углавном је експлицирана или имплицирана 
глаголима типа: налазити се, сместити се, стајати, седети, нпр.:  

Сама зграда Умјетничке галерије, смештена на Плочама, насупрот 
Локрума [...]; [...] у фоаје Медицинског центра. Стаклена врата насу-
прот водила су [...];[...] на уској клупи насупрот његовом лежају седе два 
човека; Затим се у комору (лежиште), које је насупрот цеви, успе дозирана 
количина искључиво црног (димног) барута (СрпКорп). 

За разлику од једнодимензионалног и дводимензионалног, у тродимензио-
налном простору релевантан је не само положај, паралелизам и раздвојеност 
објекта локализације и локализатора, односно оријентира, већ често и њихово 
усмерење – окренутост предњим странама, тј. оним странама које посматрач 
(приповедач) оцени као такве15: 

Испод десне (јужне) певнице, насупрот Богородичином, налази се архи
јерејски престо; [...] две велике Шумановићеве „Шидијанке” насупрот 
којих стоје велики женски актови. Обојица су ушла у крчму насупрот по-
штанског дома; Насупрот нашој кући стајала је једна сељачка; Прелат је 
седео у фотељи насупрот вицекраља; Мушкарац мирно седи на фотељи на-
супрот твојој (СрпКорп).  

15 О улози посматрача при одређењу предње стране треба видети у Арсенијевић 2011. 
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Конструкција с предлогом насупрот учествује и у идентификацији простор-
ног односа међу живим ентитетима окренутим „лицем у лице”, а статичност 
објеката локализације експлицирана је глаголима такве семантике (налазити 
се, стајати, чучати и сл.): 

Трепчини радници налазе се нонстоп испред фабрике, насупрот наоружа-
ним припадницима Кфора; Насупрот њима стајала је мала црногорска 
војска; [...] човек наоружан пушком могао је стати насупрот другом на-
оружаном пиштољем; [...] седе једно насупрот другом; [...] који је чучао 
насупрот њему (СрпКорп).  

Специфичност положаја који имају објекат локализације и оријентир у при-
мерима овога типа до изражаја долази тек сагледавањем динамичког аспек-
та датог сценарија. Истовремено кретање посматраних протагониста у смеру 
којем су окренути водило би их у сусрет један другоме, па би се у једном мо-
менту или мимоишли или сударили. Схематски би се то могло овако приказати:

ОЛ                                                                О
                                                      

Познато је, а корпус то и потврђује, да динамичност није карактеристична за 
овај тип локализације, па се она у малобројним примерима везује углавном за 
дејство природних појава у улози оријентира (поветарац, водена струја), чије је 
кретање усмерено према објекту локализације. Истовремено је кретање објекта 
локализације усмерено према оријентиру, што резултира ефектом стварања от-
пора и успоравањем или онемогућавањем даљег кретања тог објекта: 

За то време на гумну су младићи раж вејали, лопатама је захватали, насу-
прот поветарцу је бацали; У документарним филмовима о природи ви ћете 
често видети и сторије о рибама које пливају узводно, насупрот снажним 
воденим струјама (СрпКорп). 

 4. Већ је поменуто да просторна локализација представља протолокализацију 
чији се принципи функционисања пресликавају и на друге семантичке катего-
рије. Модели синтаксичких структура и појмовно-терминолошка решења ка-
рактеристична за  примарно просторни садржај примењени при опису непро-
сторних односа спадају у домен језичке металокализације (Piper 1997: 44). 
Основни конститутивни спацијални елементи денотирани језиком: објекат 
локализације, локализатор и оријентир пројектовани су и у непросторну сфе-
ру семантике, као и релације локационог и оријентационог типа. Примењивост 
истих критерија који функционишу у свету материјалних односа при 
класификацији примера у којима је предлог насупрот реализован с лексиком 
апстрактног или конкретног али непросторног значења, показује висок степен 
међукатегоријалне транспозиције. Све три просторне димензије представљају 
базу метафоризације с примарним обележјем адверзативности.
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4.1. Уколико је природа анализираног односа подложна једнодимензионалној 
пројекцији, тј. уколико је сагледива као дихотомија у оквиру исте сфере, са се-
мантичким опонентима који се раздвајају према особини, квалитету, квантите-
ту и сл., ентитети чија се релација анализира чине антонимски пар. При томе 
није уочена правилност у избору опониране стране која ће бити комбинована с 
предлогом насупрот16 (лаж насупрот истини, илузија насупрот реалности, 
излазни насупрот улазни, тврд насупрот меком, стар насупрот младом, не-
одговорни насупрот одговорном, прогресивни насупрот конзервативном). 
Еквивалентна структура овој конструкцији била би конструкција с предлогом 
према, у односу на (лаж насупрот / према истини; илузија насупрот / у од-
носу на реалност): 

[...] иза диференцијације народа бивше Југославије била је дихотомија 
Балкан насупрот не-Балкану; Лаж насупрот истини; [...] наступа ера 
поларизације света на два антагонистичка табора: доминације насу-
прот равноправности; [...] замислимо шта је илузија насупрот реалном; 
Технологија није ништа друго до лажни свет, свет обмане, свет који се на-
лази насупрот стварног света; [...] излазни податак добијен из програ-
ма по обради података. Насупрот овом податку је улазни податак; [...] 
(тврди диск) несавитљиви диск, најчешће неизменљив, великог капацитета 
и брзине. Насупрот њему је меки диск или дискета;  [...] механика и фи-
зика, старе су више стотина година. Насупрот њима су младе дисципли-
не, настале пре неколико десетина година; [...] златно се истиче насупрот 
црној кори букава; [...] трагична и проклета смрт, насупрот добре, бла-
ге и достојанствене, људске, смрти; [...] уживају у пространству, насу-
прот скученом простору тераријума; Насупрот одговорним уредницима 
јавних гласила, он себе назива − неодговорним уредником; [...] о суштин-
ским разликама у виђењу државе, прогресивног насупрот конзервативном; 
[...] аутосугестибилно биће које у времену друштвене кризе и рата подлеже 
колективном, насупрот индивидуалном менталитету; [...] као оличење 
„капута”  који стоји насупрот  „гуњцу и опанку”; [...] јер се на чедности 
инсистирало јер стоји насупрот блуду; [...] што изричито тврди 31 одсто 
испитаника, насупрот 15,5 одсто (СрпКорп). 

4.2. Примери с метафоризованим просторним односима који би одговарали 
онима у условима дводимензионалности преузимају обележја карактеристич-
на за те односе, па се међу појмовима чија се релација посматра уочава пара-
лелизам, али и раздвојеност, удаљеност, баш као и међу двема тачкама исте 
равни на супротним странама у односу на хоризонталну или вертикалну осу. 
Практично, два опонентна појма, у улогама објекта локализације и оријентира, 
припадају дијаметрално различитим сценаријима, што се најчешће језички 
нотира експликацијом позитивно реализоване активности једног од њих пре-
ма имплицитној негираној оног другог,  нпр.: Насупрот домаћину, гости 

16 Ипак, нешто се чешће с посматраним предлогом удружују појмови који би у овој врсти 
дихотомије могли бити оцењени као позитивни, као што је истина у односу на лаж, или ре-
алност у односу на илузију, тврд у односу на мек итд..
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нису испунили очекивања [← домаћин је испунио очекивања, гости нису ис-
пунили очекивања]. У корелацији с овим конструкцијама могле би се појавити 
конструкције са сложеним предлогом за разлику од (За разлику од домаћина, 
гости нису испунили очекивања):    

Владимир Велебит, насупрот Дедијеру, сматра да је Стаљин хтео да им-
пресионира маршала Тита; Насупрот, сасвим насупрот Јеврејима, који су 
потпуно код куће и живе нормално, чисти Грци су живели ненормално; [...] 
рекли да су реченичне конструкције са да (насупрот реченицама са како) 
изашле из употребе; Градови ће развијати проактиван однос насупрот па-
сивном чекању да подстицај дође споља; И неупућенима је јасно коли-
ко састављачи песничких, насупрот састављачима прозних антологија, 
имају лагоднији посао; Насупрот црти, цртица је, по правилу, знак спајања; 
Именице, као замене бројевима, имају ту предност што се, насупрот 
бројевима, могу мењати по падежима; Оно што се могло сазнати говори 
да пројекат промовише отворени тржишни модел, насупрот досадашњем 
који је штитио права стваралаца вредности; [...] насупрот млекари-
ма, сточари изузетно задовољни откупном ценом млека од 18 динара; [...] 
такође инспирисана трагедијом бомбардовања, тешке емоције претапа у 
апстрактне слике. Насупрот њој, Николас Критофоракис представља се 
као реалиста, мајстор цртежа; Цео месец је редовно ишао на све службе, 
али, насупрот Пекишеу, никада није хтео да пости (СрпКорп).

4.3. Пресликавање тродимензионалних просторних односа у неке дру-
ге сфере одвија се, као и у претходна два случаја, стварањем потпуно нових 
семантичких веза по истом принципу. Адверзативни однос метафоризацијом 
обухваћених појмова утемељен је на просторном распореду у којем положај 
и окренутост објекта локализације и оријентира претпоставља међусобно 
приближавање и сучељавање. Исти тип релације у непросторној сфери сагле-
дава се као однос двеју страна ангажованих тако да се прејудицира њихова 
конфронтација. Осим посматране предлошке конструкције постојећа адверза-
тивност могла би се лексикализовати глаголским прилогом исте базичне семан-
тике, супротстављајући се, нпр.: Срески одбор у Беранама ствара се насу-
прот / супротстављајући се вољи представника Краљевине Југославије [← 
Срески одбор у Беранама ствара се  и тиме супротставља вољи представника 
Краљевине Југославије]. Илустративни су и ови примери из корпуса: 

Он сам стајао је насупрот целој Академији наука, целом Универзитету, 
свима професорима права; У Светској организацији за интелектуал-
ну својину, насупрот европским мишљењима, америчка администрација 
чврсто брани став о казненим одредбама; Његова самоћа се зато чита као 
симболички изазов суштини, насупрот бројним појавним маскама и при-
видима; [...] прићи претходном историјском искуству са новим социјално
економским и политичким идејама, насупрот упорном истрајавању на 
старим идејама; значи да међу чланицама ДОСа не постоје воља и снага 
стручњака који могу да подстакну реформе насупрот оним политичким 
странкама које желе да задрже постојеће стање; Као критичар Кашанин 
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је подржавао младе песнике и сликаре насупрот традиционализму и ака-
демизму; Насупрот Михаилу Политу, Милетић одбацује одредбе Париског 
уговора као негативне и штетне17 СрпКорп).

5. Сумирањем свега реченог показује се да неке чињенице везане за констру-
кције с предлогом насупрот досада или нису уопште помињане или нису до-
вољно истакнуте као битне. Ипак, овом приликом бисмо још једном напоме-
нули да се дати предлог у савременом српском језику најчешће комбинује са 
именицама, а по фреквентности појављивања следе заменице, и то нарочито 
показне, док су бројеви знатно ређи. При томе су поред доминантно препоно-
ваног положаја забележени и примери с његовом постпозицијом, нарочито у 
комбинацији са просентенцијализатором то, где цела конструкција учествује у 
просторној метафоризацији текста. Иако је употреба овог предлога у дативним 
конструкцијама фреквентнија и неретко се генитивне сматрају архаичнијим, 
а у делу стручне јавности их проглашавају и нестандардним, у савременом 
српском корпусу се бележе у свим фукционалним стиловима. 

Доминантније по броју примера, конструкције са метафоризованим про-
сторним значењем засноване су на односима који владају у материјалној сфери. 
Тако оне које би одговарале једнодимензионалном простору (тачка А је насу-
прот тачки Б) представљају пројекцију адверзативног односа као таквог без 
посебне спецификације, нпр. лаж насупрот истини. При пројектовању дво-
димензионалног просторног односа (врата су насупрот прозору) у непростор-
ну сферу адверзативност се испољава као  тенденција удаљавања, нпр. музича-
ри воде лагодан живот насупрот нама певачима. Просторно најкомплекснији 
тродимензионални односи (човек с пиштољем стајао је насупрот једном на-
оружаном пушком) у непросторној сфери се препознају по својој специфичној 
адверзативности, која би се формално могла представити као фронтална по-
везаност финализована конфронтацијом, као нпр. он сам је стајао насупрот 
целој Академији наука, целом Универзитету, свима професорима права, где 
једна страна, не само да има став супротан дугој страни већ и делује у намери 
да оспори и елиминише другу страну, тј. активно јој се супротставља.   
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Извор

СрпКорп: Корпус савременог српског језика на Математичком факултету Универ-
зитета у Београду <[http://korpus.matf.bg.ac.rs.html]> 25.04.2019.

Nada Arsenijević

SERBIAN CASE CONSTRUCTIONS WITH THE PREPOSITION NASUPROT  

Summary

The analysis of the Serbian case construction with the preposition nasuprot allowed already 
known facts to be supplemented and expanded with new observations. Spatial and metaphorized 
spatial meanings are realized by dominantly dative structures, but in all functional styles, this 
preposition also combines with the genitive. Adversativity, as a basic feature, is mapped from 
the spatial to the non-spatial domains, so it is possible to observe the metaphorization of one-
dimensional spatial relation, two-dimensional as more complex and three-dimensional as the most 
complex relation.

Keywords: the Serbian language, syntax, spaciality, metaphorization.
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ДЕФИНИЦИЈА, ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ГРАЂА ТЕРМИНА  
- НА ПРИМЕРУ ПОЉСКЕ СИНТАКСИЧКЕ ТЕРМИНОЛОГИЈЕ

У раду се бавимо проблемима дефиниције, идентификације и ексцерпције синтаксичких 
термина у граматици пољског језика. Предлажемо нови приступ који ће осим лингвистичких 
особина термина у обзир узети и његове научно-методолошке, као и социјално-прагматичке 
особености, у циљу неинтуитивног и експлицитног дефинисања синтаксичких термина, а 
последично и термина других наука. Синтаксички термини изоловани на овај начин показују 
већи степен сложености од оних које обично налазимо у терминолошким речницима, али 
зато дају комплетнију слику појмовног система науке о реченици, посебно у случају вишеч-
ланих термина (састављених од вишe лексема)

Кључне речи: терминологија, термин, теорија терминологије, синтакса, пољски језик.

The paper explores the problem of definition, identification and excerption of the syntactical 
terms of the grammar of the Polish language. We suggest a new approach, which will take under 
the consideration both linguistic and methodological, as well as social-pragmatical features. The 
goal of such an approach would be non-intuitive and explicit defining of the syntactical terms, 
and consequentially of the terms of other sciences. The terms of syntax isolated in this way show 
a higher degree of complexity than those which we usually find in terminological dictionaries and 
offer a more complete picture of the syntactical system of notions, especially when it comes to 
compound terms, (built from more than one lexeme).

Key words: terminology, term, theory of terminology, syntax, Polish language.

0. Уместо увода
Овај прилог представља модификовани део нашег необјављеног маги-

старског рада, одбрањеног 2008. године под насловом Синтаксичка термино
логија пољског језика у поређењу са српским, ментор је била проф. др Гордана 
Јовановић, док су коментори били академик Предраг Пипер и научни саветник 
др Марта Бјелетић. У овој верзији постављамо следеће циљеве: 1) да се у анали-
зу уђе на основу експлицитно дефинисаног термина као јединице комуникације 
у људским делатностима, 2) да се дају критеријуми за ексцерпцију (синтаксич-
ких) термина из релевантних реалних текстова и публикација и 3) да се покаже 
барем у основним цртама њихова структурна разноликост која изузетно одуда-
ра од онога што се уобичајено сматра терминима.

Нисмо се посебно бавили типовима творбе речи у терминологији (морфо-
лошка, семантичка деривација, поименичавање, композиција и сл.) јер та питања 
спадају у проблематику граматичког описа. Термини у пољском, па и у сваком 
другом језику, представљају интегрални део лексичког инвентара језика и као 
такви имају формалне особине заједничке за цео језички систем, премда оне могу 
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имати значај за место термина у терминосистему, што представља посебну тему.
 1. Дефиниција синтаксичког термина
Иако чак и нестручњаци могу са лакоћом да препознају термин у стручном 

или научном тексту, један од највећих проблема у терминологији представља 
дефинисање термина, а радови који се баве овим питањем углавном имају 
своје полазиште или у терминолошком есенцијализму – ставу да су термини 
специјалне речи, или у терминолошком конвенционализму – ставу да су терми-
ни речи у специјалној функцији. Без намере да улазимо дубље у анализу тих 
приступа, на овом месту морамо напоменути да и један и други показују извес-
на ограничења, а она се илуструју, између осталог, и у немогућности да се тер-
мин дефинише класичном дефиницијом (genus proximus + differentia specifica). 
Набрајање карактеристичних својстава термина обично је праћено оградом да 
она нису у подједнакој мери заступљена код свих термина, да се ради о често 
несагласним особинама, да је термин резултат компромиса, те да су термино-
лози збуњени када говоре о реалним и пожељним особинама термина (Дудок 
1996: 17; Šipka 1998: 128-129; Gajda 1990: 39). Нажалост, на основу таквих 
дефиниција није могуће неинтуитивно идентификовати термине и ексцерпира-
ти их из текста. Може ли се уопште експлицитно дефинисати термин? Шта је то 
што једну реч или групу речи чини термином? 

За потребе овог рада усвајамо дефиницију да је синтаксички термин сва-
ки језички знак који служи за обележавање неког појма науке о реченици (син-
таксе), а прихваћен је у друштвеној групи која се бави синтаксом (Обућина 
2011: 313). На тај начин узимамо у обзир три важне компоненте сваке научне 
терминологије: 1) лингвистичку (однос према језичким знацима), 2) научно-
методолошку (однос према појмовима науке) и 3) социјално-прагматичку (од-
нос према друштвеној групи која се бави научном делатношћу, њеном систе-
му вредности и циљевима). У складу са тиме, теорија термина, или теоријска 
терминологија, била би област науке о терминима која би се бавила анализом 
сваке од наведених компоненти, њиховом хијерархијом као и интеракцијама 
између њих. У овом раду фокусирамо се претежно на формалну грађу синтак-
сичких термина пољског језика, тако да ћемо неке од наших теоријских ставова 
у вези са другим компонентама износити само имплицитно.

2. Корпус синтаксичких термина пољског језика и њихова ексцерпција
Као синтаксичке термине дефинисали смо искључиво језичке јединице не-

предикативног нивоа (појединачне речи, синтагме и конструкције мање од ре-
ченице). Иако се то чини разумљиво само по себи, експлицитан став о језичкој 
природи термина је важно нагластити у научном раду због тога што постоје 
одређене терминолошке теорије које термине не дефинишу нужно као језичке 
знаке, већ као најшире схваћене „знаке појмова” другачијих особина, као што 
су боје (нпр. на семафору), саобраћајни знаци, различити симболи, нпр за валу-
те - ₤, ¥, €, $, пол - ♀, ♂, знаке зодијака - , , , , , , , затим римске 
или арапске цифре, као и остали елементи различитих семиотичких система 
(Felber, Budin 1989: 42). Ми одбацујемо такво становиште уз аргумент да се у 
наведеним случајевима ради о секундарним ознакама које у својој основи увек 
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имају језичку јединицу. Због тога у наш корпус нисмо укључивали нејезичке 
знаке појмова синтаксе (нпр. графички приказ деривационог стабла).

Као извори грађе за анализу послужили су нам релевантни речници и лекси-
кони лингвистичке и граматичке терминологије пољског језика: Encyklo pedia 
języka polskiego (EJP 1999), Słownik gramatyki języka polskiego (SGJP 2002), 
затим описне граматике пољског језика у најширој употреби у универзитетском 
образовању: Gramatyka języka polskiego (Wróbel 2001), Zarys gramatyki pol-
skiej (Nagórko 2003) Gramatyka języka polskiego (Bąk 2004), као и описне син-
таксе пољског језика намењене настави на универзитету: Zarys składni pol-
skiej (Klemensiewicz 1961), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia 
(Grochowski et al. 1984), Składnia współczesnego języka polskiego (Saloni, Świdziń-
ski 1987), Gramatyka polska, cz. III. Składnia (Labocha 1995), Wykłady z polskiej 
składni (Grzegorczykowa 1999).

Треба напоменути да су два извора грађе, који се намећу својим насловима, 
после озбиљног разматрања искључена из наше анализе, конкретно ради 
се о пољском речнику Słownik terminologii językoznawczej (Gołąb et al. 1968) 
и чешком Slovník slovanské lingvistické terminologie (SSLT 1977). Разлог за 
одбацивање првог је тај што су Encyklopedia języka polskiego и Słownik termi-
nologii językoznawczej комплементарна издања: док се прво бави лингвистиком 
и граматиком пољског језика, друго у својим одредницама дефинише разли-
чите теорије језика, методолошке правце и даје преглед језика на свету, 
затим индексира имена знаменитих лингвиста и пружа индексе на светским 
језицима; другим речима, бави се питањима опште лингвистике и значајнијих 
не-пољских лингвистика, а не даје информације о синтакси пољског језика. 
Што се тиче чешког Slovník slovanské lingvistické terminologie, као што је 
познато, ради се о преводном речнику, у коме су по систему „реч за реч” дати 
преводни еквиваленти лингвистичких термина у појединачним словенским 
језицима. Његов фонд синтаксичких термина је изузетно скроман и сведен је 
на најосновније једночлане и понеки двочлани синтаксички термин, који нису 
уносили нове информације у наше истраживање. Осим тога, чешки Речник 
лингвистичких термина не садржи дефиниције термина, услед чега није било 
могуће доказати повезаност термина наведених у њему са појмовима синтаксе.

Ослањајући се на усвојене изворе, постигли смо да оба специфична кри тери-
јума из наше радне дефиниције термина буду испуњена: језички знаци које смо 
изоловали непобитно обележавају појмове науке о реченици јер се садрже у ре-
ферентним радовима о синтакси пољског језика и њихов су најинформативнији 
део – служе за обележавање синтаксичких појмова, што је потврђено 
дефиницијом којом се одређује обим означеног појма и успоставља однос 
према другим појмовима синтаксе; са друге стране, систем строгих правила 
оцењивања, рецензирања и објављивања научних дела тога формата гарантују 
да су коришћени термини прихваћени у друштвеној групи која се бави синтак-
сом. На крају, функција коју наведена дела врше у филолошком образовању по-
лониста, хуманиста и других појединаца заинтересованих за граматичка питања 
и културу изражавања осигурава да су идентификовани термини устаљени у 
употреби не само међу експертима, већ и код најширих слојева образованих 
Пољака те имају подршку код заинтересованих лаика, неграматичара.
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За идентификацију термина користили смо формални критеријум: синтак-
сичким терминима сматрали смо оне речи и синтагме које су сами аутори ре-
ферентних граматичких студија сматрали терминима. На пример, у Енцикло
педији пољског језика (EJP 1999) дат је предметни индекс термина, а њих 
око 150 класификовано је у категорију Синаткса. Распоређени су у неколи-
ко тематских група: а) синтаксичке категорије, б) синтаксичке конструкције, 
в) синтаксичке релације, г) синтаксичке одлике текста, д) правила и техни-
ке синтаксичке анализе, ђ) (теоријски) оквири синтаксе. Нажалост, прили-
ком ексцерпције није било могуће ослонити се искључиво на класификацију 
аутора, понешто због арбитрарне и релативизоване поделе на тематске гру-
пе, које би се могле рашчланити на додатне подгрупе, а понајпре због про-
пуста у класификацији појединачних термина. Наиме, многи термини који се 
несумњиво односе на домен реченице нису били класификовани као синтак-
сички (као што су konstrukcja – конструкција, składnik - члан, łącznik - везник, 
człon - члан, конституент, człon określany – зависни конституент, dopełnienie 
bliższe – прави објекат, dopełnienie dalsze – неправи објекат, funktor – фун-
ктор, граматички оператор итд.), већ су се нашли на неком другом месту у 
енциклопедијском корпусу. Због тога смо се приликом ексцерпције материјала 
из енциклопедије ослањали на информације о термину из дефиниције, мање на 
предложену категоризиацију.

Осим речника и енциклопедија, многа научна дела, монографије и публи-
кације чија је главна тема синтакса често су опремљена индексима термина. Због 
тога је оправдано прихватити језичке знаке излистане у њима као термине, ба-
рем због тога што тако сматрају њихови аутори, што није неважан критеријум. 
Уколико се наведене језичке јединице системски користе у читавом раду, па и 
код других аутора и у другим сродним радовима, то може бити само додатни ар-
гумент који учвршћује њихов термински статус. Регистри термина присутни су у 
двема пољским синтаксама које смо анализирали (Grochowski et al. 1984; Saloni, 
Świdziński 1987), мада се и њима може наћи замерка у погледу исцрпности.

У Речнику граматике (SGJP 2002) нема предметног индекса, већ су одред-
нице излистане абецедним редом; због тога је рад са њиме захтевао детаљно 
претраживање одредница и пажљиву анализу дефиниције, на основу које се ре-
лативно лако може видети да ли се термин односи на ниво синтаксе/ речени-
це и са којим другим појмовима је у вези. Узмимо пример термина przydawka 
– атрибут:

Część zdania określająca rzeczowniki i zaimki rzeczowne... (SGJP 2002: 195)
Због свега наведеног, најсигурнији метод ексцерпције термина јесте њихово 

изоловање из оригиналне синтаксичке грађе, које мора бити извршено чак и 
онда када је текст о синтакси опремљен најпрецизнијим индексом термина. И 
ту постоји неколико помоћних сигнала: у великој већини синтаксичких радова 
термини су у тексту штампани подебљаним тиском, размакнутим, подвученим 
или словима у курзиву. Аутори примењују те и сличне техничке захвате да чи-
таоцима додатно скрену пажњу на елементе текста који се уводе у дискурс по 
први пут, дефинишу се и сл., а ту се углавном ради о терминима. Дајемо пример 
истицања термина курзивом:
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Akomodacją, najogólniej mówiąc, nazywa się technikę sygnalizowania zależności 
składniowych... W sumie wszelkie odziaływanie gramatyczne nadrzędnika na podrzędnik 
czy też (od drugiej strony) podporządkowanie się podrzędnika wymaganiom nadrzędnika 
nazywa się akomodacją. (Grzegorczykowa 1999: 64)

Следи пример означавања термина у тексту размакнутим словима у речи:
We współczesnej składni rozróżnia się więc powszechnie trzy typy związków: związ-

ki l i n e a r n e  (sprowadzające się do pozycji jednostek składniowych względem siebie), 
związki s t r u k t u r a l n e  (określające uwarunkowania obecności jednostek składnio-
wych, takie np. jak: przypadkowa wartość mianownikowa, rodzajowa wartość żeńska 
itd.) oraz związki s e m a n t y c z n e  (stosunki między jednostkami składniowymi zdeter-
minowane przez ich znaczenie). (Saloni, Świdziński 1987: 18)

Ево и примера за обележавање термина подебљаном штампом:
...jedna z definicyjnych właściwości podstawowych wyrażeń predykatowo-argumen-

towych jest semantyczna niepochodność (prymarność) wyrażeń zajmujących (wypełniają-
cych) pozycje argumentowe otwierane przez predykat... (Grochowski et al. 1984: 40)

Чак и када нема таквих графичких обележја у тексту, присуство дефиниције 
и прецизирање значења неке речи или синтагме у синтаксичком тексту један 
је од поузданих знакова да се ради о синтаксичком термину. Многи термино-
лози узимају присуство дефиниције за неопходни услов да неки језички знак 
буде окарактерисан као термин, чак се на дефиницију указује као на значење 
термина (Gajda 1990: 20). По нашем схватању, дефиниција је неопходан ус-
лов да термин успостави однос према појму науке који обележава, али и пре-
ма другим терминима и другим појмовима науке, захваљујући чему се кон-
ституише терминосистем – систем обележавања појмова у једној науци или 
њеној дисциплини. Поистовећивање дефиниције термина са његовим значењем 
представља својеврсно упрошћавање с обзиром на ширину термина значење. 
Научници могу дефиницијом да растегну или сузе значење речи коју она има у 
свакодневној употреби и тако модификовану пропишу је за употребу у оквиру 
научне дисциплине. Захваљујући дефиницији, значење термина је денотатив-
не природе и поред тога што језички знаци у функцији термина најчешће имају 
неку врсту мотивације, термином се упућује на појам науке, а да се притом не 
нужно описују његова својства нити се он вреднује.

Дефиниција појма може бити експлицитна (као у горњим примерима) и 
имплицитна, тј. појам се може дефинисати кроз читаве пасусе, поглавља, па 
и монографију и понекад ју је тешко уочити. Тада доследна употреба неког 
језичког обрта у тексту и његова незаменљивост (или смањена заменљивост) 
синонимима може бити сигнал да се ради о неком термину. Дефиниција може 
бити и остензивна – када синтаксичар даје само примере за свој термин, не 
трудећи се да његовo значење формализује дефиницијом, нпр.:

(okolicznik sposobu) p r z y s ł o w n y, np. J a k  ci się powodzi? Spojrzał w y z y w a j ą -
c o . Bawili się w e s o ł o . Mówił j ą k a j ą c  s i ę . Szedł niby k u l e j ą c . (Klemensiewicz 
1961: 50)

Остензивне дефиниције, међутим, најчешће имају помоћну улогу у дефини-
сању и у том случају оне се налазе поред експлицитне дефиниције у улози 
илустрације, примера.
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Најзад, у синтаксичком опису фигурира много термина који се не односе 
на ниво реченице, већ на неке друге нивое лингвистичког описа – фонетике, 
морфологије, семантике, прагматике и сл. Где год је то могуће, искључили смо 
из анализе термине који се не односе непосредно на појмове из науке о рече-
ници, коју схватамо широко као лингвистичку дисциплину која се бави анали-
зом правила конструкције комуникативних јединица и њихове интерпретације. 
Узевши све у обзир, изоловали смо 997 термина за обележавање појмова 
синтаксе пољског језика. Број термина не треба поистовећивати са бројем 
појмова синтаксе јер међу тим терминима има како синонима тако и хомони-
ма, што је последица постојања више теоријских оквира и синтаксичких шко-
ла у пољској граматици.

3. Грађа термина
На овом месту вреди подсетити да циљ нашег рада није морфолошка или 

творбена анализа термина, већ метод идентификације термина у тексту која се 
ослања на функционисање језичких знакова са одређеним епистемолошким 
функцијама у реалним и верификованим научним публикацијама, док такозва-
не пожељне особине термина (дефинисане у стилу „термин треба да буде...“) 
изостављамо из критеријума одабира. Наш метод идентификације показао је да, 
поред појединачних лексема, многобројне синтагме и конструкције, са неоче-
кивано компликованом грађом, функционишу као термини у научним (синтак-
сичким) текстовима. За разлику од тога, терминолошки речници најчешће беле-
же једночлане термине, ретко двочлане, док оне са више чланова скоро уопште 
не примећују. То показује колико различито схватање о терминима имају аутори 
терминолошких речника с једне стране и научници који се дисциплином баве с 
друге. Због тога на овом месту желимо да илуструјемо колико су пољски син-
таксички термини разнолики и компликовани у формалном смислу и колико 
одударају од онога што бисмо очекивали од термина у здраворазумском смислу.

Језички знак научног појма може садржати једну или више речи, па се поде-
ла термина у синтакси може извршити према броју речи унутар једног термина 
(напомињем да предлошко-падежне конструкције састављене од једног пред-
лога и једне именице сматрамо аналитичким падежом, тј. простим елементом). 
Тако говоримо о:

једночланим терминима: składnia, wypowiedzenie, zdanie, oznajmienie, 
podmiot, orzeczenie, dopełnienie, przydawka, okolicznik; akomodować, kono-
tować, rządzić, итд. Међу једночлане синтаксичке термине укључујемо и 
полусложенице, оне нису бројне у синтаксичком терминосистему пољског 
језика, а идентификовали смо следеће типове: а) полусложенице сложене од две 
именице: partykuło-przysłówek, б) полусложенице сложене од речце и именице: 
quasi-anafora; в) врло интересантна група полусложеница сложених од везника 
и именице, означавају тип сложене реченице: albo-zdanie, ale-zdanie, czyli-zda-
nie, i-zdanie, więc-zdanie.

1) двочланима терминима: wypowiedzenie pojedyncze, wypowiedzenie złożone, 
wyrażenie przyimkowe, człon określający, stosunek współrzędny итд;
2) трочланим: wypowiedzenie dwukrotnie złożone, oznajmienie pytające 
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niesamoistne, dodatkowy wyznacznik intelektualny, złożona część wypowiedzenia, 
orzeczenie słowne proste итд;

3) четворочланим: syntaktyczny stosunek nawiązania zewnętrznego, wypowie-
dzenie wielokrotnie złożone niewspółrzędne, wypowiedzenie (okolicznikowe) wa-
runkowe rzeczywiste, wypowiedzenie (okolicznikowe) warunkowe możliwe, wypo-
wiedzenie okolicznikowe celowe wyłączne, wypowiedzenie podrzędne podmiotowe 
spójnikowe, wypowiedzenia złożone zdaniowo-oznajmieniowe итд;

4) петочланим; пето- и вишечлани термини су заиста ретки: dopełnienie 
przedmiotowe dalsze z odcieniem dzierżawczym, okoliczniki czasu z dodatkową 
funkcją nawiązującą, wypowiedzenie zdaniowo-oznajmieniowe wielokrotnie zło-
żone итд. Шесточланих термина нема посведочених у грађи, а од седмочланих 
имамо само један код Клеменсјевича dopełnienie przedmiotowe dalsze czynnika 
zainteresowanego z odcieniem dzierżawczym.

Грађа вишечланих термина према врстама речи које улазе у његов састав 
може бити разнолика и укључује главни конституент групе, што је углавном 
именица, а затим и придеве, прилоге, бројеве, глаголе (у облицима партиципа), 
предлоге, везнике на месту зависних чланова, као и друге именице у функцији 
конгруентних или неконгруентних атрибута. Правила грађења вишечланих 
термина у пољском су иста као правила за грађење именских синтагми, што се 
тиче нпр. конгруенције, међутим што се тиче реда речи у терминској синтагми, 
приметне су одређене специфичности. Док је у синтагмама свакодневног 
разговорног језика статистички чешћа препозиција придева у односу на 
именицу (młody człowiek, nowy dom, мада се понекад појављује и постпозиција, 
нпр. język polski, Muzeum Narodowe), у синтаксичком терминосистему чешћа је 
постпозиција придева (składnik syntaktyczny, podmiot gramatyczny, zdanie złożo-
ne, orzeczenie imienne) у односу на именицу, што сигнализира посебну функцију 
придева. Разлог за то је што у пољском језику придев у постпозицији означава 
врсту, а не квалитете, другим речима врши класификациону, а не описну 
функцију, што је важно за системе термина. Такву карактеристику нисмо при-
метили у српској синтаксичкој терминологији, али постоји у морфолошкој, код 
термина типа глаголски прилог садашњи, глаголски прилог прошли и сл.

Поставља се питање колико највише чланова – елемената може имати синта-
ксички термин. Ако се држимо принципа мотивације, тј. става да термин у 
скраћеном облику преноси основне информације из дефиниције, синтаксички 
термин тежи да укључи онај број лексема који на идеалан начин упућује на његов 
род (genus proximus) и специфичне разлике (differentia specifica), како би заузео 
своје место у терминосистему. Парадигматски односи унутар терминосистема 
боље се представљају кроз сложене термине и додавањем чланова повећава се 
информативност термина, тј. његова специфична разлика. Утисак из синтак-
сичких радова јесте да се код свих вишечланих термина који садрже више од 
три члана осећа озбиљна тежња ка скраћивању, како би се повећала њихова 
употребљивост и оперативност у комуникацији. Приликом скраћивања задр жа-
вају се најинформативнији чланови термина (обично они који говоре о најспе-
цифичнијим разликама), а одбацују редундантни, водећи притом рачуна да се 
у резултату добије оригинална комбинација елемената, нпр: okoliczniki czasu 
z dodatkową funkcją nawiązującą – okoliczniki czasu nawiązujące или dopełnie-
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nie przedmiotowe dalsze z odcieniem dzierżawczym – dopełnienie dalsze dzierżaw-
cze. Без скраћивања такви термини више подсећају на мале дефиниције (тј. на 
дефинијенсе без дефинијендума и копулативног глагола), а у комуникацији 
лоше утичу на пажњу учесника у комуникацији, отежавају препознавање 
почетка и краја термина и његово умрежавање са другим члановима реченице. 
Те две тенденције су међусобно супротстављене, због тога би требало прибећи 
двема стратегијама у раду са терминима: у индексима и речницима термина 
требало би забележити њихову пуну форму, док би се у усменој и писменој 
комуникацији пуна форма употребљавала само први пут и уз дефиницију, а 
даље у тексту би се користила скраћена верзија термина.

На овом месту набројаћемо неке од структура вишечланих термина (или терми-
нолошких синтагми) са именицом као конститутивним чланом, не због тога што 
желимо да анализирамо њихову форму, већ да бисмо илустровали разноврсност 
структура које реално функционишу као термини у синтакси, а од којих многе ни-
када нису ушле ни у један терминолошки речник. Притом се служимо следећим 
скраћеницама: И – именица, Б – број, П – придев, Г – глагол, Пл – прилог, Пр – 
предлог, В – везник. Уз ове главне скраћенице ћемо према потреби дописивати 
различите индексе у заградама: ЗП – зависни падеж (генитив, датив, акузатив, ин-
струментал и локатив – уз именске речи), ПАР –облик партиципа (уз глаголе). У 
случају већег броја елемената исте врсте нумеришемо их бројевима 1, 2, 3...

1. Вишечлани термини са именицама
a) И + И1ЗП – примери: [związek rządu], [dopełniacz podmiotu]
b) ИЗП + И1 – примери: [przymiotnika składnia], [przysłówka składnia],

2. Вишечлани термини са именицама и бројевима
а) И + БЗП + И1 ЗП – примери: [predykat pierwszego rzędu]

3. Вишечлани теремини са именицама и предлозима
а) И + Пр + И1ЗП – примери: [przydawka z przyimkiem], [pytanie o 

roztrzygnięcie]

4. Вишечлани термини са именицама и придевима
а) И + П – примери: [akomodacja międzyfrazowa], [czasownik niewłaściwy], 

[forma analityczna];
b) И + П + И1ЗП – примери: [przydawka ilościowa miary], [przydawka 

przynależnościowa posiadacza].
c) И + П1 + П2 – примери: [imiesłów przymiotnikowy bierny], [fraza 

zdaniowa właściwa];
d) И + П1 + П2 + П3 – примери: [imiesłów przymiotnikowy bierny 

nieregularny];
e) И + И1ЗП + ПЗП – примери: [dopełnienie czynnika pomocniczego], [drzewo 

składników bezpośrednich]
f) И + ПЗП + И1ЗП + И2ЗП – примери: [reguły linearnego uporządkowania 

składników]
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g) И + П + И1ЗП + П1ЗП – примери: [charakterystyka referencyjna grupy 
imiennej], [funkcja komunikatywna wypowiedzenia podrzędnego]

h) И + И1ЗП + П – примери: [ciąg wypowiedzeń luźny], [równoważnik zdania 
imiesłowowy]

i) И + И1ЗП + И2ЗП + П ЗП – примери: [reguły formowania struktur formalnych], 
j) П + И – примери: [absolutna konstrukcja], [diagnostyczny kontekst]
k) П + И + И1ЗП – примери: [aktualne rozczłonkowanie zdania], [bilateralne 

ujęcie znaku], 
l) П + И + И1ЗП + П1 ЗП – примери: [prymarne postaci wyrażeń 

predykatywnych], 
m) П + И + П1 – примери: [samodzielna jednostka informacyjna], [dodatkowe 

wyznaczniki intelektualne]
n) П + И + П1 + И1ЗП – примери: [prymarne cechy selekcyjne predykatów]

5. Вишечлани термини са именицама и партиципима
И + ГПАР – примери: [dopełnienie orzekające], [kategoria modulująca], [szyk 

odwrócony], [wypowiedzeniе dodane];
a) И + ГПАР + Г1ПАР – примери: [melodia otwarta uprzedzająca], [oznajmienie 

oznajmujące utożsamiające], [przydawka pytająca wyodrębniająca].
b) И + И1ЗП + ГПАР – примери: [ciąg wypowiedzeń nawiązany],
c) И + И1ЗП + И2ЗП + ГПАР – примери: [funkcja członu nawiązania włączająca],
d) ГПАР + И – примери: [dokonany czasownik]
e) ГПАР + И + И1ЗП – примери: [rozwinięte części wypowiedzenia]

6. Вишечлани термини са именицама и везницима
a) И + И1ЗП + В + И2ЗП – примери: [celownik pożytku i szkody]

7. Вишечлани термини са именицама, придевима и партиципима:
a) И + П + ГПАР – примери: [wypowiedzenie przydawkowe wyszczególniające], 

[wyrażenie argumentowe derywowane];
b) И + ГПАР + П – примери: [tryb rozkazujący analityczny], [deskrypcja 

określona sytuacyjna],
c) И + ГПАР + И1ЗП + ПЗП – примери: [przydawki wyrażane przypadkiem 

analitycznym]
d) ГПАР + И + П – примери: [derywowana struktura predykatowo-

argumentowa],
e) П + И + ГПАР – примери: [dodatkowy wyznacznik nawiązujący]
8. Вишечлани термини са именицама, придевима и прилозима:
a) И + П + Пл + П2 – примери: [akomodacja niemorfologiczna czysto 

składniowa], [przydawka właściwościowa formalnie osobliwa]

9. Вишечлани термини са именицама, придевима и предлозима:
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a) И + П + Пр + И1ЗП + И2ЗП – примери: [przydawka rzeczowna w związku 
rządu], [przydawka rzeczowna w związku zgody].

10. Вишечлани термини са именицама, партиципима и прилозима:
a) И + ГПАР + Пл – примери: [dopełnienie wyrażone osobliwie].
b) И + Пл + ГПАР – примери: [przydawka bezpośrednio charakteryzująca].

11. Вишечлани термини са именицама, придевима, партиципима и прилозима:
a) И + ГПАР + Пл + П – примери: [deskrypcja określona językowo niezupełna]
Наравно описани модели нису једини, у грађи обрађеној на други начин и на 

другим принципима дало би се пронаћи много више.

4. Закључци
Оно што анализа према задатим неинтуитивним параметрима показује на 

првом месту јесте да термини нису само појединачне речи, већ и врло развијене 
групе, тј. синтагме са именичком конституентском функцијом, од којих многе 
никад нису забележене ни у једном терминолошком речнику или лингвистичкој 
енциклопедији. Разлог за њихово одсуство из тих важних каталога можда лежи 
у томе што се у терминологији термини не дефинишу реалним, већ пожељним 
особинама термина (нпр. каже се да термин треба да буде кратак, једнозначан, 
мотивисан и слично, а не какав он јесте). Пошто стање у терминолошким реч-
ницима не одговара стању у стварности, очигледно је да треба додатно радити 
на усавршавању терминолошке теорије и практичном оспособљавању термино-
лога, што би несумњиво унапредило резултате терминолошке делатности која 
је изузетно значајна у нашој средини.

 Доминација именица у терминологији говори о томе да се појмови науке, 
њени елементи, теже посматрати као статични објекти. Синтаксичари желе 
да променљиву језичку материју фиксирају, да елементе своје науке ухвате 
у термине и затим проучавају њихове односе са другим елементима, такође 
представљене именичким терминима.

Синтаксичке јединице и односи обележени другим врстама речи: глаголима, 
придевима, прилозима, или бројевима, углавном се не дефинишу као једночлани 
термини, нити експлицитно. Глаголи би се, баш као и именице, могли дефиниса-
ти, али у монографијама које смо анализирали нисмо нашли такав случај, већ су се 
они у употреби наслањали на дефиниције именица из којих су изведени. Ни при-
деви се не дефинишу самостално, већ једино у оквиру терминолошких синтагми.

Анализа вишечланих термина и улоге детерминаторских речи у њима олак-
шава схватање структуре науке о реченици. Далеко највећи број вишечланих тер-
мина представља подтипове појмова обележених терминима са мањим бројем 
чланова. Већи број чланова унутар термина значи његову специјализацију, 
сужавање опсега и конкретизацију, што се постиже додавањем придева и парти-
ципа, нешто ређе и неконгруентних атрибута (именица у зависном падежу или 
предлошко-падежних синтагми). Бројеви као врста речи имају маргиналан значај 
у грађењу синтаксичких термина, редак пример продуктивности представљају 
сложенице (predykat) jednoargumentowy, dwuargumentowy... Међутим и они 
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пружају увид у конструкцију знања синтаксе и тако представљају део термино-
система – структурираног система реалних, а не пожељних језичких знакова за 
означавање појмова науке о реченици.
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Predrag Obućina

DEFINITION, IDENTIFICATION AND STRUCTURE OF THE TERMS 
- ON THE EXAMPLE OF THE POLISH SYNTACTICAL TERMINOLOGY

Summary

The main goal of the article is to offer an alternative to the classical dichotomy of terminological 
essentialism vs. conventionalism in an attempt to overcome the limitations of such approaches. 
The term is not defined as a notion marker with certain properties characteristical for the words 
themselves, but rather as a language unit used for labeling a notion of a scientific discipline (syntax 
in this case) which is widely accepted in the social group practicing it. A definition like that 
enables us to identify the syntactical terms in a non-intuitive and more explicit manner. With such 
a method of defining we have isolated 997 syntactical terms of Polish syntax, showed the range 
of linguistic structures employed in syntax as terms, sometimes counting even seven members per 
terminological phrase, which differs drastically from what we usually think of the terms, or what 
can be found in terminological dictionaries and encyclopedias. The general conclusion is that most 
of the syntactical terms explicitly defined in the linguistic texts are the nouns or noun phrases, while 
other parts of speech would be only implicitly defined through their associative connection with the 
nouns. The dominance of noun phrases in terminology reflects the tendency in sciences to observe 
their notions as types of phenomena linked with each other in various logical relations.

Key words: terminology, term, theory of terminology, syntax, Polish language.
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RÔZNORODOSŤ BIBLIZMOV A PROBLÉM VYMEDZENIA 
TEJTO SKUPINY FRAZÉM  

(na príklade slovenskej a srbskej biblickej frazeológie)*

Príspevok predstavuje prehľad teoretických poznatkov slovenských a srbských lingvistov o 
biblickej frazeológii. Ide o skupinu lexém, termínov a symbolov biblického pôvodu, ktoré ako 
osobitnú skupinu frazém vyčleňuje možnosť ich dokumentovania citátmi zo Svätého písma. 
Pozornosť sa venuje členeniu tohto súboru, ako aj ustáleným jazykovým jednotkám, ktoré sa v 
Biblii nachádzajú, no nie sú ňou motivované. Upozorňuje sa aj na problém zaradenia určitých 
frazém medzi biblické.

Kľúčové slová: slovenský jazyk, srbský jazyk, frazeológia, biblické frazémy, Biblia.

The main focus in our paper is on biblical phraseology in the Slovak and Serbian languages. It 
is a group of marked lexemes, terms and symbols of biblical origin, which can be documented with 
quotations from the Bible. The author draws attention to the division of this group, but also points 
to phrasemes that are found in the Bible but are not motivated by it, as well as to the problem of 
classifying certain units as biblical.

Key words: Slovak language, Serbian language, phraseology, Bible.

Počas nášho doterajšieho výskumu biblickej frazeológie slovenského a srbského 
jazyka a formovania fondu, ktorý obsahuje takmer 1200 slovenských a 1300 srbských 
jednotiek (frazém a parémií)1 sa nám potvrdilo tvrdenie, že ide o rôznorodý súbor 
lexém, termínov a symbolov. Aj keď existujú definície, ktoré jasne vystihujú podstatu 
tejto problematiky, v praxi, resp. pri zaraďovaní frazém do skupiny biblických sme si 
všimli jej rozličné pochopenie. S cieľom prispieť vymedzeniu tejto skupiny frazém, 
v príspevku na príklade slovenskej a srbskej biblickej frazeológie poukážeme 

1 Jednotky sme vyexcerpovali z nasledujúcich zdrojov: Slovník slovenského jazyka I–VI (1959–
1968), Slovník súčasného slovenského jazyka (a–g) (2006), Slovník súčasného slovenského jazyka 
(h–l) (2011), Slovník súčasného slovenského jazyka (m–n) (2015), Krátky slovník slovenského ja-
zyka (2003), Речник српскохрватског књижевног и народног језика. (1959–), Речник српскохр-
ватскога књижевног језика (1990), Речник српскога језика (2007), Ђ. Оташевић Мали српски 
фразеолошки речник (2012), Д. Балакова, Х. Вальтер и В. М. Мокиенко Из библeйской мудро-
сти. Z biblickej múdrosti. Biblische Weisheiten (2015), Љ. Стошић Библијске изреке и послови-
це (2007), Н. Вуловић Српска фразеологија и религија. Лингвокултуролошка истраживања 
(2015) a i.

* Príspevok je parciálnym výsledkom z projektu Diskurzy menšinových jazykov, literatúr a kul-
túr v juhovýchodnej a strednej Európe (č. 178017), ktorý financuje Ministerstvo osvety, vedy a tech-
nologického rozvoja Republiky Srbsko; Príspevok predstavuje teoretickú časť výskumu realizova-
ného pre potreby vypracovania doktorskej dizertácie na doktorandskom štúdiu jazyka a literatúry 
Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade pod vedením školiteľky doc. Dr. Jasny Uhlárikovej.
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na rozličné členenia týchto jednotiek, zmienime sa o niektorých problematických 
situáciách, ako aj o ich možnom vyriešení.

V Slovenskej frazeologickej terminológii (Mlacek et al. 1995: 16) sa biblická 
frazeológia definuje ako súbor frazém, ktoré pochádzajú z Biblie alebo iného knižného 
cirkevného prameňa, kým sa v srbskej literatúre môžeme stretnúť s mienkou, že sú 
to internacionálne jednotky, ktoré pochádzajú zo Svätého písma (Вуловић 2015: 34).

Keďže časť fondu biblických frazém nevznikla na základe priamej frázy, ale 
na základe frazeologizácie syntaktického spojenia, obrazu alebo námetu z Biblie, 
rozlišujú sa jednotky, ktoré sú citátmi zo Svätého písma a “jednotky, ktoré sú alúziami 
na biblické obrazy či podobenstvá, prípadne tie, ktoré pochádzajú z ľudovej reči, 
mytológie či iných prameňov a rozšírili sa vďaka Biblii” (Baláková et al. 2016). Pre 
túto druhú kategóriu frazém H. Walter navrhol termín „nepriame frazémy“ (Балакова 
и др. 2015: 16).

Uvedené podelenie biblických frazém môžeme považovať za primárne. Priamo 
alebo nepriamo je prítomné takmer u všetkých slovenských frazeológov, ktorí sa 
zaoberajú touto problematikou (Baláková et al. 2016; Skladaná 2003; Stěpanova 
2009) a prijali ho aj srbskí frazeológovia (Вуловић 2015)2. Rôznorodosť tohto 
súboru a charakteristiky biblických frazém sa prejavujú aj v rámci podrobnejších 
členení, ktoré môžu mať veľký význam pri zaraďovaní určitej frazémy do skupiny 
biblických.

Na základe vzťahu k pôvodnému textu D. Baláková (Baláková et al. 2016: 114–
115) rozlišuje nasledujúce skupiny biblických frazém:

1) slová alebo výrazy, ktoré sú v Biblii použité v priamom význame, kým sa 
v literárnych textoch používajú v prenesenom význame: od Adama <a Evy> / од 
Адама <и Еве>; zakázané ovocie / забрањено воће;

2) slová alebo výrazy, ktoré sa v Biblii používajú aj v priamom, aj v prenesenom 
význame: sypať si popol na hlavu / посипати се пепелом <по глави>; biť sa do pŕs 
/ бити се (бусати се, лупати се) у прса;

3) slová alebo výrazy, ktoré sa v Biblii nenachádzajú ako ustálené jazykové 
spojenia, ale status biblizmov nadobudli neskôr, ich uplatnením v literárnych 
textoch (podľa H. Waltera „nepriame biblické frazémy“): márnotratný syn / блуд-
ни (изгубљени, расипни, разметни) син; Sodoma a Gomora / Содома и Гомора;

4) slová alebo výrazy, ktoré sa aj v Biblii, aj v literárnych textoch používajú 
ako ustálené jazykové jednotky: Oko za oko, zub za zub / Око за око, зуб за зуб; 
dvojsečný meč / двосекли мач.

M. Ferencová (2006: 90–91) ich člení na:
1) frazémy, ktoré sa v Svätom písme nachádzajú vo svojej ustálenej, nezmenenej 

podobe: manna nebeská / небеска мана; alfa a omega / aлфа и омега;
2) frazémy, ktorých vznik sa viaže na konkrétnu udalosť z Písma: posielať [nieko-

ho] (chodiť) od Pontia k Pilátovi (od Kaifáša k Annášovi) / <слати [некога] (ићи)> 
од Понтија до Пилата; obetný baránok / жртвени јарац (жртвено јање) a

2 Po srbsky „директни библизми“ a „посредни“ alebo „индиректни библизми“ (Вуловић 
2015: 34–35).
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3) frazémy, ktorých súčasťou je meno osoby zo Svätého Písma: <byť> v Adamovom 
(Evinom) rúchu / у Адамовом (Адамову) костиму; neveriaci Tomáš / неверни (не-
веровни, неверовани, невјероватни) Тома (Томо, Томаш).

Niektorí frazeológovia zároveň upozorňujú aj na jednotky, ktoré do kategórie 
biblických nepatria, aj keď svojimi charakteristikami evokujú “biblickú, resp. 
náboženskú motiváciu, pričom miera ich výskytu v Biblii je nulová” (Matoľáková 
2013): <byť> chudobný ako kostolná myš / сиромашан као црквени миш; 
Nikto učený z neba nespadol / Нико учен с неба није пао. Pre túto kategóriu A. 
Matoľáková používa termín “nepravé biblické frazémy“ alebo „pseudobiblizmy“, 
kým sú podľa nej “pravé biblizmy” jednotky pochádzajúce priamo z biblických 
textov (tamže). M. Ferencová (2006: 90) upozorňuje na rozdiel medzi biblickou, 
cirkevnou a náboženskou frazeológiou a presne definuje ich rámce. V srbskej lite-
ratúre sme sa s podobnými termínmi nestretli. Všimli sme si, že srbskí frazeológo-
via medzi biblické zaraďujú aj také jednotky, ktoré podľa uvedeného podelenia jed-
noznačne patria medzi pseudobiblizmy (Убио Бога у њему; Узврдао се као ђаво 
испред грома), prípadne cirkevné frazémy (Ако ти је црква далеко, није молит-
ва; То је његово Вјерују)3.

Otázkou zostáva, kam zaradiť frazémy, ktoré sa v Biblii ako ustálené jazykové jed-
notky vyskytujú, aj keď ich vznik nemotivovalo Písmo sväté. V rámci nášho výskumu 
sme takéto frazémy zachytili aj v srbskom, aj v slovenskom preklade Biblie a to:

1) v prekladoch oboch jazykov na rovnakom mieste (na úkor (na škodu, na ujmu, 
na účet) / ићи на уштрб (штету) [чега, чему] Ezd 4, 22; bez ustania (prestania) / 
без престанка Žalosp 3, 49),

2) na danom mieste iba v srbskom preklade Biblie (без <сваке> сумње L 4, 23; у 
зло (јадно, јадна) доба Ž 27, 5),

3) na danom mieste iba v slovenskom preklade (padnúť [niekomu] okolo krku L 
15, 20; brať si príklad [z niekoho] Jk 5, 10).

Uvedený typ jednotiek priamo nesúvisí ani s jednou zo skupín v rámci vyššie 
uvedených členení. Podľa členenia M. Ferencovej (2006: 90–91) sú svojimi cha-
rakteristikami najbližšie frazémam, ktoré sa v Svätom písme nachádzajú vo svojej 
ustálenej, nezmenenej podobe; podľa členenia D. Balákovej (Baláková et al. 2016: 
114–115) majú najbližšie k slovám alebo výrazom, ktoré sa aj v Biblii, aj v literár-
nych textoch používajú ako ustálené jazykové jednotky. V určitom zmysle sú však 
späté aj s inými skupinami, ktoré uvádza D. Baláková, keďže sú niektoré z nich v 
Biblii použité v priamom význame, aj keď sa v literárnych textoch používajú v prene-
senom (vlasy [niekomu] dupkom vstávajú (stoja, vstávali, vstali) <na hlave> / диже 
му се (јежи му се, иде му увис) коса <на глави> Job 4, 15; umyť [niekomu] hlavu 
/ oпрати [коме] главу J 13, 9), kým sú niektoré použité aj v priamom, aj v prenese-
nom význame (zapustiť [niekde] hlboké korene / пустити (пуштати, ухватити, 
хватати) корен (корена) 2Kr 19, 30; Ž 80, 10; Iz 27, 6; [niečo] je (stojí, klope, tlčie) 
predo dvermi (pred dverami, na dvere) / куцати (покуцати, закуцати) на врата 
[некоме, нечија] Zjav 3, 20).

3 Príklady sú vyexcerpované z monografie Lj. Stošić Библијске изреке и пословице (Стошић 
2007).
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Stotožňujeme sa s názorom K. Markovičovej, že je v rámci výskumu biblickej 
frazeológie takéto jednotky potrebné vyčleniť ako osobitnú skupinu (2013: 135). Aj 
keď sa ako také v určitom zmysle za biblické považovať nemôžu, mienime, že sú 
neoddeliteľnou súčasťou výskumu tejto problematiky a ich význam môže prísť do 
výrazu predovšetkým v kontrastívnych výskumoch.

Zaujímavé je, že sa po tejto stránke rozlišujú aj rôzne preklady Biblie v rámci 
jedného jazyka. Kým je na danom mieste v jednom preklade frazéma, v inom sa 
prekladateľ rozhodol, že použije neobrazné vyjadrenie. To znamená, že výskyt 
takýchto frazém v Písme svätom v značnej miere závisí od prekladateľa. Podľa 
K. Markovičovej, takéto situácie mohli vzniknúť tak, že prekladatelia Biblie 
pôvodnú metaforu buď zachovali, pretransformovali ju na prirovnanie, pridali k nej 
vysvetlenie, nahrádzali ju metaforou z jazyka, do ktorého prekladali alebo namiesto 
metaforického vyjadrenia použili neobrazné vyjadrenie (2013: 134–135). Je však 
možné, že frazému použili aj na mieste, kde v pôvodnom jazyku nebolo metaforické 
vyjadrenie.

Na tomto mieste sa nemôžeme nepozastaviť nad otázkou, ktorý preklad daného 
jazyka je preto počas zisťovania výskytu danej frazémy v Biblii potrebné brať do 
úvahy. My sme ako kontrolný korpus používali slovenské preklady Biblie dostupné v 
rámci online elektronickej biblickej konkordancie (evanjelický, Roháčkov, katolícky, 
Botekov a ekumenický)4, pokým sme pri skúmaní srbských biblických frazém praco-
vali s prekladom Starého zákona Đuru Daničića a Nového zákona Vuka Karadžića5.

Keď ide o uvedený typ jednotiek, biblická konkordancia v elektronickej for-
me umožní výskumníkovi pomerne jednoduchú manipuláciu s biblickým textom. 
Ostatné kategórie, o ktorých sme sa zmienili v rámci detailnejších členení tohto súbo-
ru si už vyžadujú aj dobré poznanie biblického textu. Okrem toho, výskumník sa tu 
môže stretnúť aj s ďalšími výzvami. Na záver uvádzame príklad jednotiek, ktorých 
biblický pôvod zostáva otázny: stavať <si> veterné (vzdušné) zámky / градити (зи-
дати) <златне> куле у ваздуху (у (по) зраку, у облацима, на (по, у) облаку, по 
ваздуху) alebo vzdušné (veterné, poveterné) zámky / ваздушне (зрачне, облачне, 
шпанске) куле. Napriek tomu, že sme sa v srbskej literatúre stretli s ich zaradením 
medzi biblické, je otázkou, či vznik uvedených jednotiek motivoval biblický text, v 
tomto prípade stavba babylonskej veže. Aj keď sa v Biblii o nej hovorí, že siahala po 
oblaky (Gn 11,1–9), priame spojenie s Bibliou v uvedených frazémach nemožno po-
tvrdiť. Na tento biblický príbeh však jasne poukazujú napr. nasledujúce frazémy: зи-
дати вавилонске куле alebo babylonská veža / вавилонска (бабилонска) кула (ва-
вилонске куле).

Na základe uvedeného uzavierame, že biblická frazeológia zahŕňa rôznorodý 
súbor jednotiek a že sa pri ich zaradení do tejto skupiny nestačí spoliehať iba na ich 
spätosť s prameňom, Bibliou (Mlacek et al. 1995: 16), ale je potrebné sústrediť sa 
aj na ich možnosť dokumentovania citátmi zo Svätého písma, keďže ich to odlišuje 
od iných skupín frazém, ktoré môžu evokovať biblickú motiváciu (Ferencová 2006: 
90; Matoľáková 2013). Takýto postup umožní správne ocharakterizovať frazému 
ako biblickú.

4 https://biblia.sk
5 http://biblija.biblija-govori.hr/
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RAZNOVRSNOST BIBLIZAMA I PROBLEM  
RAZGRANIČENJA OVE GRUPE FRAZEMA  

(NA PRIMERU SLOVAČKE I SRPSKE BIBLIJSKE FRAZEOLOGIJE)

Rezime

Prilog predstavlja pregled teorijskih saznanja slovačkih i srpskih lingvista na temu biblijske 
frazeologije. Radi se o leksemama, terminima i simbolima biblijskog porekla, koje kao posebnu 
grupu frazema izdvaja mogućnost njihovog dokumentovanja citatima iz Svetog pisma. Posebna 
pažnja se poklanja podeli ovog fonda, kao i ustaljenim jezičkim jedinicama koje nisu nastale pod 
uticajem Biblije, ali se nalaze u njoj. Posebno se upozorava i na problem svrstavanja pojedinih 
frazema među biblijske.

Ključne reči: slovački jezik, srpski jezik, frazeologija, biblijski frazemi, Biblija.
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СОЦИЈАЛНА НЕЈЕДНАКОСТ У РУСКИМ И СРПСКИМ 
ПАРЕМИЈАМА: ЛИНГВОКОГНИТИВНА АНАЛИЗА*

Овај рад садржи анализу руских и српских паремија које одражавају социјалну расло-
јеност руског и српског друштва. Главни задатак је анализа паремиолошког поља концепата 
који чине социјалну пирамиду на чијем се врху налази цар, а испод њега налазе се различи-
ти представници више, средње и ниже класе. Истраживање је извршено на основу лекси-
кографког материјала у оквиру семантичко-когнитивног метода Ј. А. Стерњина. Резултати 
истраживања представљају детаљан опис паремиолошких поља наведених концепата, која 
су упоређена са напоредо анализираним српским паремиолошким пољима. Приликом ана-
лизе паремиолошких поља, која се посматрају као важни делови концепата издвојена су 
најфреквентнија когнитивна обележја на основу којих се закључује о позитивном или нега-
тивном односу народа према представницима одређеног сталежа. 

Кључне речи: социјални концепт, когнитивна анализа, социјална неједнакост, пареми оло-
гија, руски језик, српски језик.

The purpose of this paper is to present the analysis of proverbs that reflect social stratification in 
Russian and Serbian society. The objective of this study is to research concepts referring to mem-
bers of the social pyramid with the king at the top, and other various representatives of high, medi-
um or low-social status members of society at the bottom of the pyramid, as they are represented in 
the Russian and Serbian proverbs. The research is based on lexicographic and paremiological ma-
terial, using J. A. Sternin semantic-cognitive methodology. We have presented a detailed descrip-
tion of paremiological fields of the mentioned concepts and compared it to the equivalent Serbian 
material. During the process of semantic analysis, we isolated the most frequent cognitive charac-
teristics for all the mentioned concepts and paid special attention to the positive or negative attitude 
of society towards the various representatives of different social strata. 

Key words: social concept, cognitive analysis, social inequality, paremiology, Russian langu-
age, Serbian language.

У овом раду извршена је лингвокогнитивна анализа паремиолошког поља 
социјалних концепата који одражавају социјалну неједнакост припадника 
ниже, средње и више класе двају народа. Пронађенo је укупно 400 паремија – 
338 руских и 62 српске пословице. Пословице су анализиране у оквиру паре-
миолошких поља следећих социјалних концепата: представник власти, пред-
ставник цркве, представник вишег сталежа, представник нижег сталежа. 
Због ограниченог обима у раду су представљени само закључци и наведени су 
најрепрезентативнији примери.

* Овај рад представља део мастер рада са темом ,,Социјална неједнакост у руским и 
српским паремијама: лингвокогнитивна анализа“, насталог под менторством проф. др 
Марије Стефановић, одбрањеног 17.01.2019. на Филозофском факултету у Новом Саду.
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Представник власти
Након покрштавања Русије у 10. веку хришћански религијски култ подсти-

цао је морално-религиозне идеале руског народа. Руска земља постепено је по-
чела да се у свести народа поистовећује са оваплоћењем Светог Духа, добивши 
назив Света Русија (Кондаков 2003). Такво потчињавање релативног света (по-
литичког и друштвеног) свету апсолутном (религиозном) подстицало је руски 
народ да за политичким идеалима трага под Божјим покровитељством, што је 
значило да вођа мора имати монархистичку власт потчињену Богу (Тихомиров 
2008). Монарх није био само помазаник Божји, већ и живо оваплоћење Бога на 
земљи – пандан Небеском цару (Кондаков 2003).

У руском паремиолошком фонду који описује концепт представник власти 
пронађено је укупно 66 пословица које садрже следеће номинаторе: царь, госу-
дарь, князь. Доминантна лексема у оквиру овог концепта је лексема царь. Све 
пословице поделили смо у 3 групе. Највећи број паремија припада групи цар 
– Бог (50%), на основу које су издвојена најважнија когнитивна обележја овог 
концепта: 1) Цар је (једини) владар на земљи, а Бог – на небу (Бог на небе, 
царь на земле); 2) Цар је судија на земљи, али није изнад Божјег закона 
(Царь от бога пристав); 3) Цара треба поштовати (Бога бойся, а царя почи-
тай); 4) Пред царем су сви равни (Бог бескровен, царь безроден). 

Групи цар – народ припада 33% пословица. У оквиру ове групе издвојене 
су следеће когнитивне особине цара: 1) Цар је вођа народа (Народ — тело, 
царь — голова; Царь думает, а народ ведает); 2) Цар има највишу власт на 
земљи (Не Москва государю указ, государь Москве; Воля царя — закон); 3) Цар 
је судија (Царю правда — лучший слуга; Где царь, тут и правда (и страх, и гро-
за)); 4) Цар је заштитник (Царь города бережет); 5) Цар гради градове (Царь 
государь и городы платит (т.е. чинит)); 6) Цар је један од услова постојања 
земље (Нельзя быть земле русской без государя; Без царя — земля вдова). 

Однос цар – слуге садржи најмањи број пословица – 17%. На основу овог 
односа издвојена су 4 когнитивна обележја: 1) Цару су потребне слуге ( Царь 
без слуг, как без рук); 2) Цар не може угодити свима (Ни солнышку на всех не 
угреть, ни царю на всех не угодить); 3) Цар није свеприсутан (Царю изза 
тына не видать); 4) Цар је окружен људима који у његово име народу нано-
се неправду (Не от царей угнетение, а от любимцев царских). У свести наро-
да владар је кључна фигура у свакој земљи, од њега је само Бог већи и због тога 
цар мора бити праведан и милостив према народу који предводи, да му правед-
но суди и штити га. Дакле, добар цар темељ је сваке земље. Али, цар не може 
да угоди свима. Са врха пирамиде он не види шта се на дну дешава и због тога 
многе његове непосредне слуге и блиски сарадници (љубимци, чувари паса, 
особе које иду у потеру итд.) преузимају на себе важност коју има цар, па их се 
поданици (обични људи без веза са царем) боје.

У српском паремиолошком фонду пронађено је само 12 пословица, од којих 
8 садржи лексему цар, 2 – лексему кнез, док су са одредницом краљ и господар 
пронађене само две пословице. Дакле, и у српским пословицама доминатна је 
лексема цар, а основна когнитивна обележја су: 1) Владар је на земљи Бог на 
небу (Бог на небу, а цар на земљи, Бог високо, а цар далеко); 2) Владар није 
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изнад Бога (Старија је Божја но царева); 3) Владар узима харач (Бог дао а 
цар нема шта узети); 4) Владар је милостив (Бог гријехове, а цар дугове); 5) 
Владар заповеда (У туђој кући кнез, а у својој јеж); 6) Владар је изнад народа 
(Зар ће и кнез с нама ручати? Рекао циганин харачлији, кад се и кнез пред ручак 
умивао; а харачлија му одговорио: ,,Хоће кнез ал нећеш ти“); 6) Од владара се 
не очекује добро (Тешко ономе кога цар каје); 7) Народ се не боји владара (И  
мачка је краља гледала ама га се није бојала).

И у руској и у српској језичкој слици света представа о цару перципира се 
најпре кроз његов однос према Богу. У пословицама је очигледна подела власти 
и утицаја коју имају Бог и цар – Бог се везује за вертикалну сферу и небо, док се 
цар везује за хоризонталну сферу и земљу и његова власт ограничена је непри-
косновеном Божјом вољом. Док се у руским пословицама открива изразито по-
зитиван однос према цару, српске пословице карактерише негативна тоналност 
и критички однос према цару као врховном владару.

Представник цркве
У оба језика пронађен је највећи број пословица које описују концепт пред-

ставника цркве. У руском паремиолошком фонду пронађено је 107, а у српском 
– 34 пословицe. 

Све руске пословице поделили смо у 4 групе. Групи поп – црква припада 
28% пословица које говоре о хијерархијској подели представника цркве, али и о 
њиховим дужностима. На врху хијерархијске лествице је архијереј, затим свеш-
теник, а најнижи чин припада ђаконима и звонарима (Из попов да в дьяконы; 
Попу куницу, дьякону лисицу, пономарю серого зайку, а просвирнехлопуше – за-
ячьи уши). Дужности описане у паремијама односе се само на свештеника. На 
основу пронађених паремија можемо издвојити следећа когнитивна обележја: 
1) Поп врши службу у цркви (Поп поет, кузнец кует, солдат свою службу не-
сёт); 2) Поп крсти (Безумный поп тебя крестил – дурак, что не потопил); 3) 
Поп сахрањује (От попа не уйдешь: похоронит; Ждучи поп усопших, да и сам 
уснул); 4) Поп венчава (Плохой поп свенчает, и хорошему не развенчать); 5) 
Поп освештава (Нечего годить когда поп кадит; Кадило, кадило и попу прива-
лило); 6) Попу се иде на исповест (Наш грех стыдно и попу сказать; К сонно-
му попу на исповедь не ходят); 7) Поп не брине о цркви (Три попа, а заросла 
в церковь тропа). 

Групи социјални и породични статус свештенослужитеља припада само 
11% пронађених паремија, које описују препознатљив начин одевања попа 
(Если не поп, не суйся в ризы), његов однос према попадији (Бережет, что поп 
попадью), као и материјални статус (Лучше жить в попех нежели в холопех). 

Категорији поп – ђаво припада најмањи број пословица (9%) и по својој 
структури веома су противуречне. У неколико пословица прави се паралела 
између попа и ђавола, тј. поистовећују се, док се у осталим пословицама може 
приметити њихов опозициони однос. Овакво поређење попа и ђавола вероватно 
је настало због застрашивања народа нечистим силама. 

Највећи број паремија о представнику цркве припада групи поп – народ 
(50%), а доминатна обележја у оквиру ове групе су: 1) Поп наплаћује своје ус-
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луге (Родись, крестись, женись, помирай – за все попу деньги давай); 2) Попу 
припада део летине (Не отсыпав попу новины, хлеба не продавай); 3) Поп је 
прождрљив (Попа одним обедом не накормишь); 4) Поп је похлепан (Вольчя 
пасть да поповские глаза – ненасытная яма); 5) Поп је завидљив (Не бери у 
попа денег взаймы: у завистливого рука тяжела); 6) Поп је преварант (Безмен 
не попова душа, не обманет); 7) Поп је необразован (Уела попа грамотка); 8) 
Поп је грешан (Стоит ад попами, дьяками да неправедными судьями); 9) Поп 
је неопходан (Без попа, что без соли. Без попа не приход). Из горенаведеног мо-
жемо закључити да је однос народа према црквенослужитељима негативан, те 
се истима приписују негативне особине. Ипак, поред свих лоших особина попа, 
народ је свестан неопходности постојања свештеника у селу.

Српске пословице подељене су у 3 групе, а највећи број пословица припада 
групи поп – народ (49%). Српски свештеници су, као и руски, живели од прихо-
да који сакупе од народа. Народ је тај приход давао најчешће у виду хране, иако 
је свештеницима (како сазнајемо из пословица) био дражи новац. У оквиру овог 
односа издвојили смо следеће когнитивне особине: 1) Поп наплаћује своје ус-
луге (Срдиту попу празне бисаге); 2) Неопходност постојања попа (Ако ће 
триста, без попа ништа); 3) Поп је сит (Најми се ти у мене а ја ћу у попа, 
у попа је боља храна); 4) Поп је расејан (Поп кобилу јаше, а кобилу тражи) 
; 5) Поп је мудар (У попа би ваљало да су и прасад мудра; а у њега су и ђеца 
луда); 5) Поп је беспослен (Беспослен поп и јариће крсти); 6) Поп је похле-
пан (Поповска врећа никад се напунити не може); 7) Поп је опасан (Поповска 
свађа, ђаволска свадба). 

Групи поп – црква припада 46% пословица. Када говоримо о обавезама 
свештенослужитеља у фокусу српских пословица је најпре делатност обраћања 
народу кроз богослужбене књиге. Од Светих тајни које обавља свештеник на-
глашава се само обред покајања, тј. исповести. На основу пронађених посло-
вица можемо издвојити следеће когнитивне особине овог концепта: 1) Поп 
проповеда (Не гледај што поп твори, него слушај што збори; Турци силом, а 
калуђери књигом поћераше нас у сиромаштво;  Добар поп до смрти се учи); 2) 
Поп исповеда (Говори, за попом говорио! – болестан на исповјести).

 Категорији породични статус попа припадају само две пословице: Нема 
већег бокца од попа удовца; Ко попа, ко попадију (тј. воли). Обе су хумористич-
ког карактера, а прва пословица указује на зависност попове среће од попадије, 
тј. поп удовац је нужно несрећан човек.

У оба народа створена је представа о похлепном попу који наплаћује своје 
услуге. Најфреквентнија обележја у руским пословицама су: прождрљивост, 
порочност, завист, док су у српским доминатнe следеће особине: ситост, 
расејаност и беспосленост. У руским пословицама о образованом попу гово-
ри се подругљивим тоном, у српским, пак, очигледан је делимично позитиван 
однос према ученом попу (са наглашеним закључком о томе да поп манипули-
ше народом – позивајући се на богослужбене књиге, он оправдава наплаћивање 
услуга, те народ тера у сиромаштво). У оба језика истакнут је сатиричан однос 
према свештеницима, који је највише заступљен у пословицама које говоре о 
поповом односу према храни и према попадији.
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Представник вишег сталежа
У руском језику пронађене су 94 пословице које описују концепт представ-

ник вишег сталежа. У опис овог концепта улазе лексеме боярин, воевода, барин 
(као и квазисиноними дворянин, господин) што нам даје дијахронијски увид у 
руску историју од 11. до 19. века. Паремиолошки фонд обухвата период старе 
Русије у којој су владајућу елиту чинили бољари и војводе и период феудалне 
Русије у коме су спахије имале власт над народом.

Највећи број пословица односи се на спахије (76%). Дате пословице подели-
ли смо у две групе. У оквиру групе спахија – сељак издвојили смо следеће осо-
бине овог концепта: 1) Спахија не ради физичке послове (Барской работы не 
переработаешь; Кто барствует, тот и царствует); 2) Спахија је опасан, јер 
даје лажна обећања и није доследан (Барский гнев да барская милость (равно 
опасны); Барская ласка до порога); 3) Спахија је изнад сељака (Барин за бари-
на, мужик за мужика); 4) Спахија живи у изобиљу (Красны боярские палаты, 
а у мужиков избы на боку); 5) Спахија је лош (В те поры холопу время, когда 
господину безвременье; Холоп да брюхо добра не помнят); 6) Спахија је добар 
(У хорошего барина и дворня хороша;Не станет хлеба, барин даст). 

У оквиру групе социјални и материјални статус могу се издвојити само 
два когнитивна обележја: 1) Спахија је сиромашан и не плаћа дугове (У на-
шего господина ни ржи, ни овина; Голь голянский сын дворянский); 2) Спахија 
је племенитог порекла (Бары крупчатые, да сдобные, а мужики – ржаные, да 
с закалом; Дворянская кровь и в Петровки мерзнет).

Сељаци су у потпуности зависили од господареве воље. Њихова потпуна за-
висност огледа се и у томе што су испаштали и онда када нису били криви. 
Овакво понашање спахија може се објаснити различитим схватањем добра и зла. 
Сељаци су за спахије били искључиво физичка бића, неопходна за испуњавање 
многих обавеза. Зато сељаци нису схватали епизодне манифестације господареве 
милости као нешто устаљено, доследно и поткрепљено истинским моралним на-
челима (Шаповалов 2012). У пословицама, дакле, можемо уочити и опозициони 
карактер односа спахија – сељак, у коме се прави јасна разлика између света при-
падника више и ниже класе. Ту разлику сељаци уочавају на основу материјалног 
богатства и начина живота спахија. Из горенаведеног може се уочити да су доми-
нантна обележја концепта спахија његове негативне особине (спахија не обавља 
физичке послове, има власт над сељацима, опасан је) из којих произилази и не-
гативан став сељака према спахијама. Међутим, није занемарљив ни број посло-
вица у којима је очигледан позитиван однос сељака према својим господарима. 
Разноликост пословица указује на разноликост племићке класе коју су чинили 
људи разних чинова, различитог материјалног статуса. 

Само 14% пословица описује припаднике више класе средњовековне Русије, 
тј. бољаре. У пословицама се не описују конкретне спољашње и унутрашње ка-
рактеристике овог слоја, већ се бољарске особине сагледавају кроз њихов однос 
према народу, на основу којег можемо издвојити следеће когнитивна обележја 
овог концепта: 1) Бољари су немилосрдни (Вселился черт в боярской двор; 
Неволя, неволя, боярский двор! Ходя наешься, стоя выспишься); 2) Бољари су 
опасни (С боярами не ешь вишен, а то костьми закидают); 3) Бољари су из-
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над сељака (Боярин шуту рад, да с ним не ходит в ряд); 4) Бољари живе у 
изобиљу (И мы видали, как бояре едали).

Руски народ, дакле, није оспоравао умне и ратне способности бољара, али с 
друге стране, знао је да и највиши сталежи зависе од најнижег слоја – сељачког 
становништва које је радило на имањима: Не грози боярин (барин) холопу хле-
бом, а холоп боярину бегом (т.е. работой). 

Лик војводе описан је кроз најмањи број пословица (10%) и перципира се 
искључиво кроз негативне особине као што су властољубље и похлепа: Воевода 
хоть и не стоит лыка, а почитай его велико; Конь любит овес, а воевода при-
нос. Војводу, притом, нико не контролише и зато је он опасан (На воеводу про-
сить, что в тьюрму идти; Худо овцам, где волк воевода).

У српском језику само 12 пословица улази у опис концепта припадник вишег 
сталежа, чију структуру чине номинатори господин, бег, ага, спахија. Притом, 
бег и ага означавају представнике турског племићког сталежа, што нам открива 
историјску чињеницу о томе да је Србијом дуги низ година владало Османско 
царство. Доминатна лексема у српским пословицама која описује овај концепт 
је уопштена лексема господин, док само 5 пословица садржи конкретне лек-
семе које описују припаднике вишег сталежа – бег, ага и спахија. На основу 
пронађених пословица издвојили смо следеће когнитивне особине концепта 
представника вишег сталежа са одредницом господин: 1) Господа су опасна 
(С великом господом није добро трешње јести (Играјући се кошчицама, сиро-
маха ће у очи тући); Господскоме смијеху и ведру небу не ваља вјеровати, јер 
се за час промјене); 2) Господи је све дозвољено (Велика господа (само) и пси 
врата за собом не остављају); 3) Господа живи у изобиљу (Шета се као гла-
дан господин;Изриј као свиња, а изједи као господар (т.ј. добро ради, а добро 
једи)); 4) Господа заповеда (Велике господе молба, по готову заповијест); 5) 
Господу чини рухо (Храна храбра, а рухо господара чини). 

Бег се у Речнику српскохрватскога књижевног језика дефинише као мус-
лимански племић, велепоседник у турском царству. На основу пронађених 
паремија можемо издвојити следеће категорије:1) Бег има власт: Ако ћу кри-
во, не смијем од Бога, ако ћу право не смијем од бега; 2) Бег живи у изобиљу: 
Живи као бег на Херцеговини (добро); 3) Бег је човек племенитог порекла 
(Беговац  је беговац ако неће имати ни новац; а магарац је магарац, ако ће има-
ти и златан покровац). 

У зборнику српских пословица пронађена је само једна пословица са одред-
ницом ага на основу које можемо издвојити обележје ага има власт (Вежи 
коња ђе ти ага (господар) заповеда).

Са одредницом спахија пронађена је, такође, само једна пословица из које се 
може издвојити обележје: спахија узима порез (Ко нема спахије, нека купи са-
хат (па ће оправљајући га потрошити оно, што би плаћао спахији)).

 У српским пословицама је, дакле, доминантан негативан однос српског на-
рода према племићком сталежу, а као основна обележја истичу се социјални и 
материјални статус представника више класе.
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Представник нижег сталежа
У паремиолошком фонду руског језика пронађена је 71 пословица која 

описује концепт представник нижег сталежа. У опис овог концепта улазе номи-
натори: мужик, холоп (раб, слуга), смерд. Најфреквентнија је лексема мужик 
(67%), а као њена основна обележја истичу се: 1) марљивост (Лень мужика не 
кормит); 2) простота (Мужик задним умом крепок); 3) порочност (Крестьянин 
пьян, сам себе пан); 4) тврдоглавост (Мужик, что рогатина; как упрется, так 
и стоит). Међусобно противуречне пословице пронађене су у оквиру групе 
материјални статус сељака (Мужик не богат, а горбат; Мужик богатый гре-
бет деньги лопатой; Мужик богатый что бык рогатый), а многе пословице 
нам откривају и њихову међусобну неједнакост. Наиме, сељаци су се делили 
на спахијске и државне сељаке (Не равны бары, не равны и крестьяне). Сељаци 
који нису припадали спахијама били су слободни, док су спахијски морали да 
живе онако како им спахија одреди (Казенный крестьянин живет, как бог ве-
лит, а барский, как барин рассудит). С друге стране, спахијски сељаци су под 
покровитељством својих власника живели спокојније (Вольному (казенному) 
просторнее, барскому спокойнее (жить)).

Пословице које садрже лексему холоп (23%) под робом подразумевају само 
сиромашног, купљеног роба, чија је најпожељнија особина оданост господару 
(Неволя холопу, воля господину; Не куплен – не холоп, не закабален – не работ-
ник; Верен раб – и господин ему рад).

У пословицама које садрже одредницу смерд (10%) наглашавају се само не-
гативне особине сељака као што су неинтелигентност, неуредност, страх, не-
покорност (Где смерд думал, тут Бог не был; Как смерд ни моется, а все смер-
дит; Не смердье дитя, не дрогнет рука; Еловый пень не отродчиво, а смердей 
сын не покорчиво).

У српском језику пронађене су само 4 пословице са одредницом кмет у 
значењу ,,судија/ предводник сељака“, на основу којих можемо издвојити 
следеће когнитивне особине: 1) Кмет је лош (Куд ће штета те на рђава кме-
та); 2) Кмет не промишља пре него што нешто каже (У луда кмета брза 
бесједа); 3) Кмет је судија (Прица и кмет не може бити); 4) Кмет је сеоски 
предводник (Да нијеси са мном љетовао не би тако кметовао (Од мене си на-
учио то што знаш)). У овим пословицама приказан је само негативан однос 
према кметовима.

На основу датог паремиолошког материјала можемо закључити да се највећи 
број пословица и у руском и у српском језику односи на представнике цркве. 
Однос народа према црквенослужитељима у оба језика представљен је кроз 
сатиричан опис њихових негативних особина. Велики број пословица у ру-
ском језику описује и представнике вишег сталежа, према којима је руски на-
род амбивалентан. Сходно томе могу се издвојити противуречна когнитивна 
обележја као што су добар/ лош, богат/ сиромашан. Овакав амбивалентан од-
нос према припадницима вишег сталежа није забележен у српским паремијама. 
Анализирајући порекло лексема које означавају представнике вишег слоја, мо-
жемо закључити да су овај слој чинили људи турског порекла – туђини, те су 
они у свести српског народа перципирани искључиво кроз њихове негатив-
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не особине. Није занемарљив ни број руских пословица које описују ниже 
друштвене слојеве и у којима је сељак представљен као прост, порочан, тврдо-
глав, али и као лукав, рационалан и марљив. У српском паремиолошком фон-
ду, пак, пронађене су само 4 пословице са одредницом кмет, које указују само 
на његове негативне особине. Мали број српских пословица пронађен је и у ок-
виру категорије представник власти, а цар се у српској свести перципира као 
неко ко узима плодове мукотрпног рада сељака и од кога се не може очекивати 
ништа добро. Насупрот томе, у руским паремијама преовладава само позитиван 
однос према цару као према врховном владару на земљи, изнад кога је само Бог. 
Број и разгранатост руских пословица, без обзира на негативан став према вла-
дарима, указују да су их видели као ,,своје“, док су Срби њих видели као туђине 
од којих се треба удаљавати и чувати.

Српске пословице конкретније су од руских и углавном се односе на особи-
не личности, без упућивања на припадност одређеном сталежу (јер су и наста-
ле и забележене сакупљањем унутар једног истог слоја – обесправљеног ста-
новништва). Обим двају Зборника (Даљевог и Вуковог) је такође различит, што 
утиче на укупан број пословица.

Будући да је издвојен мали број пословица на основу којих се не може напра-
вити целовит и сврсисходан опис социјалних концепата у српском језику, ово 
истраживање може се проширити даљом анализом социјалног раслојавања ис-
казаног у народној књижевности. 
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СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО В РУССКИХ И СЕРБСКИХ ПАРЕМИЯХ: 
ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ

Резюме

В работе анализируются русские и сербские паремии, отражающие социалньое неравен-
ство. Рассматриваются социальные концепты и описывается их содержание в форме пере-
числения выявленных когнитивных признаков. Главная задача работы – анализ паремиоло-
гического поля концептов, которые отражают социальную структуру, на вершине которой 
находится царь, а ниже царя – представители высшего, среднего и низшего сословий. В рабо-
те используется метод семантического исследования концептов. В результатах исследования 
представлено подробное описание паремиологических полей данных концептов. 

Проведённый анализ концептов позволяет сделать вывод об отношении народа к предста-
вителям определённых сословий. 

Ключевые слова: социальный концепт, когнитивный анализ, социальное неравенство, па-
ремиология, русский язык, сербский язык.
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НАЗИВИ СРПСКИХ СЕЛА И ДЕЛОВА ГРАДОВА У ВЕРБАЛНИМ  
АСОЦИЈАЦИЈАМА ГОВОРНИКÂ СРПСКОГ ЈЕЗИКА*

У раду сe помоћу резултатâ асоцијативног експеримента анализира корпус од укупно 
сто топонима, и то назива села и делова градова у Србији. Главни циљ рада јесте да се на 
материјалу српског језика укаже на све језичке и ванјезичке факторе који могу утицати на 
концептуализацију географских објеката. Издвајањем и типологизацијом таквих фактора 
стиче се јаснија представа о природи концептуализације географских објеката. Истраживање 
је показало да реакције могу бити емпиријски мотивисане, али и засноване искључиво на ин-
тегралним језичким особинама стимулусâ. Премда је наше истраживање првенствено когни-
тивистички усмерено, кроз поједине реакције испитаникâ могу се очитати и одређени линг-
вокултуролошки подаци. У раду се, такође, проблематизује питање топонимске семантике, 
те се разматра однос појединих типова реакција прeма лeксичком значeњу топонимâ.

Кључне речи: топоними, концептуализација, асоцијативни експеримент, топонимска се-
мантика, српски језик.

Using the results of an associative experiment, a corpus of one hundred Serbian place names, 
both in urban and rural areas, will be analyzed in this paper. The main objective of the paper, based 
on linguistic data in the Serbian language, is to draw attention to all linguistic and extra-linguistic 
factors that could affect the conceptualization of geographic objects. By isolating such factors and 
performing a typological analysis, a clearer picture of how geographic objects are conceptualized 
is formed. The research has shown that reactions may be empirically motivated, but also based on 
the integral linguistic properties of stimuli alone. Although this research was primarily cognitively 
oriented, certain linguocultural data could be obtained from the reactions of respondents. The paper 
further delves into the issue of toponym semantics, and the correlation between specific types of 
reactions and the lexical meaning of toponyms is taken into consideration.

Keywords: toponyms, conceptualization, associative experiment, toponym semantics, Serbian 
language.

1. Уводна разматрања, предмет и циљеви рада

Темељном интердисциплинарном анализом топонимске структуре откривају 
се богати наноси минулих времена, етничких, културних и језичких превирања 
(исп. Драгићевић 2007: 23). Због тога су топоними нарочито захвални за 
дијахронијска лингвистичка проучавања, док су синхронијска истраживања ме-
ста топонимâ у лексичком систему и концептуализације географских објеката 
неоправдано запостављена.  Томе је несумњиво допринела дуготрајна научна 
дискусија о семантичком статусу властитих имена, која до данас није изнедри-

* Рад је написан у оквиру колективног научноистраживачког пројекта Ономастика у 
језичкој слици света Срба и других словенских народа, који је реализован у оквиру предмета 
Увод у лингвистику под руководством проф. др Људмиле Поповић. 
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ла једногласан одговор на проблематично питање: имају ли имена значење? Од 
свих становишта, нама се најприкладнијим учинио став групе словенских линг-
виста (Л. Шчерба, Ј. Курилович, Ф. Травничек и др.) који констатују да „име-
на имају значење и у језику и у говору, али различитог типа у односу на апела-
тиве“ (према: Ахмeтзянова 2010: 55). Многи истраживачи истичу да именима 
недостаје десигнативна компонента лексичког значења. Ипак, ми сматрамо да 
топоними поседују своје десигнате, али у нешто друкчијем облику, што је под-
стакнуто чињеницом да се они неизоставно односе на јединствен и конкретан 
ентитет, а апелативи на читаву класу истородних објеката (Лома 2013: 11). Тако, 
на пример, појам Београда чини скуп базичних, али дистинктивних знања о да-
том конкретном објекту: главни град Србије, којa деле сви или скоро сви говор-
ници српског језика (исп. Алефиренко 2005: 204). Овој тврдњи додали бисмо 
још неке аргументе који сведоче у прилог томе да су топоними саставни део 
лексичког система1, те да су повезани са општом лексиком: 1) регуларно дејство 
механизма лексичке метонимије  (нпр. Цео Београд жури на посао); 2) регу-
ларни кохипонимски низови обједињени заједничком појмовном припадношћу, 
која је лексикализована у виду хиперонима из општег лексичког фонда (градо-
ви [Београд, Нови Сад, Ваљево]);2 3) деривациони потенцијал топонимâ (нпр. 
Београђанин, новосадски); 4) процeси апeлативизације топонимâ (нпр. кашмир 
[према истоименој области]; в. Подольская 1988: 54); 5) концептуализација ге-
ографских објеката означених топонимима. Сматрамо да се ниједна од ових 
појава не може објаснити без подлоге лексичког значења. Због свега наведеног 
склони смо мишљењу да су топоними семантичне речи, те ћемо их у овом раду 
тако и третирати.3 

У раду ћемо се бавити називима делова градова – градских четврти и насеља, 
као и именима појединих сеоских насеља.4 Окосницу нашег истраживања чини 

1 Ово наглашавамо због уобичајене праксе да се имена (а међу њима и топоними) 
посматрају искључиво као ознаке које своју вредност добијају тек кроз употребу, док се по-
риче њихово место у језичком систему (в. нпр. Симић 2010: 149–154).

2 Управо у оваквим хипeронимима Алeфирeнко (2005: 203–204) види дeнотат топонима, 
док сe рeфeрeнт односи на његове индивидуалне особености. Десигнат, као појам о месту, 
обухвата и његове опште, и индивидуалне карактеристике.

3 Можда би првобитна расправа о семантичности властитих имена требало да задобије не-
што ужа усмерења. Нисмо сигурни да се, на пример, семантичност антропонимâ и топонимâ 
може довести у исту раван. Топонимска структура је у оквиру једне језичке заједнице на-
челно непоновљива, те самим тим упућује на јединствен објекат у ванјезичкој стварности. 
У конкретном случају, сви говорници српског језика ће топоним Београд засигурно пове-
зивати с једним истим ентитетом, што у крајњој линији резултира издвајањем сталних и 
општеприхваћених семантичких компоненти и формирањем чврсте везе између специфич-
ног израза и садржаја. Ако и постоји могућност формалних преклапања међу топонимима, 
она се успешно отклања увођењем детерминатора (уп. Петровац на Млави и Петровац на 
Мору, Новгород и Нижний Новгород). То, међутим, углавном не важи за антропониме.

4 Називе делова градова (градских четврти и насеља) подвешћемо под термин урбаноним, 
а имена селâ под термин комоним (в. Шћепановић 1997: 67). Треба истаћи да је терминолош-
ко разграничење врста топонимâ различито спроведено код многих других истраживача (уп. 
нпр. Подольская 1988).
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120 асоцијативних анкета5, које је попунило 120 испитаника различитог пола, 
узраста (≈10–60 година) и образовања. Експеримент је спроведен у априлу 
2018. године у Београду. Свака анкета садржи укупно 100 стимулуса. Корпус 
се састоји од разноврсних, превасходно мање познатих назива. Одабрани топо-
ними означавају места у различитим крајевима Србије, од чега 12 представља 
познатије географске објекте (углавном београдске четврти и насеља), а 88 села 
и градске четврти из других делова наше земље (испитаницима су ови гео-
графски објекти били већински непознати).6 Од испитаникâ је тражено да у 
року од 15 минута попуне анкету и да на сваки стимулус одговоре првом речју 
или синтагмом која им падне на памет. Након паузе, од испитаникâ је захте-
вано да покушају да објасне постанак 10 топонима за које смо претпоставили 
уједначеност мисаоног процеса код већине испитаника. Овај, помоћни део ан-
кете најпре нам је послужио као начин да допремо до читавих наивних пред-
става које се крију иза изолованих лексемних (и, знатно ређе, синтагматских) 
реакција из првог дела анкете (в. табелу у 2.2). 

Главни циљ рада јесте да се на материјалу српског језика укаже на мноштво 
језичких и ванјезичких фактора који могу утицати на концептуализацију географ-
ских објеката. Приступ је превасходно когнитивистички. С тим у вези, важно је 
истаћи да се термини концептуализација и концeпт у овом раду употребљавају 
у когнитивистичком смислу. Когнитивни концепти су „комплексне дискретне 
јединице свeсти помоћу којих се остварује процес људског мишљења“ (прeма: 
Янмурзина 2014: 132). Ако пођемо од констатације да иза сваке лексеме у језику 
начелно стоји некакав појмовни садржај (или више њих уколико је лексема по-
лисемична), онда је јасно зашто „за когнитивисту свакој речи одговара њен кон-
цепт“ (исп. Слышкин 2004: 23). С друге стране, само неки од тих когнитив-
них концепата јесу културолошки маркирани у једној заједници, и тада можемо 
говорити о лингвокултуролошким концептима (в. Янмурзина 2014: 132–133). 
Овде бисмо пре могли говорити о когнитивним концептима будући да су посре-
ди првенствено мање познати топоними, те се знања говорникâ претежно своде 
на приближну локализацију означених места, њихове знаменитости, доминант-
на обележја и сл., док дубља културолошка, „фонска знања“ колектива (о тер-
минима фон, фонске семе и фонска знања в. Драгићевић 2007: 69 и Драгићевић 
2011) углавном изостају. Многи од анализираних когнитивних концепата сиро-
машни су и своде се искључиво на полазну представу о некаквом географском 
објекту (хиперонимска идентификација „насељено место“), која се може унеко-
лико проширити различитим асоцијацијама према самом називу. У раду ће се 
показати да те асоцијације најчешће не представљају културолошки фиксиране 
и акумулиране информације, већ жив, актуелан процес „опојмљавања“ географ-
ских објеката у свести сваког појединца. Понекад су реакције испитаникâ на 
одређени топоним врло уједначене (што и даље, показаће се, у највећем броју 

5 Овом приликом захваљујемо се свим студентима-истраживачима (30) за велику помоћ 
у спровођењу анкете.

6 Постојећи радови о концептуализацији географских објеката углавном се тичу опште-
познатих места (нпр. Москве, Русије, Америке и сл.). Ипак, сматрамо да се укључивањем не-
познатих стимулуса могу извести потпунији закључци о многобројним факторима који могу 
утицати на наш доживљај одређеног места. 
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случајева није културално, већ когнитивно условљен факат), али су реакције не-
ретко и врло разноврсне, чак и идиосинкратичке. Ипак, и овакве реакције су ре-
левантне за истраживање из когнитивистичке визуре. Пишући о појму језичке 
слике света у когнитивистици и лингвокултурологији, Љ. Поповић (2008: 51) 
констатује да „когнитивнолингвистички аспект проучавања обухвата и инди-
видуалну когнитивну делатност говорног лица, процену удела индивидуалног 
искуства у колективној категоризацији и структурирању стварности“ (исп. и 
Слышкин 2004: 22). Дакле, не само да „свакој речи одговара њен [когнитивни] 
концепт“ већ је и сваки тај концепт код сваког говорника прожет и индивиду-
алним искуствима, знањима и асоцијацијама (в. Поповић 2008: 58).7 Зато ћемо 
се у раду посветити и фреквентним, али и мање бројним реакцијама (нарочито 
у 2.1. и 2.5). Грађу нећемо детаљније анализирати из лингвокултуролошке пер-
спективе, али ће културолошке податке читалац моћи сâм уочити кроз реакције 
испитаникâ (нарочито у 2.5).

 Наравно, јасно је да се због обиља грађе, а ограниченог обима рада, не 
могу представити све добијене реакције. Стога ћемо настојати да сваку појаву 
илуструјемо задовољавајућим бројем асоцијација (с фокусом на фреквентнијим 
реакцијама), имајући у виду основну полазну замисао – да покажемо који су 
све моменти, језички и ванјезички, значајни за концептуализацију географ-
ских објеката. 

Установљено је да се вербалне асоцијације могу користити и за проучавање 
лексичког значења (в. нпр. 3. поглавље у Драгићевић 2010). Тако ћемо и ми, на 
самом крају рада, прикупљени материјал размотрити из угла топонимске се-
мантике. Покушаћемо да утврдимо да ли би неке од добијених асоцијација мо-
гле представљати семантичке компоненте топонимâ. 

2. Типологија реакција

Добијене асоцијације можемо поделити на шест главних типова8 на основу 
природе њиховог односа према одговарајућем стимулусу:

1) нулте асоцијације, које се јављају када ниједан од доленаведених прин-
ципа обрадe стимулуса није активиран или, по изузетку, када се њима свесно 
потискује првобитна реакција; 

2) фонетске асоцијације, које се најчешће јављају као реакције на тзв. тамнe 
рeчи, чија је морфемска структура за говорника крајње непрозирна; реакције 
овог типа налазе се у нетворбеној звуковној вези са стимулусом (нпр. Читлук – 
чивилук, Преки шор – пешкир);

3) творбене асоцијације, које се јављају када су испитаници способни да 
издвоје коренску морфему стимулуса (његову апелативну основу) и помоћу ње 
продукују нову лексему са истим елементом (нпр. Плавинац – плав, Стража – 
стражар); морфемска анализа не мора бити етимолошки поуздана, али стиму-

7 С друге стране, појмови као што су лингвокултуролошки концепт и (културална) 
конотација очишћени су од сваког индивидуалног наноса.

8 За потребе овог рада користићемо сопствену терминологију.
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лус и реакција морају стајати у неком синхроно објашњивом творбеном одно-
су: они најчешће чине творбене парове, састављене од изведене и мотивне речи 
(Шупљак – шупаљ), али понекад, будући на истом нивоу изведености, образују 
и творбене парадигме (Шупљак – шупљина);

4) логичко-семантичке (ЛС) асоцијације, код којих се раскида свака формал-
на веза са стимулусом, али се остварује семантичка или логичка веза са његовом 
апелативном основом; у оквиру њих разликујемо првостепене асо цијације, не-
посредно мотивисане стимулусом који у истом облику постоји и као лeксeма оп-
штег лексичког фонда (нпр. Јасика – дрво, Читлук – имање, Де пресија – туга), и 
другостепене асоцијације, код којих опажамо посредовање фонетског или твор-
беног принципа – испрва се издваја гласовни сегмент или коренска морфема, 
помоћу њих се формира нова лексема, која се потом доводи у семантичку или 
логичку везу са другом лексемом (нпр. Барич > [бар-] > [бара] > блато);

5) трансонимске асоцијације, код којих се предложена имена тумаче уну-
тар другог, неодговарајућег онимског домена (нпр. новосадско насеље Шангај 
– Кина, Кинези, нишко насеље Беверли хилс – Холивуд, гламур);

6) ванјезичке асоцијације, код којих су интегралне језичке особине стимулу-
са ирелевантне; место означено стимулусом везује се за одређени ванјезички 
контекст, који је обликован личним искуством или знањем појединца, али је не-
ретко и стереотипизиран (нпр. Земун – криминал, Гардош – кула). 

  Објашњење овако широког спектра асоцијативних типова лежи у чињеници 
да су сакупљени називи углавном били непознати нашим испитаницима. У од-
суству било какве екстралингвистичке информације о местима означеним сти-
мулусом, испитаници су посегли за другим принципима њихове обраде. Фактор 
познатости по правилу покреће перцепцију ка вишим нивоима обраде стимулу-
са. Ако је испитаник посетио одређено место или за њега барем чуо, реакције 
ће углавном бити изразито емпиријски обојене. То је тенденција, али не и закон, 
па бележимо и незанемарљив број случајева деловања фонетског или творбеног 
принципа када за тим није било потребе. Овакви случајеви захтевају посебну 
пажњу, те ћемо их посебно размотрити у наставку рада.

2.1. Фонетске асоцијације (и њима подстакнуте другостепене ЛС асоцијације)

 Фонетске асоцијације сачињавају велики део прикупљених реакција. У 18 
случајева (15%) оне су иступиле као асоцијативне доминанте у оквиру асо-
цијативних поља одговарајућих топонима. Ипак, треба напоменути да до-
минација једне фонетске реакције никада није толико изражена – оне ни у 
једном случају не прелазе 50% од укупног броја реакција на задати стимулус. 
Због несистемске природе звуковних асоцијација, дешава се да многи говорни-
ци успостављају разноврсне фонетске везе са другим лексемама. Примера ради, 
урбаноним Избице дао је читав спектар различитих звуковних асоцијација: из-
бити, Ибица, убице, избеглице, шибице итд. Дате реакције су семантички не-
повезане. Оваква асоцијативна дисперзија карактеристична је за називе којима 
недостаје лексема довољно блиског гласовног склопа у систему српског језика, 
према којој би се мисаони процес моментално усмерио. 
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Међутим, у корпусу постоје два стимулуса чија бисмо асоцијативна поља 
могли тумачити као својеврсне примере једносмерне доминације фонетског 
принципа. Тако се као најчешћа реакција на назив Мајур јавља лексема мајор 
(33,33%), али и друге реакције остварују семантичку или логичку везу са поме-
нутом асоцијативном доминантом мајор (17,5%), што у крајњем збиру износи 
50,83% укупног броја реакција. Овде се треба присетити другостепених логич-
ко-семантичких асоцијација (в. предложену типологију реакција) које настају 
посредовањем фонетског принципа. Тако се унутар датог асоцијативног поља 
формира читава лексичко-семантичка група окупљена око фонетске доминанте 
мајор: титула, генерал, чин, војска, пуковник и сл. Ова појава је још израженија 
код урбанонима Овча, где се за доминанту овца / овце (45,83%) логички или 
семантички везује низ других реакција (15,83%): тор, стадо, стока, јагње, 
гајење, поље, животиња итд., што у крајњем збиру износи 61,66% укупног броја 
реакција. Оба наведена примера повезује изразита фонетска блискост стимулу-
са и доминантне реакције, који заједно чине минималне парове – разликују се 
по свега једној фонеми. Управо се овом чињеницом може објаснити уређеност 
и семантичка умреженост већине реакција унутар асоцијативних поља ових 
двају топонима. Стога се с правом може изнети хипотеза да се око топонимâ 
овог типа потенцијално могу развити живописне наивне представе код великог 
броја говорника, што је омогућено чврстом асоцијативном везом између топо-
нима и лексеме из општег лексичког фонда која му је формално изразито бли-
ска. Концептуалне токове смо најбоље испратили прегледом одговора у другом 
делу анкете, у којем су испитаници покушали самостално да објасне зашто ова 
два места имају баш такве називе. Њихова тумачења практично представљају 
контекстуализацију доминантних лексема-реакција. Према нашим испитаници-
ма, Овча се, између осталог, зове тако „јер су се тамо чувале овце“, „јер је свака 
кућа имала овцу“, „јер тамо има много оваца“ и сл.  Иако је подстицај тек зву-
ковне природе, евидентно је да је људском уму и то сасвим довољно да створи 
прву, површну представу о одређеном месту. 

Постоје чак и одређене индиције да је гласовна структура сваког топони-
ма, независно од уређености и повезаности добијених реакција, незаобила-
зан фактор у конституисању става појединца према одређеном месту. Оваква 
тенденција може се повезати с појавом коју научници називају фонетским сим-
болизмом (в. Кликовац 1995), а која се испољава на два начина: шире, парадиг-
матски, када се односи на тежњу да се „асоцијације успостављају међу фонет-
ски сличним речима, без обзира на њихово порекло“ (Кликовац 1995: 178; уп. 
Овча и Мајур), и уже, када се односи на артикулационо-акустичке карактеристи-
ке гласова и утисак који оне производе на слушаоца (случајеви еуфоничности и 
какофоничности). Испитаницима из Београда навели смо имена неколико непо-
знатих места и питали их која би од њих посетили само на основу назива. Они 
су, на пример, врло негативно реаговали на урбаноним Поскурице. Прегледом 
добијених реакција на овај стимулус установили смо да се оне углавном односе 
на некакве непријатне или непожељне појмове: поскок, оскудица, сахрана, су-
рутка, опскурно, скрама, тврдица, шкртица итд. Један испитаник рекао је да 
не би ишао у Роткварију јер „звучи одбојно и рогобатно“. Овде се као могуће 
објашњење намеће неколико фактора, као што је могуће успостављање везе са 
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фонетским сегментом квар, какофоничност сегмента ткв, пејоративност су-
фикса арија (уп. ништарија). 

Евидентно је да се фонетски симболизам заиста тешко може подвргнути 
објективним научним испитивањима (Кликовац 1995: 175) и да су асоцијације 
тог типа често индивидуалне природе. Ипак, то не значи да се овим питањима 
не треба детаљније бавити у будућности, с обзиром на то да се „формалне и 
значењске везе понекад узајамно преплићу“ (Драгићевић 2007: 308). На при-
меру урбанонимâ и комонимâ показали смо да гласовна структура лексема и 
те како може утицати на начин на који перципирамо и организујемо стварност.

 
2.2. Творбене асоцијације (и њима подстакнуте другостепене ЛС асоцијације)

Неки истраживачи тврде да се о семантици топонима може говорити само 
ако је он повезан са апелативом који се налази у његовој основи (Толстој 1970: 
200–201). Ипак, у литератури се често наводи да је семантичка мотивиса-
ност топонимâ неприступачна просечном савременом говорнику (в. Köhnlein 
2015: 184). Ипак, резултати нашег истраживања оповргавају овакве науч-
не генерализације. Словенска (а самим тим и српска) топонимија чува висок 
степен семантичке транспарентности, што се може објаснити њеним релатив-
но каснијим постањем (Цвeткова 2009: 139). У нашем корпусу забележено је 
чак 40 случајева (33,33%) доминације творбених асоцијација, што је примет-
но више у односу на све друге типове. Испитаници су успешно препознава-
ли творбене базе и форманте – њихове реакције неретко представљају управо 
мотивну реч стимулуса, а понекад и сасвим нову лексему са истим творбеним 
елементом. Илустроваћемо то на примеру двају топонима из нашег корпуса. 
Најфреквентније реакције на стимулус Роткварија јесу ротквица / ротквице 
(37,5%) и ротква / роткве (28,33%), уз незанемарљив број реакција које су ло-
гички или семантички повезане са творбеним доминантама (12,5%), као што су 
црвена, поврће, башта, биљка и сл. То значи да је укупно 78,33% асоцијација 
добијено, посредно или непосредно, творбеним принципом. На топоним 
Татинац испитаници су најчешће реаговали творбеном асоцијацијом тата 
(40%), али и великим бројем других реакција (43,33%) које су у творбеној вези 
са стимулусом (нпр. татко, татин) или у каквој логичкој или семантичкој вези 
са творбеном доминантом тата (отац, мама, глава породице и сл.). Дакле, у 
датом примеру творбени принцип је, посредно или непосредно, утицао на укуп-
но 83,33% реакција.

 Како већина предложених назива није етимолошки обрађена, ми нисмо у 
свим случајевима могли са сигурношћу утврдити преклапају ли се савремена и 
историјска перспектива. Ипак, сматрамо да овом проблему и не треба приступа-
ти из угла дијахронијске анализе. За нас је далеко важнија неоспорна чињеница 
да је веза између топонима и њихових апелативних основа жив и емпиријски 
проверљив језички факат. Водећи се простим осећајем да апелативна основа 
сваког имена одражава суштинске карактеристике означеног места, испитани-
ци су на овај начин осмишљавали себи дотад непознате ентитете. То се најбоље 
може пратити на плану метајезичких објашњења у другом делу анкете. Нека од 
њих навешћемо у следећој табели. 
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Стимулус Доминантна асоцијација Доминантан метајезички опис
Угљешница угаљ Тамо се производи угаљ.
Татинац тата Тамо је много очева.
Вучак вук Тамо има много вукова
Крчагово крчаг Тамо се пило из крчага.
Лебина хлеб Тамо се производи хлеб.
Дуваниште дуван Тамо се производи дуван. 
Рибница риба Тамо има много риба.
Сирча сир Тамо се производи сир.

 
Табела бр. 1: Метајезички опис стимулусâ са доминантним творбеним асоцијацијама

 Примећујемо да су испитаници у својим тумачењима неретко користили об-
лик садашњег времена. Ово указује да се веза имена са стварношћу не смешта 
искључиво у један историјски тренутак номинације, већ се може и актуелизова-
ти. Потврде проналазимо и у изјавама појединих испитаника. Један од њих сма-
тра да „у Радинцу вероватно живе поштени и вредни људи“, док „Плавинац зву-
чи скроз некако влажно и мокро и никакво“. С друге стране, „Суводање делује 
суво и спарно“. Као што видимо, само на основу именâ изводимо различите 
закључке – од карактера мештана до климатских услова. Такви закључци не 
морају корелисати са стварношћу, али је у свести замењују или модификују. 

 Установили смо да фонетски принцип често рачва асоцијативно поље на 
мноштво различитих кракова. Изузетке од дате појаве објаснили смо на при-
мерима  топонима Овча и Мајур. Када је реч о творбеном принципу, овде се 
показало да, када је то могуће, он  делује прилично регуларно. Творбена база 
стимулуса често активира асоцијације које су са њом у деривационој и(ли) 
семантичкој вези. Намеће се, дакле, закључак да је апелативна основа топони-
ма важан извор концептуализације одређеног географског објекта. 

2.3. Примарне логичко-семантичке реакције

 У овом поглављу укратко ћемо се осврнути на примарне логичко-семантич-
ке асоцијације, с обзиром на то да смо секундарне већ описали као пропратни 
фактор чврсте звуковне или творбене везе (в. примере у 2.1. и 2.2).

 Код примарних логичко-семантичких асоцијација назив није оптерећен то-
понимским формантима, већ у идентичном облику постоји и као лексема оп-
штег лексичког фонда. Како су такви случајеви релативно ретки, ни не чуди 
што је, у поређењу с творбеним, забележен мањи број доминантних примар-
них логичко-семантичких реакција (19, одн. у 15,83% случајева). Пошто овак-
ве асоцијације нису у творбеној вези са стимулусом, њихов семантички опсег 
је нешто шири. Међутим, оне су и даље међусобно значењски и логички умре-
жене. Тако су испитаници на стимулус Стража најчешће реаговали именицом 
војска (38,33%), али и другим именицама из истог домена стварности (51,67%): 
војник, касарна, затвор, полиција, гарда, чување, жандарм, тврђава и сл. Дакле, 
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у овом асоцијативном пољу укупно је 90% примарних логичко-семантичких 
асоцијација. Једнаку усмереност реакција могу пореметити неколики фактори: 
1) полисемичност апелативне основе; на пример, стимулус Депресија поделио 
је своје асоцијативно поље на два крака – један, већи, окупљен око значења 
„психички поремећај“, и други, мањи, окупљен око значења „увала, низија“; 2) 
вишечланост стимулуса; на пример, на назив Ледена стена једни су реаговали 
фокусирајући се на целу синтагму, други на придев ледена, а трећи на именицу 
стена; 3) архаизација или историзација апелативне основе; на пример, више од 
пола испитаника није повезало топоним Читлук са спахијским имањем.

 Ипак, када се остваре потребни услови, логичко-семантички принцип, као и 
творбени, снажно усмерава концептуалне токове.9 И овде су испитаници скло-
ни да преко семантике апелативне основе осмишљавају карактеристике места 
означеног стимулусом.

2.4. Трансонимске асоцијације

 Приметили смо да су испитаници поједине стимулусе (њих 10, одн. 8,33%) 
тумачили у оквиру неодговарајуће онимске категорије, што може бити подстак-
нуто различитим факторима.10 Прво, место може преузети име неког другог, по-
знатог места изван Србије. У том случају запажамо концептуалну пројекцију 
из правца општепознатог места. Реакције су често усаглашене и стереотипи-
зиране, у складу са владајућом медијском парадигмом. Тако се назив Беверли 
хилс неизоставно повезује са идеализованим холивудским животом: богаташи, 
богатство, милионери, раскош и сл., док на стимулус Палестина испитани-
ци реагују сасвим супротно: рат, немири, сукоб, беда итд. Дешава се и да ме-
сто преузме име знаменитости која се налази у његовој близини, као што је то 
случај са називом Жича, чија је доминантна реакција (65%) именица манастир. 
Припадност онимској класи неретко одређујемо и према језичким карактери-
стикама стимулуса. Како су помоћу форманта оња углавном обликовани зоо-
ними, испитаници су назив Шароње у 48,33% случајева повезивали са стоком 
(најпре са биковима и воловима). Тако је и доминантна реакција на стимулус 
Маршићи – презиме (24,7%). Понекад је важан и морфолошки облик стимулуса. 
Иако бисмо можда очекивали да име Јевремова Николе испитаници доживе као 
антропоним, најфреквентнија реакција улица (30%) доказује да лична имена у 
генитиву интуитивно повезујемо са ходонимима. Занимљиво је што назив Гари 
испитанике преусмерава на један фиктивни зооним – на име пужа из цртаног 

9 Евидентно је да творбене и логичко-семантичке реакције нису међусобно супротстав-
љене, већ их треба посматрати као својеврстан континуум. Творбене реакције, поред семан-
тичке или логичке, задржавају и формалну везу са стимулусом, те у том смислу одражавају 
нешто „пасивнији“ мисаони процес, који се још увек ослања на топонимски израз. Логичко-
семантичке асоцијације, примарне и секундарне, формално се удаљавају од апелативне ос-
нове стимулуса и са њом се повезују искључиво на семантичкој или логичкој равни, и у том 
смислу илуструју аутономнији и „активнији“ мисаони процес (исп. ово са појмовима правих 
и неправих речи у Белић 1998 [1958]: 48–50).

10 Треба истаћи да су испитаници били унапред обавештени да анкету чине само српски 
урбаноними и комоними.
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филма Сунђер Боб (реакције пуж и Сунђер Боб чине 30% датог асоцијативног 
поља), што сведочи о снажном утицају популарне културе. 

2.5. Ванјезичке асоцијације

 На почетку рада споменули смо да испитаници никада пре анкете нису 
чули за већину стимулуса из нашег корпуса. То се одразило и на малу бројност 
ванјезичких асоцијација. Ипак, у анкету смо уврстили 12 стимулуса за које смо 
претпоставили да ће бити познати нашим испитаницима. На наше изненађење, 
на челу свега 5 асоцијативних поља (4,17%) стајала је ванјезичка доминанта. 
Испоставља се да ванјезичке асоцијације доминирају само под посебним ус-
ловима. То се дешава када се назив чврсто повезује са свега једном каракте-
ристичном реалијом, знаменитошћу, личношћу и сл. Примере проналазимо у 
називима Сурчин и Палић, чије реакције аеродром (47,5%) и језеро (65,83%) 
доминирају својим асоцијативним пољима, уз неколицину других ванјезичких 
реакција (нпр. резерват, Суботица; далеко, 601) и реакција које су логички или 
семантички умрежене са доминантама (нпр. авион, пилот). Представићемо и 
друге примере, код којих је доминација ванјезичких асоцијација мање израже-
на. У Бранковини је можда био незнатан број људи, али је најчешћа реакција 
на овај стимулус Десанка Максимовић (19,17%). То нам сведочи да емпиријски 
фактор није пресудан у развоју ванјезичких асоцијација, већ се у њиховој основи 
могу налазити и „фонска знања“, културолошке информације енциклопедијског 
типа. Баш напротив, установили смо да богато лично искуство понекад може 
знатно дестабилизовати асоцијативни процес. Иако је најфреквентнија реакција 
на урбаноним Земун лексема кеј (17,5%), њена доминација није изразита због 
велике разуђености ванјезичких асоцијација: поље, клан, рат, криминал, архи-
тектура, мајка, Галеника, Дунав итд. Реакције на Дорћол биле су нарочито ин-
дивидуализоване и разноврсне, али се оквирно могу издвојити три основна те-
матска круга: 1) окружење, знаменитости, инфраструктура, места значајна за 
испитанике и сл. – 28,33% (Калемегдан, Зоолошки врт, слепе улице, фонтана, 
пијаца, кафане, гимназија, лепе зграде); 2) статусно-материјална одређења – 
10% (богатство, богаташи, елита, имућност, лова, буржуји, аристократија); 
3) дeфиниције и локализација – 22,5% (део Београда, стари део града, цен-
тар). Како наши испитаници несумњиво посећују ова два места чешће него, 
на пример, Сурчин, њихова асоцијативна поља су знатно богатија, али са-
мим тим и неуједначенија. Не издваја се једна, већ читав спектар карактери-
стика. Такође, примећујемо и како се формални принципи понекад неочеки-
вано уплићу у асоцијативна поља познатих стимулуса и тако сузбијају њихов 
ванјезички асоцијативни потенцијал. Иако су на назив Дедиње испитаници у 
37,5% случајева реаговали статусним одређењима (богаташи, богатство, пре-
стиж, елита, виле, паре итд.), овде се запажа и изражена интерференција фор-
малних и секундарних логичко-семантичких принципа, па је најфреквентнија 
асоцијација (23,33%) управо творбене природе: деда.11 Асоцијативна поља сти-
мулуса Миријево, Палилула, Карабурма, Добановци и Овча укратко ћемо пред-

11 Ово бисмо делимично могли приписати општој усмерености мисаоног процеса током 
читаве анкете, али и већ поменутој регуларности примене творбеног принципа. 



Славистика ХХIII/2 (2019)

74 Матија Нешовић

ставити у следећој табели. 

Стимулус Најфреквентнија асоцијација 
и њен тип

Проценат 
ванјезичких 
асоцијација

Миријево мир (23,33%), творбена асоцијација 39,17%
Палилула лула (28,33%), творбена асоцијација 25,83%
Карабурма бурма (12,5%), творбена асоцијација 35%
Добановци бан (10%), творбена асоцијација 26,66%
Овча овца / овце (45,83%), фонетска асоцијација 23,33%

 
Табела бр. 2: АП стимулуса Миријево, Палилула, Карабурма, Добановци и Овча

Премда су и ови топоними били познати испитаницима, у њиховим 
асоцијативним пољима не доминирају ванјезичке реакције. Ово је вероватно уз-
роковано и чињеницом да су знања испитаникâ о датим местима била врло ба-
зична (нпр. приближно одређење њиховог географског положаја). Иако је, према 
нашем мишљењу, сема локализације у самој сржи лексичког значења топонимâ, 
она, очигледно, за асоцијативне токове није нарочито важна. Евидентно је да 
таква информација не привлачи пажњу већине испитаника јер није довољно 
специфична, те овде по бројности предњаче фонетске и творбене реакције. 

 Установили смо да се једносмерна и изражена асоцијативна доминација на 
ванјезичком нивоу остварује само када постоји једна реалија као општепозна-
та differentia specifica означеног места (исп. Палић и Сурчин). Када је географ-
ски објекат искуствено ближи говорницима, али се не издваја једном својом 
упечатљивом карактеристиком, ванјезички принцип је доминантан, али је тада 
асоцијативно поље разуђено и испарцелисано разноврсним асоцијацијама 
(често и идиосинкратичким) приближно једнаке фреквенције (исп. Земун и 
Дорћол). Када је одређено место и емпиријски удаљеније говорницима, и не-
утрално по питању општепознатих маркантних обележја, онда примећујемо 
значајно уплитање формалних (фонетских и творбених) принципа (исп. 
Миријево, Палилулу, Карабурму, Добановце и Овчу).

2.6. Нулте асоцијације

Постоје различити фактори који утичу на појаву нултих реакција. То је, 
пре свега, формално-семантичка непрозирност топонима, због које се не ак-
тивира ниједан од описаних принципа обраде стимулуса. Ипак, случајеве 
омисије срећемо и код познатих стимулуса, када говорник, међутим, доступну 
информацију не доживљава као релевантну (нпр. нулте асоцијације на урбано-
ним Дорћол). Овакав тип омисије назвали бисмо спонтаном.

Међутим, забележили смо и мањи број нултих реакција које не можемо 
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објаснити горенаведеним узроцима. Наиме, у анкети се нашло и неколико нази-
ва за које смо претпоставили да би код испитаникâ могли изазвати непристојне 
или вулгарне асоцијације. Они у основи поседују изражен асоцијативни 
потенцијал, који је „на папиру“ значајно умањен зато што испитаници свесно 
блокирају одређене реакције јер их сматрају неподеснима за дату прилику.12 
Називи Пишура и Сисевац тако се у коначном збиру налазе при врху када гово-
римо о заступљености нултих асоцијација: у првом случају одговор је изостао 
у 17,5%, а у другом у 10,83% случајева. Овај тип омисије можемо назвати на-
мерном или прохибиторном, а он је нарочито значајан јер нам открива који су 
појмови у свести говорникâ табуизирани.13 

Евидентно је да и нулте реакције посредно могу одражавати поједине фраг-
менте слике света једног народа. Ипак, регуларност, условљеност и функције 
ове појаве ваљало би детаљније размотрити на већем и разноврснијем корпусу. 

3. Закључна разматрања

 У овом поглављу укратко ћемо изнети главне закључке рада. Такође, 
вратићемо се проблему топонимске семантике с почетка рада. Покушаћемо да 
одредимо у ком односу стоје добијене реакције према лексичком значењу, а у 
којем према језичкој слици света.

 Установили смо да фонетске асоцијације углавном немају системски карак-
тер, због чега су врло разноврсне. Тако једног испитаника урбаноним Салајка 
својим гласовним склопом подсећа на салаш, другог на сало, трећег на салу 
итд. Како се појмови језичке слике света (барем у свом типичном лингвокулту-
ролошком, националном одређењу; в. Попова, Стернин 2007: 21) и лексичког 
значења приписују целој говорној заједници, овакве реакције не можемо дове-
сти у везу ни са једном од датих категорија. Исто важи и за фонетски симболи-
зам у ужем смислу – еуфоничност и какофоничност, будући да су и ове појаве 
углавном индивидуалне природе (исп. Драгићевић 2007: 60). Ипак, показали 
смо да звуковни подстицаји и те како могу обликовати концептуалне токове 
појединца. Зато би се асоцијације овог типа најпре могле сместити у домен ин-
дивидуалне језичке слике света.

 Добијене творбене и логичко-семантичке реакције одражавају општу те н-
денцију да карактеристике неког места осмишљавамо преко значења апелатив-
не основе његовог назива. Када се за њих остваре потребни услови, реакције 
овог типа јављају се врло регуларно, због чега можемо претпоставити њихову 
већу распрострањеност. Међутим, како појам лексичког значења подразумева 
везу са стварношћу (Драгићевић 2007: 54), а апелативна семантика најчешће 
не одражава актуелне карактеристике именованог објекта, овакве асоцијације 
(и концепте образоване око њих) можемо третирати као део наивне слике све-
та, која због сличних језичких, ванјезичких и когнитивних фактора може бити 
заједничка већем броју припадника одређеног језичког колектива. Ипак, постоје 
и ретки случајеви када се апелативна основа топонима и данас може повезати 

12 Тенденцију запажамо упркос томе што је анкета анонимна.
13 Такође, овакви случајеви указују на извесне недостатке асоцијативне методе.
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са његовим значењем. То се углавном односи на сеоска насеља која су добила 
имена према одликама свог рељефа, који често одолева зубу времена. Тако, на 
пример, комоним Планиница означава место које одликује брдовито и планин-
ско земљиште (Павловић 2012). Можемо констатовати да у овом случају поме-
нута сема изгледа улази у шире значење датог топонима. Исто можемо тврди-
ти и за практично све новонастале топониме, ако претпоставимо да су скоро 
сви топоними мотивисани неким апелативом. Значење апелатива има удела у 
топонимској семантици све док говорници препознају апелативну основу и све 
док се њено значење може довести у везу са стварним изгледом места.

 Што се тиче трансонимских реакција, посебну пажњу треба обратити на то-
пониме који су мотивисани називима оближњих знаменитости и сл. Ако се ме-
сто зове Жича, то нам засигурно указује да се у његовој близини налази истои-
мени манастир. Према нашој оцени, оваква информација такође улази у сферу 
лексичког значења топонима.

 Прохибиторне нулте реакције показале су нам да се вулгарна конотативна 
маркираност апелативне основе понекад можe пренети и на сâм топоним. Ипак, 
као што смо већ нагласили, овакве тврдње требало би поткрепити детаљнијим 
испитивањима.

 Установили смо да ванјезичке реакције углавном одликује изразита индиви-
дуалност и субјективност. Ипак, на примеру урбанонима Дорћол показали смо 
да се мноштво добијених реакција може свести на неколико упечатљивих те-
матских кругова, који осветљавају дати географски објект са различитих стано-
вишта. Међутим, дешава се и да назив сви говорници повезују са једном истом 
реалијом по којој је означено место препознатљиво: Палић – језеро, Сурчин – 
аеродром. Према нашем мишљењу, језеро и аеродром представљају важне ком-
поненте лексичког значења топонима Палић и Сурчин.

Сматрамо да су сви ови моменти важни за разумевање природе топонимâ као 
значајног слоја лексичког система српског језика и „лексикализованих елеме-
ната културе“ (Filipović 2018: 23). Како се о топонимима из синхронијске пер-
спективе досад није много писало на нашим просторима, овај рад представља 
тек скромни допринос питањима која би у будућности ваљало темељније истра-
жити, и то на већем корпусу и уз примену додатних методолошких процедура.
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Матия Нeшович

НАЗВАНИЯ СЕРБСКИХ ДЕРЕВЕНЬ И ЧАСТЕЙ ГОРОДОВ   
В ВЕРБАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЯХ НОСИТЕЛЕЙ СЕРБСКОГО ЯЗЫКА

Рeзюмe

В данной работe на основe рeзультатов ассоциативного экспeримeнта анализируeтся сто 
сeрбских топонимов, а именно названий частeй городов и дeрeвeнь в Сeрбии. В работe сдeлана 
попытка выдвинуть всe языковыe и внeязыковыe факторы, значимыe для концeптуализации 
гeографичeских объeктов. Таким образом создаeтся болee чeткоe прeдставлeниe о природe 
концeптуализации гeографичeских объeктов. Исслeдованиe показало, что рeакции могут быть 
соотнeсeны с личным опытом, но иногда и только с лингвистичeскими характeристиками 
стимула. Нeсмотря на то, что в работe в пeрвую очeрeдь используeтся когнитивный подход, в 
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нeкоторых ассоциациях можно обнаружить и опрeдeлeнную культурологичeскую информа-
цию. Помимо этого, в статьe обсуждаeтся вопрос о сeмантикe топонимов и рассматриваeтся 
отношeниe нeкоторых типов рeакций к лeксичeскому значeнию топонимов.

Ключeвыe слова: топонимы, концeптуализация, ассоциативный экспeримeнт, сeмантика 
топонимов, сeрбский язык.
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JAZYKOVÉ PLÁNOVANIE V LINGVISTICKOM DIELE 
VLADIMÍRA HURBANA VLADIMÍROVA

Štúdia sa venuje problematike jazykového plánovania v jazykovednom diele Vladimíra Hurbana 
Vladimírova (VHV) v období medzi dvoma svetovými vojnami. Korpusové plánovanie (corpus 
planning) sa uplatňuje nielen v materskej krajine, ale aj v jazykovej enkláve. Zložitá jazyková si-
tuácia v medzivojnovom Československu – formovanie podoby modernej slovenčiny a vznik no-
vých Pravidiel slovenského pravopisu – sa odrazila v jazyku dolnozemských Slovákov. S ideou 
pozdvihovania a posilňovania povedomia Slovákov o materinskom jazyku sa VHV aktívne zapojil 
do kultúrno-politických bojov o slovenský jazyk, pričom jeho platformou sa stali miestne perio-
diká a jazykové kurzy pre domáce obyvateľstvo. Hurbanovo dielo otvára viaceré otázky o inten-
zite a stabilizácii jazykového korektívu v enkláve v ďalších generáciách používateľov slovenčiny.

Kľúčové slová: jazykové plánovanie, kultivačné a normatívne lingvistické aktivity; Pravidlá 
slovenského pravopisu (1931); jazykovedné práce VHV; praktické jazykové kurzy v Starej Pazove; 
zápas o identitu slovenčiny v enkláve.

The study focuses on language planning in the linguistic works of Vladimir Hurban Vladimirov 
(VHV) in the period between two world wars. Corpus planning is applied not only in the parent 
country but also in the language enclave. The complex language situation in interwar Czechoslovakia 
- the formation of the modern Slovak language and the emergence of New Slovak Orthography - 
was reflected in the language of Vojvodina Slovaks. With the idea of raising and strengthening the 
Slovaks' awareness of the mother language, VHV actively participated in the cultural and political 
fight for the Slovak language, its platform becoming local periodicals and language courses for the 
local population. Hurban's work opens a number of questions about the intensity and stabilization 
of language corrective in enclaves in future generations of Slovak users.

Key words: language planning, culture and normative linguistic activities; Rules of Slovak 
Orthography (1931); linguistic work of VHV; practical language courses in Stara Pazova; a strug-
gle for identity of the Slovak language in an enclave.

Ak dnes hovoríme o jazykovej politike, máme na mysli kategórie, ktoré sú spoje-
né s uvedomelým pôsobením spoločnosti na jazyk. Vplyv horizontálne i vertikálne 
diferencovanej society i jednotlivca na fungovanie, vývin, interferenciu a vzájomné 
kontakty medzi jazykmi (varietami jazyka, „subjazykmi“ – nárečiami a inými varie-
tami v jazykových spoločenstvách) sú v kultúrnych dejinách každého národa stále 
živé a aktuálne. Jazyková politika sa tiež viaže na oblasť teoretických a empirických 
výskumov, tesne spätých s premenou statusu a používania jazykov v modernej spo-
ločnosti a rovnako je spojená s formovaním politiky v oblasti vyučovania cudzích ja-
zykov. Otázkam vývoja a vzájomného pôsobenia jazykov sa v súčasnosti venujú ling-
visti na celom svete v rozmanitých formách i prístupoch, od základných teoretických 
i aplikovaných zadaní, až po špecifické rozpracovanie problematiky teórie spisovné-
ho jazyka, jazykovej kultúry, grafematiky, sociolingvistiky, kognitívnej lingvistiky, 
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ekolingvistiky a pod. (Kristal, 1988, 2003) Jazykovú politiku tak môžeme definovať 
ako súbor oficiálnych a verejne deklarovaných aktivít regulujúcich konkrétnymi le-
gislatívnymi opatreniami používanie jazyka (variet jazyka, jazykových kódov) v jed-
notlivých oblastiach verejného života. Možno ju chápať ako hyponymum k jazyko-
vému plánovaniu, ktoré v sebe zahŕňa rozmanité aktivity zamerané na modifikáciu 
alebo (naopak) stabilizáciu jazykového správania istého rečového spoločenstva, teda 
plánovanie „situácie“ spisovného jazyka. Podľa toho, kam plánovanie smeruje, roz-
lišujeme dve dimenzie jazykového plánovania: 1. statusové plánovanie (status plan-
ning) zamerané na určenie „statusu“ jazyka vo vzťahu k iným jazykom (emancipácia, 
prestíž, kondícia, sociálna sila jazyka) a 2. korpusové plánovanie (corpus planning) 
namierené na „korpus“, teda samotnú podobu jazyka (normatívna činnosť, starostli-
vosť o jazyk, jazyková kultúra). Spomínané spoločensky relevantné plánovacie akti-
vity vyvíjajú najmä štátne a nadnárodné inštitúcie (ministerstvá, európske inštitúcie), 
vzdelávacie a kultúrne inštitúcie i jednotlivci. (Nekvapil 2017, Bogoczová 2010).

Na tomto mieste je dôležité pripomenúť, že jazykové plánovanie ako systém so-
ciálnych a ideologických princípov namierených na fungovanie, rozvoj a úlohu ja-
zykov v živote istého národa, sa neuplatňuje iba v administratívno-právnych a štá-
tom vymedzených hraniciach používania jazyka, ale aj v jazykových enklávach či 
v diaspórach. (Dudok 2002: 42, Sokolović 2014). Tu sa uplatňuje najmä korpuso-
vé plánovanie (nesúce v sebe atribúty autoritatívnosti a inštitucionálnosti), cieľom 
ktorého je štandardizácia, reforma či revitalizácia jazyka, jeho kultivovanie i ochra-
na, ako aj vytváranie platformy pre neproblémovú komunikáciu medzi používateľmi 
toho istého jazyka.

Zámerné ovplyvňovanie jazyka smerujúce k plánovanému jazykovému správaniu 
dostávalo sa na najvyššie priečky pomyselného rebríčka „kultivačných“ aktivít naj-
mä v období konštituovania moderných národných štátov i jazykov. Inak tomu ne-
bolo ani po vzniku samostatnej Československej republiky (ČSR), keď ústava nové-
ho štátu (1920) zákonom č. 122 Zb. v §1. zakotvila, že štátnym, oficiálnym jazykom 
republiky je jazyk československý,1 ktorý sa podľa §4 používa na území Slovenska 
„spravidla po slovensky“.2 Tvorcovia ústavných zákonov si nepochybne dobre uve-
domovali, že jazyk československý reálne neexistuje, a tak zákonom ustanovili jeho 
dvojaké znenie – české a slovenské. Hoci používanie jazykov priamo vymedzoval 
zákon, dve jazykové „podoby“ spôsobovali v praxi mnohé nedorozumenia a problé-
my, ktoré sa čoskoro prejavili najmä v oblasti normovania gramatiky a slovníka spi-
sovného jazyka. Nová podoba slovenčiny bola formovaná na pozadí politickej dok-
tríny jednotného československého národa a jazyka, pričom bola sčasti podporovaná 

1 Zákon 122/1920 Zb. ustanovoval zásady jazykového práva v Československu v tomto znení: 
„Jazyk československý jest státním, oficielním jazykem republiky (čl. 7. smlouvy mezi čelnými 
mocnostmi spojenými a přidruženými a mezi Československem, podepsané v St. Germain en Laye 
dne 10. září 1919).“

2 Ústavný zákon č. 122/1920 Zb. v §4 zakotvil: „Užívajíce jazyka státního, oficielního, úřady 
v onom území republiky, jež před 28. říjnem 1918 náleželo ku královstvím a zemím na říšské radě 
zastoupeným, nebo ku království Pruskému, úřadují zpravidla po česku, na Slovensku zpravidla po 
slovensku. Slovenské úřední vyřízení k podání českému nebo úřední vyřízení české k podání slo-
venskému pokládá se za vyřízení, jež stalo se v jazyku podání. Dostupné na: <http://spcp.prf.cuni.
cz/lex/121-20.htm> [cit. 01. 02. 2019].
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aj teóriou o neschopnosti spisovnej slovenčiny stať sa moderným jazykom vedy a ci-
vilizácie. Takéto tvrdenia vyvolávali ostrú odbornú i spoločenskú kritiku a najmä 
medzi jazykovedcami viedli k dlhotrvajúcim polemikám a sporom. A tak sa v mla-
dučkom Československu predmetom rozsiahlych diskusií, (často neúprosných) úto-
kov i obrán stala aj kodifikovaná podoba (novej) slovenčiny.

Jazykovedný zápas o slovenčinu v tridsiatych rokoch 20. storočia korešpondoval 
so zápasom politickým. Na Slovensku sa totiž už v prvom desaťročí existencie ČSR 
sformovala silná opozícia proti československej vláde, ktorá sa usilovala riešiť slo-
venskú otázku v zmysle presadzovania autonómie.3 Do politického boja o sloven-
skú autonómiu tak nebadane vkĺzol i boj o kodifikovanú podobu jazyka. V súvislosti 
s pripravovanými novými pravidlami slovenského pravopisu denník Slovák informo-
val, že ich síce pripravujú v Matici slovenskej, ale na čele autorského kolektívu stojí 
český slavista a dialektológ Václav Vážný (1892 – 1966). Časť slovenskej kultúrnej 
verejnosti i početná slovenská inteligencia boli pobúrené. Zápas o identitu slovenči-
ny sa rozbehol naplno – norma a kodifikácia spisovného jazyka sa z vedeckých sto-
lov preniesli do parlamentných lavíc a stali sa predmetom politických bojov. Mladé 
Československo podporovalo tých filológov a kultúrnych dejateľov, ktorí tvrdili, že 
čeština a slovenčina tvoria jeden jazyk, a preto sa má spisovná slovenčina v ďalšom 
vývine približovať k češtine. V opozícii s oficiálnou teóriou o československom ja-
zyku v dvoch „zneniach“ bola skupina pracovníkov Matice slovenskej, najmä Jozef 
Škultéty a Henrich Bartek. Vášnivé polemiky a neúprosný boj medzi dvoma lingvis-
tickými tábormi vyvrcholil po vydaní Pravidiel slovenského pravopisu.

Ako jeden z prvých proti novým Pravidlám (vydaných v roku 1931 pod redak-
ciou Václava Vážného)4 otvorene vystúpil vtedy ešte mladý doktor filozofie Henrich 

3 Slovenskí opoziční politici (najmä predstavitelia Slovenskej ľudovej strany a Slovenskej ná-
rodnej strany) sa vo svojom (autonomistickom) programe opierali predovšetkým o dva dokumenty 
– o Pittsburskú dohodu, v ktorej sa hovorí, že v rámci ČSR bude mať Slovensko vlastnú adminis-
tratívu, snem, súdy a slovenčinu ako úradný jazyk a o tzv. tajnú klauzulu k Martinskej deklarácii 
(kauza známa ako vacuum iuris – bezprávny stav). V novoročnom čísle časopisu Slovák vyšiel 
v roku 1928 článok, v ktorom sa uvádza, že existuje tajná klauzula k Martinskej deklarácii (prija-
tej 30. októbra 1918) hovoriaca o tom, že v deň desiateho výročia vzniku ČSR sa skončí platnosť 
tejto deklarácie a na Slovensku nastane bezprávny stav. Slováci sa vtedy sami rozhodnú, v akom 
štátnom usporiadaní budú žiť – či zostanú v ČSR, či vytvoria samostatný štát alebo sa spoja s iným 
národom. A hoci túto klauzulu nikto nikdy nevidel, stala sa nástrojom na rozpútanie vášní a rozru-
chu medzi slovenským obyvateľstvom a zároveň bola jedným z prostriedkov podporujúcich auto-
nomistické snaženia niektorých politických strán.

4 Prvé Pravidlá slovenského pravopisu (PSP) boli výsledkom kolektívnej práce päťčlennej 
komisie Jazykového odboru Matice slovenskej – pravopisnej komisie pod vedením Václava 
Vážneho. Vydala ich Matica slovenská v roku 1931 ako jediné ministerstvom školstva a národnej 
osvety schválené vydanie a zároveň ako učebnú pomôcku pre všetky typy škôl v ČSR. Pri tvorbe 
Pravidiel uplatňoval hlavný redaktor Václav Vážný oficiálnu teóriu o jednotnom československom 
národe a československom jazyku – na spisovnú slovenčinu aplikoval tézu o československom 
jazyku s dvoma „spisovnými zneniami“ a v úsilí priblížiť spisovnú slovenčinu češtine porušil na 
viacerých miestach tzv. martinský úzus, ktorý mal v spisovnej slovenčine pomerne pevnú tradíciu. 
Kodifikačné zásahy do spisovnej slovenčiny v duchu tejto teórie sa podarilo odstrániť až v nových 
Pravidlách slovenského pravopisu vydaných v roku 1940.
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Bartek (1907 – 1986)5, ktorý konštatoval, že v Pravidlách chýba jednotiaci princíp 
pri posudzovaní rečových javov; najmä v hláskosloví, v kvantite a v nových slovách 
možno pozorovať neprimeranú voľnosť a navrhoval odstránenie „konfliktnosti me-
dzi dvoma formami: grafickou a zvukovou podobou jazyka“ (Žigo 2007: 166). Do 
celospoločenskej diskusie o novej podobe slovenčiny sa okamžite zapojila aj širo-
ká verejnosť i známi spisovatelia. Napríklad, slovenský literát Ján Smrek v časopise 
Elán na margo nových pravidiel priam poeticky konštatoval, že Pravidlá slovenského 
pravopisu „obrátili nám naruby stovky slov, ktoré v ničom nebolo treba reformovať, 
tým menej deformovať.“6 Zásadnou reakciou na nové pravidlá a pravopisný slovník 
bol vznik časopisu Slovenská reč (1932) ako mesačníka pre záujmy spisovného jazy-
ka,7 cieľom ktorého bolo brániť matičný úzus, ako to sformuloval jeho vedúci redak-
tor Henrich Bartek: „Slovenská reč má v prvom ročníku rozšíriť znalosť dobrého spi-
sovného úzu, ktorý je výsledkom sústavnej práce Matice slovenskej.“ (Bartek 1933: 
278). Odmietnutie Pravidiel slovenského pravopisu (1931) slovenskou kultúrnou ve-
rejnosťou8 malo za následok vytvorenie dvoch „opozičných“ centier pracujúcich na 
poli normovania a kodifikácie spisovnej slovenčiny.9 Príčiny jazykových „sporov“ 
osvetlil Henrich Bartek v článku uverejnenom v časopise Slovenská reč, v ktorom 
konštatuje, že Pravidlá slovenského pravopisu (1931) narušili „zásadné stanoviská 
dobrého rečového úzu, ktorých sa pridŕža Matica slovenská v svojich vydaniach“, 
preto došlo k sporu „o nové Pravidlá, preto Slovenská reč, najmä v prvom ročníku, 
oboznamovala verejnosť so staršími poučkami o správnosti jazykovej. Veď bolo po-

5 Od septembra 1932 do mája 1933 pracoval Henrich Bartek striedavo v Ústredí sloven-
ských ochotníckych divadiel v Martine a v Matici slovenskej, kde sa v máji 1933 stal referentom 
Jazykového odboru Matice slovenskej a redaktorom časopisu Slovenská reč, ktorý „viedol v puris-
tickom duchu“ (Ondrejovič 2007: 131). Z pozície referenta jazykového odboru sa zúčastňoval na 
revízii Pravidiel slovenského pravopisu, zásadne odmietajúc umelé zbližovanie češtiny a slovenči-
ny, resp. jej bohemizovanie.

6 Podrobne pozri článok pod názvom Slovenčina sa nestala slabým odvarom češtiny uverej-
nený v denníku Pravda. Dostupné na: <https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/173232-slovenci-
na-sa-nestala-slabym-odvarom-cestiny/> [cit. 01. 02. 2019].

7 Okolo časopisu Slovenská reč sa sformovala generácia jazykovedcov, ktorí si uvedomovali 
nevyhnutnosť systematického vedeckého výskumu slovenčiny v zmysle posilňovania jej identity 
a stability normy a kodifikácie.

8 Už koncom roku 1931 sa proti Pravidlám zdvihla vlna odporu, na čele ktorej stáli najmä 
prívrženci autonómie Slovenska v rámci ČSR. Okrem hlasistov sa v tejto otázke vzácne zhodli aj 
predstavitelia inteligencie oboch hlavných konfesií – katolíci i evanjelici, autori združení okolo 
Spolku svätého Vojtecha i spolku Tranoscius. „Približovať slovenčinu k češtine najmä vtedy, keď sa 
táto posledná zo svojich zásad nepohne, je politická lingvistika,“ napísal Martin Rázus v Národných 
novinách, „lebo má cieľ politický a nie čisto lingvisticko-vedecký.“ Protesty vyústili do petície 
popredných slovenských intelektuálov, ktorí žiadali Maticu slovenskú o vydanie opravených 
Pravidiel. Jedným zo signatárov tejto petície bol Ján Smrek, ktorý v časopise Elán napísal: „Pravidlá 
slovenčiny sa musia tvoriť neodvisle z nej samej, z jej vlastných základov a podľa jej ducha – tak 
káže čistá veda.“ Dostupné na: <https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/173232-slovencina-sa-
nestala-slabym-odvarom-cestiny/> [cit. 1. 2. 2019].

9 Prvé centrum zostalo v Matici slovenskej, kde na jeho podporu vznikol v roku 1932 časopis 
Slovenská reč. Druhé centrum sa vytvorilo v Učené společnosti Šafaříkové a okolo jej revue, časopisu 
Bratislava, ktorý vychádzal v rokoch 1927 – 1937 s jasným oficiálnym čechoslovakistickým 
zameraním v jazykovej i politickej otázke. (Švagrovský 2006: 338)
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trebné zverejniť tajnosti rečového úzu Matice slovenskej, ktorý je výsledkom prá-
ce Sama Czambla, Jozefa Škultétyho a Jaroslava Vĺčka, ba nejedno dobré poučenie 
o správnosti jazykovej pochodí od Štefana Krčméryho a Rudolfa Kľačku.“ (Bartek 
1933: 278). Nové Pravidlá odmietla nielen početná skupina jazykovedcov, ale aj ši-
roká verejnosť, kultúrni a politickí dejatelia a neprijala ich ani spisovateľská obec. Už 
v marci 1932 sa valné zhromaždenie Matice slovenskej uznieslo na potrebe revízie 
Pravidiel (išlo im o reformu spisovnej slovenčiny na základe pevných zásad vychá-
dzajúcich z vnútorných zákonov národného jazyka) a sformovalo osobitnú pravopis-
nú komisiu pod vedením Jozefa Škultétyho, ktorá bola poverená pripraviť opravené 
vydanie Pravidiel.

Samotná jazyková prax bola na Slovensku až do konca tridsiatych rokov 20. sto-
ročia nejednotná – vo vydaniach Matice slovenskej a v Národných novinách sa uplat-
ňoval martinský úzus, kým na úradoch a v školách sa pridržiavali Pravidiel z roku 
1931. Opravené Pravidlá slovenského pravopisu boli pripravené do tlače v roku 
1939, avšak do rukopisu zasiahla komisia pod vedením vtedajšieho ministra školstva 
a národnej osvety Jozefa Siváka, ktorá predložený text neschválila. Ďalšie Pravidlá 
vydala Matica slovenská v roku 1940 – vydanie vychádzalo z matičného úzu a vy-
tvorilo predpoklady na organický vývin spisovného jazyka v nasledujúcom období.10

Zložitú jazykovú situáciu v Československu pomerne cielene sledoval – a pra-
videlne na ňu v domácom prostredí aj reagoval – staropazovský rodák, evanjelický 
kňaz a literát Vladimír Hurban Vladimírov (1884 – 1950)11. V spomínanom období 

10 Autori nových Pravidiel (1940) zhrnuli zásadné zmeny oproti predchádzajúcim pravo-
pisným pravidlám (Pravidlá slovenského pravopisu,1931) takto: „Predovšetkým išlo o to, aby 
sa zo slovenského pravopisu odstránily rozličné cudzie prvky, ktoré sa doň dostaly vplyvom 
neželateľných pomerov mimojazykových. Preto sme zo slovenského pravopisu vylúčili všetky 
nepotrebné hláskoslovné, tvaroslovné a iné dvojtvary, ktoré doteraz nebezpečne narúšaly nielen 
jednotu slovenského pravopisu, ale aj prepotrebnú ustálenosť spisovnej reči. Pri sostavovaní 
abecedného pravopisného slovníka, ktorý je pripojený k Pravidlám slovenského pravopisu, dbali 
sme na správnosť a čistotu spisovného jazyka, pričom pridŕžali sme sa zásad Slovenskej reči, ktorá 
od svojho založenia cieľavedome buduje jazykovú kultúru slovenskú. Podľa skutočnej výslovnosti 
uzákonili sme písanie vžitých cudzích slov, čím podarilo sa nám v mnohých prípadoch obľahčiť 
doterajší slovenský pravopis. Rozumie sa, že sme nemohli a nechceli opustiť tradíciou ustálený 
etymologický pravopis, no jednako, kde sa len dalo, usilovali sme sa o to, aby v našom pravopise 
bolo čím menej ťažkostí. (...) Pri sostavovaní tohto diela usilovali sme sa, nakoľko to bolo len 
možné, nehýbať zaužívanými pravopisnými zvyklosťami lebo dobre si uvedomujeme, že podstata 
slovenčiny nie je v pravopisnom systéme, ale najmä v slovníku, frazeológii a skladbe.“ Elektronická 
verzia Pravidiel slovenského pravopisu z roku 1940 je dostupná na: <http://www.juls.savba.sk/
ediela/psp1940/psp1940-text.pdf > [cit. 01. 03. 2019].

11 Vladimír Hurban Vladimírov – vlastným menom Vladimír Konštantín Hurban; prasynovec 
Ľudovíta Štúra a vnuk Jozefa Miloslava Hurbana, v ktorom sa zmiešala krv nepochybne 
najvýznamnejších osobností slovenskej kultúrnej histórie, zdedil po slávnych predkoch umelecký 
i organizačný talent. Po štúdiách na gymnáziu v Záhrebe a teológii vo Viedni a v Bratislave 
pôsobil ako učiteľ, kaplán a neskôr ako evanjelický farár v Starej Pazove, kde sa popri kňazských 
povinnostiach venoval najmä literárnej a publicistickej činnosti. Literárne texty uverejňoval pod 
pseudonymom Vladimír Hurban Vladimírov (najčastejšie pod skratkou VHV), aby sa odlíšil 
od bratranca, tiež Vladimíra (syna Svetozára Hurbana Vajanského). Písal najmä divadelné hry, 
teoretické práce o divadle a literatúre, ale aj prózy či jazykovedné štúdie. Bol novátorom v oblasti 
témy a experimentoval s kompozíciou. Je autorom viacerých drám, historických hier i veselohier, 
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konštituovania spisovnej slovenčiny sa Vladimír Hurban Vladimírov (VHV) aktívne 
zapájal do kultúrno-politických bojov o slovenský jazyk, a to hneď dvoma spôsob-
mi – v miestnych (vojvodinských) periodikách publikuje popularizačné i teoretické 
práce o jazyku a zároveň organizuje praktické kurzy o spisovnej slovenčine (hodi-
ny slovenského jazyka určené najmä miestnemu úradníctvu). Názorovo sa prikláňa-
júc k matičnému centru (nadštandardný osobný vzťah mal napríklad so Štefanom 
Krčmérym) začína už v polovici tridsiatych rokov 20. storočia presadzovať myšlien-
ku „doplnkového“ jazykového vzdelávania pre obyvateľov Starej Pazovy, ktorú ne-
skôr rozvíjal prostredníctvom jazykovednej publicistiky. V čase, keď sa spisovná slo-
venčina nielen upevňovala medzi Slovákmi žijúcimi ďaleko od materskej krajiny, ale 
sústredila sa tu na ňu aj vedecká pozornosť, prichádza zanietený kňaz a už etablovaný 
dramatik a prozaik s ideou pozdvihovania a posilňovania povedomia Slovákov o ma-
terinskom jazyku. Jeho cieľom bolo pomocou praktických školení (vyučovania), od-
borných textov a populárno-vednej publicistiky približovať gramatiku a najnovšiu 
kodifikáciu spisovnej slovenčiny miestnemu jazykovému spoločenstvu.

Už v roku 1925 vyzýva Hurban v otvorenom liste Slovákov (mužov), aby sa pri-
hlásili na (ním ponúkaný a vedený) kurz slovenského pravopisu, ktorý účastníkom 
zabezpečí, že po absolvovaní piatich vyučovacích hodín budú „vedieť slovensky pí-
sať.“12 V emóciami okorenenej výzve nezaprel literáta i kňaza, keď „pozvanie na vy-
učovanie slovenského pravopisu“ formuluje ako verejnú výzvu adresovanú miestnej 
„pánskej“ spoločnosti: „Ctení pánovia, tej jeseni chcem poučovať slovenský pravo-
pis. Ak myslíte, že Slovák nemusí a nemá vedieť po slovensky písať, ak myslíte, že 
Slovák tu v SHS13 nesmie vedieť pravopis slovenský, ak myslíte, že je správne pí-
sanie svojej materinskej reči tu u nás nepotrebné – tak vás nečakám. Ale ak myslíte, 
že je to svätá naša povinnosť vedieť slovensky písať (...) ak ste len trošku – troštičku 
hrdí na to, že ste Slovák – tak majte toľko hrdosti – ale aj úcty k tomu jazyku a naučte 
sa ho správne písať. Ja vás volám!“14

Citovaný stimulačný a zároveň i mierne provokujúci apel, vykazujúci prvky an-
gažovanosti, irónie i sarkazmu, nepochybne padol na úrodnú pôdu, o čom svedčí 
Hurbanova poznámka k neskôr publikovaným prednáškam o slovenskom pravopi-
se15: „Tieto prednášky o pravopise držiaval som pred asi dvoma rokmi v úzkom kru-

rozhlasových hier, napísal operetné libretá a patrí k priekopníkom v tvorbe filmového scenára. Jeho 
drámy vykazujú znaky profesionálnych divadelných kultúr európskych veľkomiest a moderných 
dramatických prúdov (symbolizmu a expresionizmu).

12 Cit. list uložený v Archíve Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Starej Pazove pod inventár-
nym číslom 292.

13 SHS – autorom použitá skratka pre názov štátu; oficiálny názov štátu od 15. júla 1920 znel 
Kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov (Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca) – odtiaľ iniciálová 
skratka SHS pre vyjadrenie názvu krajiny.

14 Ponuka „kurzu“ slovenského jazyka sa zachovala v podobe rukou písaného listu (možno ide 
o letáčik – agitačné tlačivo), ktorý sa našiel v Hurbanovej pozostalosti. Cit. list je uložený v Archíve 
Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Starej Pazove pod inventárnym číslom 292.

15 Prednášky publikoval Hurban pod názvom Sedem hodín o slovenskom pravopise v periodiku 
Národná jednota a neskôr boli spolu s ďalšími lingvistickými textami uverejnené v publikácii 
Jazykovedné práce. Pozri Národná jednota, 8, č. 24, 1927: 2–3 (štvrtok 16. júna).
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hu našich Slovákov, ktorí z povolania súc pisármi, najviac prichádzajú do položenia 
niečo písať a preto ich povinnosťou je i slovensky vedieť písať. Ak to našim gaz-
dom a iným pánom „nenačim“, pre každého človeka potrebné je, ktorý si namýšľa 
byť Slovákom, aby vedel i slovensky písať. Je to najväčšia neúcta, ak nie zločin pro-
ti svojej materčine, môcť a nechcieť ju správne naučiť sa písať.“ (Hurban 2014: 15) 
Učiteľské ambície oprášil Hurban znovu o dvadsať rokov neskôr, keď pre obyvateľov 
Starej Pazovy otvoril kurz slovenského jazyka pod názvom „Náukobeh slovenčiny“. 
Nový kurz bol určený pre Pazovčanov a podľa zachovanej korešpondencie Hurban 
k nemu pristúpil na základe dopytu od miestnych úradníkov: „Na vašu žiadosť za-
číname s Novým rokom Náukobeh slovenčiny podelený na tri grupy: I. Učenie slo-
venského pravopisu, II. Prehľad slovenskej spisby, III. Niečo z dejepisu a zemepi-
su Slovenska. Pre každého Slováka, ktorý žije ďaleko od svojej Matky Slovenska 
a ktorý je zamestnaný v úradoch, kde treba vedieť písať, potrebuje, aby okrem úrad-
nej chorvátskej reči16, v ktorej píše, vedel i svoju materinskú reč písať.“ (Hurban 
2014: 107) Z ďalšej korešpondencie vieme, že do „náukobehu“ sa Hurbanovi pri-
hlásilo trinásť respondentov a prvé stretnutie bolo plánované na 12. februára 1943 
v Slovenskom národnom dome v Starej Pazove. Je pravdepodobné, že kurzy sa na-
pokon aj uskutočnili – zo zachovaných listov sa dozvedáme, že účastníci si zabez-
pečili aj odporúčanú učebnicu (práve čerstvo vydanú publikáciu Slovačka slovnica 
autora Dr. Josipa Andrića)17 a svedomite sa pripravovali na prvé spoločné stretnutie. 
Vzdelávanie dospelých v slovenskom pravopise bolo orientované predovšetkým na 
úradníkov, aby popri úradnej reči vedeli správne písať aj v reči materinskej. A tí si ako 
učiteľa slovenčiny vybrali práve Hurbana, veď v evanjelickom kňazovi a uznávanom 
literátovi videli najvyššiu jazykovú autoritu (podporenú aj Hurbanovými predchá-
dzajúcimi publikovanými jazykovednými prácami). Uskutočnené jazykové kurzy sú 
dôkazom, že úlohy kultivátora a propagátora spisovnej slovenčiny sa Hurban nepo-
chybne rád zhostil.

Ako sme už uviedli, do jazykovedného diania a „zápasov“ o spisovnú slovenči-
nu sa VHV zapojil najmä lingvistickými prácami a publicistikou, ktoré tvoril a uve-
rejňoval v rokoch 1927 – 1940. V čase písania jazykovedných textov sa mohol od-
volať iba na lingvistické práce Samuela Czambela (najmä na Rukoväť spisovnej reči 
slovenskej), na gramatiku Slovenská mluvnica so zvláštnym zreteľom na pravopis 
(1919) Jána Damborského a neskôr aj na prvú kodifikačnú príručku Pravidlá sloven-
ského pravopisu (1931), s ktorou však často polemizoval a kriticky k nej pristupoval. 
Pravdepodobne nedostatok normatívnych publikácií a gramatických príručiek v ma-
terskej krajine (a následne i v domácom prostredí) a tvrdý zápas o podobu spisovnej 
slovenčiny v mladučkom Československu priviedli Hurbana k myšlienke ozrejmo-
vať a vysvetľovať lingvistické javy týkajúce sa slovenského pravopisu, morfológie, 
lexikológie, etymológie a dialektológie. Nesmierne mu prekážalo, že Slováci žijúci 
vo Vojvodine neovládajú slovenský pravopis a nevedia správne po slovensky hovo-
riť. Rozhodol sa preto „učiť“ ich ortografiu a vysvetľovať gramatické i vývinové javy 
spisovnej slovenčiny.

16 Od apríla 1941 sa Stará Pazova stala súčasťou Nezávislého štátu Chorvátsko (Nezavisna 
Država Hrvatska), preto bola úradnou rečou v Starej Pazove chorvátčina.

17 Pozri Andrić, Josip. Slovačka slovnica. Zagreb: Izdanje Hrvatsko-slovačkog društva. 1942. 
164 s.
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Zapálený obhajca spisovnej slovenčiny zanechal množstvo jazykovedných tex-
tov (v rukopise i v tlačenej podobe), ktoré súborne vyšli pod názvom Jazykovedné 
práce. Zostavovateľka publikácie Anna Marićová ich rozdelila do troch kapitol. 
Prvú časť tvoria práce, ktoré VHV publikoval v rokoch 1927 – 1940 vo vojvodin-
ských periodikách (dvadsaťdva príspevkov bolo uverejnených v Národnej jednote, 
tri v Našom živote a jeden v Národnom kalendári). Druhú časť publikácie predsta-
vujú odpisy zachovaných rukopisných (strojopisných) prác – tri listy adresované 
obecnému úradníkovi Jánovi Klátikovi (datované z rokov 1942 a 1943) týkajúce 
sa organizačnej prípravy „Náukobehu slovenčiny“ (vyučovacích hodín slovenské-
ho pravopisu) a štrnásť prác venovaných vybraným problémom z oblasti sloven-
skej morfológie (predložky a predpony, používanie čísloviek, slovies), lexikológie 
(cudzie slová, zložené slová) a ortografie. Treťou časťou publikácie je skenovaná 
podoba rukopisu, ktorý zostavovateľka označila ako Slovník cudzích slov od A po 
Z. Autorov rukopis je náročný na čítanie a vzhľadom na názov sa končí predčasne, 
prvými heslami písmena „T“. Slová majú od písmena „A“ po začiatočné heslá pís-
mena „C“ („K“) trojčlennú štruktúru – prvé slovo je prevzatie z latinčiny, v zátvorke 
nasleduje latinský výraz, z ktorého slovo pochádza, a potom slovenský zväčša jed-
noslovný výklad či ekvivalent. Od litery „M“ sú už slová takmer nečitateľné a často 
pri nich chýba latinský výraz v zátvorke. K slovníku však nie je žiaden opis, nepo-
známe okolnosti jeho vzniku a neprešiel ani lexikografickým skúmaním.

Lingvistické príspevky VHV vznikali často ako besednice, väčšinou sú to krát-
ke články, v ktorých sa autor venuje napríklad etymológii slov, onomastike, pravo-
pisným zaujímavostiam, lingvistickým „hračkám“, pričom výklad spestruje popula-
rizačnými prvkami. Rozsiahlejší a štruktúrovaný je už vyššie spomínaný príspevok 
z roku 1927 nazvaný Sedem hodín o slovenskom pravopise, ktorý je zápisom prípra-
vy na praktické vyučovanie slovenského pravopisu, ktoré Hurban naplánoval najmä 
pre slovenských (vojvodinských) úradníkov, kňazov a učiteľov. Ako sme už uviedli, 
ide o sumár obsahu vyučovacích hodín slovenského pravopisu avizovaných autorom 
na jeseň roku 1925. V akom rozsahu a či vôbec sa „hodiny“ slovenského pravopisu 
konali, to zostáva predmetom nášho ďalšieho výskumu.

Vladimír Hurban Vladimírov v lingvistickom diele akcentoval najmä problema-
tiku slovenskej ortografie, pretože si uvedomoval, že práve vo viacrečovom prostre-
dí so silným nárečovým vplyvom sú ortografické chyby najvypuklejšie a najpočet-
nejšie. Nový slovenský pravopis vyvolával totiž u vojvodinských Slovákov aj také 
výzvy, akými bolo úsilie o odstránenie ypsilonu zo slovenčiny. Proti aktivitám ne-
súcich sa pod heslom „Preč s ypsilonom“ VHV kategoricky vystúpil a horlivo za-
stával hodžovsko-hattalovskú pravopisnú reformu: „Ja a mnoho druhých by sme sa 
ne-tešili, keby „y“ vôbec zmizol. A síce preto, lebo „y“ je taká hláska ako každá iná 
– nám ešte chybujú hlásky ku precizovaniu nášho pravopisu – a nie, aby sme sa „y“ 
mohli zriecť.“ (Hurban 2014: 30) Protestne reagoval na výzvu k návratu k štúrovské-
mu pravopisu, pričom uvádza protiargumenty a upozorňuje na problémy, ktoré by 
pri takomto zjednodušení mohli nastať. Absolútne podporuje pravopis založený na 
etymologickom princípe. V novinových jazykových príspevkoch sa zameriaval naj-
mä na praktické používanie jazyka, venoval sa napríklad spôsobu písania telegramov 
Morseovou abecedou v slovenčine, písaniu ženských priezvisk alebo upozorňoval na 
problematické medzijazykové homonymá (homomorfiu, homofóniu).
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Osobitnú pozornosť venoval Hurban staropazovskému jazyku. V časopise Náš ži-
vot uverejnil v roku 1933 Slovník staropazovských výrazov z cudzích jazykov, ktorý 
obsahuje okolo stotridsať slov označených ako prevzatia z francúzštiny, turečtiny, 
nemčiny, latinčiny, maďarčiny, juhoslovančiny, medzi nimi uvádza aj niektoré ono-
matopoické slová a „skomoleniny z rôznych jazykov“. V práci pokračoval aj v nasle-
dujúcich rokoch a v roku 1938 uverejnil novú verziu slovníka s takmer štyristo lexi-
kálnymi jednotkami.

V jazykovedných prácach sa VHV zameral na otázky spisovného jazyka v do-
mácom prostredí, na problematiku jazykovej kultúry (korpusového plánovania) a na 
kontakty slovenčiny a srbčiny. Jeho prvoradým cieľom bolo priblížiť širšej verejnos-
ti gramatiku (najmä ortografiu) a zákonitosti spisovnej slovenčiny a zároveň sa usi-
loval uplatňovať ich v širokom meradle aj v praxi. Praktická i teoretická lingvistická 
činnosť pazovského kňaza smerovala k zvyšovaniu úrovne používania spisovnej slo-
venčiny, k odstraňovaniu častých (návratových) jazykových chýb a cudzích prvkov 
a bola zameraná najmä na praktickú ortografiu a využívanie domácich slovotvorných 
postupov pri tvorbe slov. Aby vzbudil čo najširší záujem o spisovný jazyk, publikoval 
v domácej tlači pútavé a polemické texty, využijúc prostriedky dramatizácie, anekdo-
tickosti a apelatívnosti: „Áno, buďme dôslední a neoflinkujme svoju reč aspoň vtedy, 
keď ju píšeme. Písanie je už akýsi znak kultúry, píšme teda kultúrne a zavráťme kaž-
dého škriblera, keď nevie písať tak, aby sa mu odnechcelo písať ale i kritizovať veci 
do ktorých sa nerozumie. Apelujem na Slovákov, aby sa učili správne písať a aby tým 
práve dokazovali svoju lásku k materinskej reči.“ (Hurban 2014: 31) V tridsiatych ro-
koch 20. storočia vidíme teda Hurbana na čele zápasov o identitu spisovnej sloven-
činy. Nemusel už potvrdzovať jej stabilitu a životaschopnosť, jeho úlohou bolo za-
chovať ju v spisovnej podobe aj v enkláve. Svojím konaním (vyučovanie slovenčiny 
a odborné lingvistické texty) demonštroval, že aj v enkláve je nevyhnutné napĺňať 
komunikačnú, reprezentatívnu i estetickú funkciu materinského jazyka.

Jazykovedné texty VHV vyšli bez akýchkoľvek pravopisných či iných úprav, čím 
poskytujú verný obraz dobového stavu spisovnej slovenčiny vo vojvodinskom prostre-
dí. Nepochybne vyzývajú k ďalšiemu kritickému skúmaniu ako zaujímavý dobový do-
kument a zároveň inšpiratívny prameň pri výskume dejín slovenskej lingvistiky a sta-
vu a fungovaniu slovenčiny za hranicami materskej krajiny. Lingvistické dielo VHV 
môže podnietiť k úvahám o postavení a fungovaní slovenčiny vo Vojvodine dnes, 
k analýzam „kultivačných“ úsilí domácich filológov v priebehu posledného storočia 
a napokon aj k otázkam o naplneni vízií staropazovského kňaza na poli lingvistiky.

Vzťah Vladimíra Hurbana Vladimírova k problematike súdobej spisovnej sloven-
činy bol nepochybne determinovaný pragmatickými okolnosťami (kultivovať jazyk 
úradníkov, učiteľov, kňazov, zjednodušiť a sprehľadniť písanie telegramov, zvyšovať 
všeobecnú gramotnosť), ktoré vychádzali z úloh kňaza a učiteľa v spoločenstve použí-
vateľov slovenčiny za hranicami Slovenska. Jeho záujem o otázky všeobecnej jazyko-
vedy nebol síce hlboký a mal ďaleko aj od vedeckého prístupu, treba však vyzdvihnúť 
fakt, že Hurbanovo jazykovedné dielo otvára dnes v slovenskej lingvistike – napriek 
uvedenému – viaceré otázky. Našou úlohou tak zostáva „vystopovať“ Hurbanov ling-
vistický vplyv v enkláve a zistiť, či vízie ukazujúce cestu do „lepšej“ budúcnosti slo-
venčiny naplnil primeraným obsahom. Veď špecifické procesy prebiehajúce v jazyku 
slovenského jazykového spoločenstva vo Vojvodine v medzivojnovom období nepo-
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chybne presahujú do súčasnosti, v zmysle potvrdenia predikovanej tézy o opakujú-
cich sa (návratových) jazykových procesoch vo vojvodinskej slovenčine.

Takmer tristoročný styk slovenčiny s príbuzným jazykom (srbským) a zároveň 
chýbajúci priamy kontakt s jazykom v materskej krajine vytvárali osobitú formu ja-
zyka v tejto slovenskej enkláve. (Dudok 2010, Myjavcová 2001). Slovenčinu voj-
vodinských Slovákov formovali najmä špecifické jazykové kontakty – jazyk mino-
ritných Slovákov sa obohacoval o nové výrazové prostriedky kontaktových jazykov 
(proces prirodzený vo všetkých bilingválnych jazykových spoločenstvách), došlo 
v ňom ku gramatikalizácii jazykových prostriedkov a možno v ňom sledovať výraz-
né fonetické a syntaktické stopy vyplývajúce z koexistencie s majoritnou srbčinou. 
(Dudok 2004, Myjavcová 2015). Osobité spoločenské, politické a kultúrne podmien-
ky vývinu slovenčiny vo Vojvodine formovali jej dávnu (medzivojnovú) i súčasnú 
podobu. Tú minulú (nepochybne už dávno zabudnutú) podobu nájdeme dnes v lin-
gvistickom diele VHV, ktorý sa nad predchádzajúcim vývinom, súčasným stavom 
a perspektívami spisovného jazyka zamýšľal takmer dve desaťročia. Zo sledovania 
zápasu o spisovnú slovenčinu v materskej krajine („boj“ o Pravidlá slovenského pra-
vopisu) mu nepochybne vyplynula povinnosť zaangažovať sa v úsilí o reformu spi-
sovnej slovenčiny aj medzi Slovákmi vo Vojvodine. Do akej miery sa evanjelickému 
kňazovi podarilo aplikovať nové gramatické normatívy do podoby enklávnej sloven-
činy nám v budúcnosti umožní sprostredkovať konfrontačný výskum prostredníc-
tvom uskutočnenej komparácie komunikátov z medzivojnového obdobia a zo súčas-
nosti. Naším zámerom však nie je kritika stavu slovenského jazyka vo vojvodinskom 
prostredí, ale analýza tohto stavu a diferencovaný pohľad na jazyk enklávy v minu-
losti i v súčasnosti.
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Juliana Beňová

JEZIČKO PLANIRANJE U LINGVISTIČKOM DELU  
VLADIMIRA HURBANA VLADIMIROVA

Rezime

Rad se bavi problematikom jezičkog planiranja u lingvističkom delu Vladimira Hurbana 
Vladimirova (VHV) u periodu između dva svetska rata. Korpusno planiranje (corpus planning), 
koje za cilj, između ostalog, ima i brigu o slovačkom književnom jeziku realizuje se ne samo u 
matičnoj državi, već i u slovačkim jezičkim enklavama u Vojvodini. Komplikovana jezička situacija 
u Čehoslovačkoj između dva svetska rata (1918–1938), formiranje savremenog slovačkog kao i 
pojava novih Pravila slovačkog pravopisa (1931) – sve ovo je imalo uticaj na jezik vojvođanskih 
Slovaka. VHV se aktivno uključio u kulturno-političku borbu za slovački jezik sa idejom da 
ojača i podigne na viši nivo svest Slovaka o maternjem jeziku, pri čemu su mu kao platforma 
za delovanje poslužili lokalne periodične publikacije i tečajevi jezika za domaće stanovništvo. 
Namera VHV je bila da pomoću praktičnog obrazovanja, stručnih tekstova i popularno-naučne 
literature približi gramatiku i najnoviju kodifikaciju slovačkog književnog jezika lokalnoj jezičkoj 
zajednici. Hurbanovo delo otvara nekoliko pitanja o intenzitetu i stabilizaciji jezičkog korektiva 
u enklavi među sledećim generacijama govornika slovačkog jezika. Specifični procesi koji su se 
dešavali u periodu između dva rata u jeziku vojvođanskih Slovaka imaju uticaj i na sadašnjost u 
smislu potvrde teze o jezičkim procesima koji se ponavljaju u okviru vojvođanskog slovačkog 
jezika. Posebni društveni, politički i kulturološki uslovi razvoja slovačkog jezika u Vojvodini su 
formirali njen davni (međuratni) i sadašnji oblik. U kojoj meri se pojavni oblici slovačkog jezika 
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u enklavama razlikuju može da nagovesti uporedno istraživanje putem realizovane komparacije 
komunikata iz međuratnog perioda i sadašnjosti.

Ključne reči: problematika jezičkog planiranja, korpusno planiranje, komplikovana jezička si-
tuacija u Čehoslovačkoj; Pravila slovačkog pravopisa (1931), jezički korektiv, lingvističko delo 
Vladimira Hurbana Vladimirova.
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SLOVAČKI JEZIČKI ZAKONI POSLE 1989. GODINE

Cilj ovog rada je prikaz slovačkih jezičkih zakona u istorijskom i sociolingvističkom kontekstu 
u periodu od 1989. godine do danas, kao i analiza restriktivnih elemenata ovih zakona i njihov ra-
zvoj. Rad će ispitati uticaj koji su ovi zakoni imali na jezike nacionalnih manjina kao i na govornike 
većinskog, slovačkog jezika. Posebna pažnja će biti posvećena odnosu slovačkih istaknutih lingvi-
sta prema Zakonu o državnom jeziku.    

Ključne reči: jezičko zakonodavstvo, jezički zakoni, restriktivnost, Slovačka, jezici nacionalnih 
manjina.

This work aims to show the development of Slovak language legislation in the historical and 
sociolinguistic context after 1989. At the same time, this paper points to its restrictive elements and 
their development. The paper will examine the impact these laws have had on minority languag-
es and speakers of the Slovak language as well. Particular attention will be given to the attitude of 
prominent Slovak linguists towards the Act on the State Language of the Slovak Republic.

Key words: language legislation, language laws, restrictiveness, Slovakia, minority languages.

U srednjoj i istočnoj Evropi je jezik jedan od osnovnih elemenata koji definišu et-
ničke grupe (People i dr 2010: 389), zbog čega je jezička politika veoma važan ele-
ment u procesu stvaranja identiteta novonastalih država. Ona se u multietničkim dr-
žavama u najvećoj meri konkretizuje u formi raznovrsnih zakonodavnih mera koje bi 
trebalo da potvrde suverenitet većinske etničke grupe. Jezik, zato, zbog ovako defini-
sanih odnosa postaje izuzetno važan činilac u političkom sistemu ovih država.

Odnos između dominantne (većinske) jezičke grupe (službeni ili državni jezik) 
i ostalih jezičkih grupa (jezici pripadnika nacionalnih manjina) definiše jezičko za-
konodavstvo kao deo jezičke politike koju određujemo kao totalitet ideja, zakona, iz-
mena, pravila i prakse koji za cilj imaju planiranu promenu u okviru društva, određe-
ne grupe ili sistema (Kaplan i dr. 1997: 11). Jedan od istaknutih slovačkih lingvista, 
Juraj Dolnjik (Juraj Dolník), jezičku politiku vidi kao „súhrn aktivít, ktorými sa regu-
lujú podmienky na fungovanie jazykov a jazykových variet koexistujúcich v danom 
politickom útvare“1 (Dolník 2010: 248). Ulogu jezičkih zakona je Venecijanska ko-
misija, čija će uloga biti predstavljena u kasnijoj fazi rada, objasnila ovako: 

Ochrana a podpora úradného jazyka štátu sú legitímnym záujmom, ktorý majú 
mnohé európske štáty spoločný. Používanie štátneho jazyka sleduje niekoľko legitím-
nych cieľov: v prvom rade chráni verejný poriadok tým, že štát má na svojom úze-
mí prístup k nevyhnutným informáciám a komunikácii, môže v prípade potreby za-

1 „skup aktivnosti pomoću kojih se regulišu uslovi za funkcionisanje jezika i jezičkih varijeteta 
koji koegzistiraju   u određenom prostoru“
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siahnuť a niesť zodpovednosť. Je zárukou rozvoja identity spoločenstva daného štátu 
a zabezpečuje vzájomnú komunikáciu medzi základnými zložkami obyvateľstva a v 
rámci nich. Bráni tomu, aby boli občania vystavení diskriminácii pri uplatňovaní 
svojich základných práv v oblastiach, kde osoby patriace k národnostným menšinám 
majú väčšinové postavenie2 (Benátska komisia 2010: 27).

Važnost i karakter jezičke politike je za Čehoslovačku od njenog nastanka 1918. 
godine bio izuzetno veliki. Takozvani Manji senžermenski ugovor (Menšia saintger-
mainská zmluva) koji su predstavnici Čehoslovačke potpisali 19. septembra 1919. 
godine ih je obavezivao da, ukoliko bude određen neki službeni jezik (langue offi-
cielle) pripadnicima nacionalnih manjina u administrativnim jedinicama u kojima 
predstavljaju značajan deo (značný zlomok) stanovništva obezbede mogućnost da 
svoj jezik upotrebljavaju u službenoj komunikaciji i u sudskim procesima. Jezički 
zakon iz 1920. godine je pomenuti „značajan deo“ kvantitativno definisao – određe-
na je granica od 20% pripadnika određene nacionalne manjine na teritoriji pojedi-
načne administrativne jedinice za ostvarivanje prava na upotrebu svog jezika u služ-
benoj komunikaciji i pred sudovima. Ovaj zakon će u velikoj meri uticati na formu 
i karakter jezičkih zakona u Slovačkoj posle 1989. godine na taj način što će autori 
zakona iz devedesetih godina zadržati spomenutu granicu od 20% kao i nedefinisa-
nu terminologiju.   U Čehoslovačkoj su se od spomenutog prvog jezičkog zakona 
iz 1920. godine svi ostali zakoni upravljali prema jednoj velikoj jezičkoj zajednici; 
do Drugog svetskog rata su to bili Nemci, posle drugog svetskog rata i proterivan-
ja Nemaca su to bili Mađari. Danas mađarska nacionalna manjina predstavlja 8,5% 
stanovništva (Sčítanie 2011) na jugu Slovačke. Popis stanovništva je vrlo važan ele-
ment za određivanje jezičke politike i zakonodavstva, pošto se na osnovu tih rezulta-
ta određuje status jezika nacionalne manjine u određenoj jedinici lokalne samoupra-
ve jedne države. 

Jezički zakoni mnogo govore o odnosu države prema manjinama. Ukoliko su 
restriktivni, postoji mogućnost da značajno naruše odnose između etničkih grupa 
u okviru jedne države. Na karakter politike jedne države prema govornicima man-
jinskih jezika utiče mnogo faktora. Ukoliko autori zakona imaju nameru da ograniče 
njihova prava ili svesno ostave prostor za njihovu asimilaciju, postoji mogućnost da 
se te jezičke grupe zatvore i postanu destruktivni faktor u političkom sistemu jedne 
države. Zato je u procesu nastajanja jezičkog zakona važan svaki element: konsulto-
vanje predstavnika manjinskih jezičkih grupa, jasne i precizne formulacije odredbi 
kao i spremnost na reviziju pristupa.

Period posle 1989. godine i pada totalitarnog komunističkog režima karakterizuje 
obnovljeno interesovanje za rešavanje pitanja nacionalnih manjina i njihovih jezika 
u Slovačkoj koje do tada nije bilo regulisano dovoljno precizno i jasno3. Nezavisna 

2 Zaštita službenog jezika države je legitimni interes zajednički za mnoge evropske države. 
Upotreba državnog jezika ostvaruje nekoliko legitimnih ciljeva: pre svega štiti javni red u zemlji 
zbog činjenice da na svojoj teritoriji ima na raspolaganju važne informacije, i u slučaju kada je to 
potrebno može da interveniše i da za to snosi odgovornost. Ona je garant razvoja identiteta društva 
određene države i obezbeđuje komunikaciju između osnovnih elemenata društva. Štiti građane od 
diskriminacije prilikom ostvarivanja svojih elementarnih prava u delovima zemlje u kojima pripad-
nici nacionalnih manjina čine većinu.

3 Upotrebu manjinskih jezika u službenoj komunikaciji su u periodu od 1948. do 1989. reguli-
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Slovačka od 1. januara 1993. godine predstavlja dobar primer koji dokumentuje važ-
nost jezika manjina u političkom sistemu novih država. Neprestani sukobi i nespo-
razumi na relaciji slovačka politička elita-predstavnici mađarske nacionalne manji-
ne su prikazali pravi karakter i obim ovog problema. Kada su 1992. godine Slovaci 
rešili da napuste zajedničku državu sa Česima, njihovi političari (pre svega nacio-
nalistički orijentisani) su pronašli novog (starog) suparnika – Mađare, koji su u od-
ređenim oblastima južne Slovačke činili većinsko stanovništvo. U Slovačkoj je jezič-
ka politika od tog trenutka imala vrlo važnu ulogu: služila je kao kamen temeljac za 
stvaranje nacionalnog identiteta države zasnovane na nacionalnom principu (pream-
bula Ustava Slovačke Republike počinje rečima „Mi, narod slovački“, iako su pred-
stavnici mađarske manjine zahtevali formulaciju „Mi, građani Slovačke Republike“). 
Češki istoričar Jan Rihlik (Jan Rychlík) smatra da je slovačka javnost restriktivne je-
zičke zakone videla kao neminovne mere potrebne za konsolidaciju novonastale dr-
žave, dok su za mađarsku manjinu oni predstavljali napad na njihov jezik, kulturu 
i slobodu (Rychlík 2002:141).

Slovačka politički vrh je rešavanje pitanja statusa slovačkog jezika u odnosu 
na ostale (manjinske) jezike počeo da rešava još pre raspada Čehoslovačke. Zakon 
usvojen 1990. godine (Zákon o úradnom jazyku SR) nije zadovoljio nikoga4. Iako 
u njemu (još uvek) nije upotrebljena sintagma „državni jezik“ (štátny jazyk), ipak je 
sadržao nekoliko spornih, nejasnih i potencijalno opasnih elemenata po jezike nacio-
nalnih manjina.Već u prvom članu ih je bilo nekoliko. Slovački jezik je označen kao 
službeni jezik na teritoriji Slovačke Republike (prvi stav), koji će u okviru takvog 
statusa pomoći u razvoju kulture i demokratije, kao i boljim odnosima sa nacional-
nim manjinama. Najvažniji nedostatak je činjenica da je definicija pojma „službeni 
jezik“ nedostajala, što u velikoj meri komplikuje analizu. Jezički zakon iz 1990. go-
dine je sadržajem trećeg člana izazvao revolt pripadnika nacionalnih manjina, jer je 
u četvrtom stavu odredio službeni jezik kao jedini koji je moguće koristiti prilikom 
označavanja naziva mesta, opština, ulica, trgova i ostalih geografskih naziva. Ovoga 
puta su neprecizne odredbe zakona iskoristili pripadnici nacionalnih manjina. Pošto 
ovim članom nije eksplicitno zabranjena upotreba jezika nacionalnih manjina u tom 
svojstvu, izdejstvovali su usvajanje zakona (ali tek 1994. godine), koji je dozvoljavao 
dvojezično obeležavanje svih geografskih naziva u opštinama u kojima je udeo man-
jinskog stanovništva premašivao 20 procenata (Hacker 2014: 70).

Šesti član je bio najvažniji deo ovog zakona za nacionalne manjine, jer je defini-
sao uslove pod kojima su one mogle da koriste svoj jezik u službenoj komunikaciji. 
U administrativnim jedinicama u kojima je broj pripadnika nacionalne manjine činio 
najmanje 20 posto ukupnog broja stanovnika, ta nacionalna manjina je mogla da ko-
risti svoj jezik u službenoj komunikaciji. Kao i u prethodnim slučajevima, ovaj član 
je sadržao i problematični (nedefinisani) deo. Ovaj put je veliki nedostatak predstavl-
jala odredba prema kojoj službenici u lokalnim samoupravnim organima nisu morali 

sala tri Ustava iz 1948, 1960. i 1968. godine.
4 Matica slovačka (uz razne desničarske organizacije i političke partije) je u prvoj polovini 1990. 

godine organizovala nekoliko skupova na kojima je zahtevano da slovački jezik postane jedini služ-
beni jezik na teritoriji Slovačke. Prilikom usvajanja Zakona u skupštini 25. oktobra 1990. godine je 
ispred zgrade ove institucije došlo do konflikta između pristalica predloga Matice slovačke i akti-
vista grupe Human koji su pozivali na toleranciju (Rychlík 2002: 144).
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da znaju jezik nacionalne manjine koja je u administrativnoj jedinici u kojoj su vršili 
svoju funkciju premašivala 20 procenata ukupnog broja stanovnika.

Na opravdana pitanja političkih predstavnika nacionalnih manjina zašto je odabra-
na granica od dvadeset posto i zašto službenici nisu morali da znaju jezik nacional-
ne manjine u opštinama u kojima je ta nacionalna manjina imala pravo na upotrebu 
svog jezika u službenoj komunikaciji nije odgovoreno. I ovaj put je ostavljen prostor 
za potencijalnu diskriminaciju pripadnika nacionalnih manjina zbog činjenice da su 
službenici mogli da odbiju komunikaciju na jeziku nacionalne manjine i da kao razlog 
navedu ovaj član zakona koji im je dozvoljavao da ne znaju jezik nacionalne manjine 
koja je u određenoj jedinici samouprave imala pravo na upotrebu svog jezika.

Pad komunističkog režima je otvorio mnoga pitanja, od kojih je jedno bilo i ono 
koje se ticalo statusa nacionalnih manjina i upotrebe njihovih jezika. Zakon o službe-
nom jeziku Slovačke Republike, koji je usvojen 25. oktobra 1990. godine je zapravo 
bio ustupak sve jačoj slovačkoj političkoj desnici, koji su autori pokušali da sakriju 
u nejasne i neprecizne odredbe koje bi u određenim situacijama (proizvoljnim tuma-
čenjem) mogle da ograniče prava pripadnika nacionalnih manjina na upotrebu svog 
jezika u službenoj komunikaciji. Jedinu pobedu liberalnih snaga na političkoj sce-
ni može da predstavlja činjenica da je slovački jezik još uvek definisan „samo“ kao 
službeni a ne državni jezik (iako je izostala definicija i ove formulacije) (Daftary i 
dr. 2000: 22). 

Usvojen 15. novembra 1995. godine, Zakon o državnom jeziku (Zákon o štátnom 
jazyku) je zamenio onaj iz 1990. godine i u velikoj meri promenio položaj i prava 
manjinskih jezika u Slovačkoj5. Njime je ukinuta granica od najmanje dvadeset posto 
pripadnika nacionalne manjine u određenoj administrativnoj jedinici za upotrebu je-
zika te manjine u službenoj komunikaciji, dok je slovački jezik dobio status državnog 
jezika. Na taj način je status upotrebe jezika nacionalnih manjina ostao nedefinisan 
sve do zakona koji će biti usvojen tek 1999. godine. Prirodu ovog zakona je dobro po-
kazao i sam način njegovog usvajanja u skupštini. Zasedanje je prenosila državna te-
levizija i svaki poslanik je morao da ustane i da glasa. Kompletna mađarska politička 
reprezentacija u parlamentu je glasala protiv ovog zakona (Gbúrová 2009: 76).

Uvodni deo Zakona je slovački jezik okarakterisao kao najvažniji element iden-
titeta naroda, i što je još važnije, proglasio ga za nosioca suvereniteta Slovačke re-
publike. Dakle, gde god se na teritoriji Slovačke nije govorio slovački jezik, ugrožen 
je bio njen suverenitet, što one koji govore, na primer, mađarski na ulici u gradu sa 
većinskim manjinskim stanovništvom, potencijalno čini građanima koji taj suvereni-
tet narušavaju. 

U prvom članu je slovački proglašen za državni jezik, pri čemu je opet izostala 
definicija ove sintagme. Najvažniji deo ovog člana je treći stav, kojim se odgovor-
nost za regulisanje statusa jezika nacionalnih manjina prebacuje na poseban zakon, 
koji će biti usvojen tek 1999. godine (dakle, nacionalne manjine su na zakon o upo-
trebi svojih jezika u službenoj komunikaciji čekale četiri godine). Odsustvo zakona 
o jezicima nacionalnih manjina je Ustavni sud Slovačke Republike proglasio za ne-
ustavno (Orosz 1989).

5 U međuvremenu je Slovačka 1. januara 1993. godine postala nezavisna država.
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Član broj tri u prvom stavu između ostalog navodi i „zadovoljavajuće poznavan-
je“ (primeraná znalosť) državnog jezika kao najvažniji kriterijum za dobijanje posla 
u organima lokalne samouprave. Kao i u prethodnim slučajevima, neodređenost ove 
formulacije je podložna različitim tumačenjima i potencijalnoj zloupotrebi. Pošto nije 
postojao jasan kriterijum (na primer, test kojim bi se utvrdio nivo poznavanja jezika 
kandidata za posao), pripadnik nacionalne manjine kojem slovački jezik nije maternji 
bi mogao da ostane bez posla jer nije pokazao „zadovoljavajuće poznavanje“ državnog 
(slovačkog) jezika. Dalje, to bi moglo da dovede do sistematskog zapošljavanja službe-
nika koji ne govore mađarski u mestima sa mađarskom većinom, čime bi u velikoj meri 
komunikacija između državnih organa i pripadnika nacionalnih manjina bila otežana.

Jednako restriktivni su i treći stav četvrtog člana, kojim se dozvoljava vođenje 
školske dokumentacije samo na državnom jeziku, šesti stav osmog člana prema ko-
jem svi natpisi i reklame moraju biti na državnom jeziku, pri čemu svaki tekst na stra-
nom jeziku mora biti ispod teksta na državnom jeziku i ne sme biti u većem formatu. 
Zakon o državnom jeziku predviđa i kazne, pri čemu su najviše kazne predviđene za 
pravna lica koja krše zakon u sredstvima javne komunikacije.

Zakon o državnom jeziku iz 1995. godine je najvažniji zakonski akt o statusu većin-
skog jezika u Slovačkoj. Tadašnja politička elita predvođena premijerom Vladimirom 
Mečjarom (Vladimír Mečiar) je pokazala jasnu nameru da ograniči upotrebu manjin-
skih jezika (pre svega mađarskog) u svim formama. Iako je u to vreme mađarska po-
litička reprezentacija postala važan deo političke scene, ona je i dalje bila percipirana 
kao potencijalni separatistički faktor (Hacker 2014: 42).. Ovim zakonom su svi pripad-
nici nacionalnih manjina koji su hteli da koriste svoj jezik bili dovedeni u stanje pravne 
nesigurnosti, koje je bitno uticalo na međuetničke odnose u Slovačkoj (Orosz 1989). 

Promena odnosa prema rešavanju problema položaja manjinskih jezika je doš-
la tek sa promenom vlasti 1998. godine, kada je režim, čiji je najreprezentativniji 
predstavnik  bio premijer Vladimir Mečjar, smenjen. Vlada na čelu sa Mikulašom 
Dzurindom (Mikuláš Dzurinda) je kao prioritet odredila članstvo u Evropskoj uni-
ji, zbog čega je bila primorana da brzo pronađe rešenje za status manjinskih jezika. 
Evropska unija i NATO su u julu 1997. zaključili da Slovačka ne ispunjava uslove za 
članstvo u ovim organizacijama. Jedan od glavnih razloga je bio i odsustvo zakona 
o upotrebi jezika nacionalnih manjina (Daftary i dr. 2000: 27).

Parlament Slovačke Republike je 10. jula 1999. godine usvojio Zakon o upotre-
bi jezika nacionalnih manjina (Zákon o používaní jazykov národnostných menšín). 
Slovačka je vrlo brzo bila pozvana na samit Saveta EU u Helsinkiju u decembru 
1999. godine da započne pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Uprkos tome, 
zakon je usvojen u lošoj atmosferi zbog odsustva javne rasprave, kao i zbog činje-
nice da pri sastavljanju zakona nisu konsultovani predstavnici nacionalnih manjina 
(Gbúrová 2009: 80). Najveća mađarska partija, Partija mađarske koalicije (Strana 
maďarskej koalície) koja je u tom trenutku bila deo vlade, nije glasala za ovaj zakon. 
Kao glavni razlog su naveli izuzetno visoku granicu od 20% pripadnika neke manjine 
u određenoj administrativnoj jedinici potrebnoj za ostvarivanje svojih jezičkih prava, 
kao i to da se zakon bavio samo službenom upotrebom jezika (Daftary i dr. 2000: 29).

Drugi član ovog zakona je sadržao ključnu odredbu zakona, prema kojoj pripad-
nici nacionalne manjine imaju pravo na upotrebu svog jezika u službenoj komunika-
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ciji, ukoliko prema poslednjem popisu u toj administrativnoj jedinici čine najmanje 
dvadeset posto stanovništva. Zakon je, između ostalog, dozvoljavao pripadnicima 
nacionalnih manjina upotrebu svog jezika u službenoj komunikaciji (treći stav dru-
gog člana), na tablama na zgradama lokalnih samouprava (peti stav drugog člana), 
na zasedanjima organa lokalne samouprave (prvi stav trećeg člana), kao i na tablama 
koje sadrže nazive mesta, ulica ili drugih geografskih naziva (prvi stav četvrtog čla-
na). Zakon nije rešio problem upotrebe jezika manjina u sudskim procesima, već se 
pozivao na već postojeće zakone (prvi stav petog člana), na osnovu kojih su pripad-
nici nacionalnih manjina imali pravo na prevodioca, što svakako nije bilo dovoljno. 
Jedan od najvećih nedostataka ovog zakona jeste činjenica da i dalje nije obavezivao 
službenike u organima lokalne samouprave da govore jezikom nacionalne manjine 
u administrativnim jedinicama u kojima nacionalna manjina čini najmanje 20 posto 
stanovništva (prvi stav sedmog člana). 

Iako je usvajanje ovog zakona Slovačkoj otvorilo put ka pristupnim pregovori-
ma sa Evropskom unijom, predstavnici nacionalnih manjina nisu bili zadovoljni. 
Ukoliko se u obzir uzmu sve prednosti i nedostaci ovog zakona, status manjinskih je-
zika je zapravo bio sličan onom koji su imali pre usvajanja zakona iz 1995. godine. 
Vraćena je granica od 20 posto, delimično je regulisana upotreba manjinskih jezika 
u javnom prostoru i ukinute su sankcije za kršenje odredbi zakona iz 1995. godine 
(osmi član). Predstavnici mađarske manjine su zahtevali jedan širi okvir rešavanja 
pitanja položaja manjinskih jezika, koji bi obuhvatio kulturu, medije i upotrebu man-
jinskih jezika u neslužbenoj komunikaciji. Ovaj cilj je tek delimično ostvaren izme-
nama i dopunama zakona iz 2011. godine, kojima je procenat pripadnika nacionalne 
manjine na teritoriji neke administrativne jedinice potreban za ostvarivanje jezičkih 
prava te manjine spušten na 15 procenata (prvi stav sedmog člana).

Zakon o državnom jeziku je 1. septembra 2009. godine doživeo izmene i dopune. 
Restriktivni elementi su ojačani, vraćene su i kazne za kršenje odredbi koje je uki-
nuo Zakon o upotrebi manjinskih jezika iz 1999. godine. Konsternacija predstavnika 
mađarske manjine je prešla granice Slovačke i prelila se u Mađarsku, koja je preuze-
la ulogu zaštitnika svojih sunarodnika u susednoj zemlji. Preko deset hiljada pripad-
nika mađarske nacionalne manjine se 1. septembra 2009. godine okupilo na fudbal-
skom stadionu u znak protesta u gradu Dunajská Streda na jugu Slovačke, pri čemu 
je mađarskom predsedniku zabranjen ulazak na teritoriju Slovačke (BBC 2009). 
Slovačka je, uslovno rečeno, bila nezadovoljna primenom jezičkog zakona kada se 
radilo o njegovim restriktivnim elementima, dok su predstavnici manjina zahteva-
li još liberalnije odredbe u odnosu na one iz zakona o upotrebi manjinskih jezika iz 
1999. godine (Gbúrová 2009: 104). Da bi slovačka vlada opravdala legitimnost spo-
menutih izmena, zatražila je mišljenje od Venecijanske komisije, koje je bilo gotovo 
u oktobru 2010. godine (Stanovisko Benátskej komisie z roku 2010). Predstavićemo 
samo najznačajnije zaključke mišljenja.

Pošto Zakon o upotrebi jezika nacionalnih manjina ima status lex specialis u od-
nosu na Zakon o državnom jeziku, Komisija je kao nedostatak navela činjenicu da 
Zakon o državnom jeziku ima nadređeni status s obzirom na činjenicu da je on da-
leko restriktivniji i predložila je jedinstveni, odnosno kompleksniji zakon o jeziku.

Članovi komisije su upozorili autore zakona i na formulaciju „službena komuni-
kacija“ (úradný styk), koja nije definisana, što u daljem procesu zaključivanja stvara 
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konfuziju koja se tiče stepena slobode upotrebe manjinskog jezika u komunikaciji na 
radnom mestu u okviru državnih institucija.

Veliki nedostatak Zakona je prema mišljenju Komisije bila i odredba prema ko-
joj su školske ustanove obavezne da kompletnu školsku dokumentaciju vode i na 
državnom (slovačkom) jeziku. Ova odredba je zato restriktivna, jer zahteva pre-
vođenje kompletne dokumentacije na slovački, što iziskuje dodatne finansijske 
troškove i veće opterećenje za zaposlene u administraciji. Komisija je predložila da 
se obim dokumentacije ograniči  samo na najvažnije dokumente. Slične zamerke je 
Venecijanska komisija imala i za ograničenja koja su se ticala emitovanja televizij-
skog i radio programa. Pošto je, prema zakonu, svaki strani sadržaj morao da se pre-
vede, Komisija je predložila dodatnu finansijsku pomoć za emitere.

Kao najveći problem su članovi komisije definisali status manjinskih jeziku 
u sudskom sistemu. Pošto su na osnovu oba zakona o jezicima pripadnici nacional-
nih manjina imali samo pravo na prevodioca, Komisija je predstavnike izvršne vlasti 
u Slovačkoj podsetila da su se potpisivanjem Evropske povelje o manjinskim i regi-
onalnim jezicima (što je Slovačka učinila 1995. godine) obavezali na to da pripadni-
cima nacionalnih manjina obezbede sudske procese i kompletnu dokumentaciju na 
njihovim jezicima. Naposletku, Komisija je predložila da se vrlo problematična od-
redba o kaznama, ukoliko već ne postoji prostor da se ona eliminiše, primenjuje samo 
u najekstremnijim slučajevima.

Venecijanska komisija je u svojoj analizi došla do sledećeg zaključka: iako zakon 
o državnom jeziku ima legalitet i legitimitet, ipak je potrebno napraviti neke suštin-
ske izmene, koje bi smanjile represivnost i povećale pravnu sigurnost, koja bi se po-
stigla preciznijim definicijama i formulacijama. 

Dakle, moguće je zaključiti da je mišljenje stručnjaka koji su bili deo ekspertskog 
tima Komisije potvrdilo pravo Slovačke na jezički zakon radi legitimne odbrane na-
cionalnih interesa. Slovačka izvršna vlast je upozorena na mnogo nedoslednosti, ne-
jasnosti i nepreciznosti u odredbama dva zakona koji su regulisali i regulišu upotrebu 
jezika u Slovačkoj, kao i na jasno ograničavanje prava nacionalnih manjina u izuzet-
no važnim oblastima (sudstvo, školstvo).

Posebnu celinu problematike koja se tiče slovačkih jezičkih zakona čini odnos 
najuglednijih slovačkih lingvista prema ovom pitanju. Spomenuti Juraj Dolnjik je 
u svojoj knjizi Teória spisovného jazyka iz 2010. godine autorima Zakona o držav-
nom jeziku u najvećoj meri zamera to što su mu dodelili ulogu podizanja jezičke kul-
ture, što je za ovog autora oblast kojom bi trebalo da se bavi Jezički institut Ljudovita 
Štura (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra) (Dolník 2010: 253). Dugogodišnji direk-
tor ovog instituta od 1981. do 1992. godine, Jan Kačala (Ján Kačala), istaknuti nauč-
nik u oblastima kao što su ortografija i ortoepija je 1994. godine (dakle, godinu dana 
pre usvajanja Zakona) napisao knjigu Slovenčinavec politická? (Slovački jezik-poli-
tičko pitanje?) u kojoj je predstavio nekoliko teza koje su konzistentne sa restriktiv-
nom prirodom oba zakona usmerenom kako prema pripadnicima manjinskih jezika, 
tako i govornicima službenog, državnog odnosno većinskog jezika. Kao osnovni ar-
gument koji opravdava postojanje jednog zakona koji će slovačkom jeziku odrediti 
dominantnu ulogu u društvu Kačala spominje navodnu asimilaciju Slovaka na jugu 
Slovačke koju sprovodi mađarska manjina (Kačala 1994: 53–54) pri čemu je nuž-
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no zavođenje „lingvističkog suvereniteta“ koji će pratiti državni suverenitet i zašti-
ti jezik od svih potencijalno opasnih elemenata uz nametanje standardnog jezika 
koji će osnažiti jedinstvo i kompaktnost jezika (Kačala 1994: 162–169, 172–176). 
Renomirani lingvisti kao što su Slavomir Ondrejovič (Slavomír Ondrejovič), Sibila 
Mislovičova (Sibyla Mislovičová) i Julija Vrabljova (Julia Vrabľová) u najvećoj meri 
putem elektronskih medija ističu stav da upotreba jezika u svim vidovima komunika-
cije ne bi trebalo da podleže sankcijama bilo koje vrste.

Primenjivanje Zakona o državnom jeziku u najvećoj meri sprovodi i kontroliše 
Ministarstvo kulture Slovačke Republike (Ministerstvo kultúry SR) koje rezultate 
svojih aktivnosti na ovom polju predstavlja u izveštajima svake dve godine. U po-
slednjem izveštaju iz 2018. godine je moguće pronaći tendencije koje pokazuju i na-
čin na koji se redukuje bogatstvo jednog jezika, ukoliko ga shvatamo kao manifesta-
ciju jezičke varijabilnosti i raznovrsnosti (Dolník 2010: 255). Autori ovog izveštaja, 
između ostalog, hvale stanje u osnovnim i srednjim školama u kojima se potiskuju 
manifestacije dijalekatskog govora, kako kod pedagoga, tako i kod đaka. Novčane 
kazne su u periodu od 2015. do 2017. godine plaćale televizijske stanice i to zbog čin-
jenice da su filmski sadržaj emitovale sa sinhronizacijom na češkom jeziku (ukupan 
broj kazni je šest, najviša je u iznosu od 3000 evra). 

Jezičko zakonodavstvo reguliše odnose u veoma delikatnoj oblasti. Jezik je ve-
rovatno najdominantniji element identiteta etničkih grupa i zato zakoni koji definišu 
njegov status i upotrebu zahtevaju formulacije koje bi eliminisale svaku vrstu pravne 
nesigurnosti, upravo kao posledicu nepreciznih, nejasnih i dvosmislenih formulaci-
ja. Na karakter jezičkog zakona utiču mnogi faktori, od kojih su presudni oni koji se 
tiču političke situacije u određenoj državi. Važnost pravnog statusa jezika nacional-
nih manjina je pokazao razvoj situacije u Slovačkoj posle 1989. godine i pada komu-
nističkog režima. Desničarske političke organizacije su odmah zatražile ograničavan-
je prava za upotrebu manjinskih jezika, koja je bila uperena pre svega na upotrebu 
u neslužbenoj komunikaciji, pošto je upotreba manjinskih jezika u službenoj komu-
nikaciji bila relativno regulisana. Zakon iz 1990. godine je odraz težnji da se izađe 
u susret svima: i onima koji su hteli liberalniji sistem, kao i onima koji su zahtevali 
ograničavanje prava pripadnika nacionalnih manjina. To je najverovatnije i jedan od 
razloga zbog kojih je taj zakon obilovao kontradikcijama i konfuznim formulacijama.

Zakon iz 1990. je na snazi bio do 1995. godine. U međuvremenu je Slovačka po-
stala nezavisna zemlja. Može se konstatovati da je usvajanje Zakona o državnom je-
ziku iz 1995. godine bila pobeda nacionalističkih elemenata slovačke političke elite, 
koja je u sastavljanju zakona iskoristila sve moguće načine da obezbedi dominantnu 
poziciju većinskog jezika i ostavi prostor za nesigurnost govornika manjinskih jezi-
ka: nejasne formulacije, arbitrarnost i restriktivnost. Ovaj zakon je regulisanje statusa 
i upotrebe manjinskih jezika preneo na specijalni zakon u budućnosti, koji je usvojen 
tek posle smene Vladimira Mečjara i njegove politike.

Zakon o upotrebi manjinskih jezika iz 1999. godine je pokazao spremnost 
Slovačke Republike da postane deo evropskog sistema vrednosti u kojem su prava 
manjinskih jezika zaštićena. Ipak, zakon je bio površan, regulisao je samo upotrebu 
manjinskih jezika u službenoj komunikaciji i zato je doživeo kritiku i protivljenje po-
litičkih predstavnika manjina, koje su tvrdile da nisu konsultovane i da njihov zahtevi 
i primedbe nisu uzeti u obzir. Najveća vrednost ovog zakona je ukidanje kazni sadr-
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žanih u Zakonu o državnom jeziku iz 1995. godine i potrebna granica od dvadeset 
posto pripadnika nacionalnih manjina u okviru određene administrativne jedinice za 
upotrebu svog jezika u službenoj komunikaciji.

Slovačka republika je 2004. godine postala deo Evropske unije i tada se činilo 
da će politika prema nacionalnim manjinama pokazivati još liberlanije tendencije. 
Iznenađujuće izmene i dopune Zakona o državnom jeziku 2009. godine, kojom su 
vraćene novčane kazne i koja je radikalizovala restriktivnost pojedinih elemenata, 
izazvala je negodovanje mađarske manjine i dela evrospke javnosti. Venecijanska 
komisija je u svom mišljenju iz 2010. godine potvrdila legitimnost zakona ali i ape-
lovala na slovačke političke predstavnike da svoje napore usmere prema sastavljan-
ju jednog jedinstvenog i kompleksnog zakona koji bi u potpunosti eliminisao pravnu 
nesigurnost pripadnika nacionalnih manjina.

Ukoliko se prilikom sastavljanja zakona ne konsultuju predstavnici nacionalnih 
manjina (manjinskih jezika), politička elita većinskog naroda pokazuje da nije sprem-
na da rešava probleme, već da nameće rešenja koja nisu nužno delotvorna i dobra. 
Iako je Slovačka Republika početkom novog milenijuma pokazala spremnost da libe-
ralizuje svoj odnos prema nacionalnim manjinama (mađarskoj, pre svega) i njihovim 
jezicima, i dalje postoje retrogradne tendencije koje remete ionako nestabilne odnose 
sa Mađarskom i dovode do situacije u kojoj obe zemlje dolaze u poziciju da zahtevaju 
međunarodnu arbitražu. Od tada je moguće primetiti pozitivnije trendove u shvatan-
ju politike prema jezicima nacionalnih manjina. Zakon o upotrebi jezika nacionalnih 
manjina je 2011. godine doživeo izmene i dopune, u okviru kojih je najveća promena 
spuštanje granice na 15% pripadnika nacionalne manjine u okviru određene adminis-
trativne jedinice za upotrebu svojeg jezika kao službenog. 

Slovačka danas ima dva zakona koji regulišu status većinskog i manjinskih jezika, 
pri čemu je Zakon o državnom jeziku u nadređenom (lex specialis) položaju u odnosu 
na onaj koji reguliše status i upotrebu manjinskih jezika. To ostavlja prostor za arbit-
rarnost prilikom tumačenja, bez obzira na pozitivne izmene Zakona o upotrebi man-
jinskih jezika. Važno je napomenuti da je nadređeni Zakon o državnom jeziku zadr-
žao gotovo sve potencijalno restriktivne elemente, koji u određenom trenutku mogu 
postati legitimno sredstvo za obračun ili ograničavanje sloboda za pripadnike nacio-
nalnih manjina. Kako zaključuje Venecijanska komisija, sve dok se slovačka politič-
ka elita ne odluči za jedan sveobuhvatni i kompleksni zakon, postojaće i tenzije.
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SLOVAK LANGUAGE LAWS AFTER 1989

Summary

Language legislation is important because it defines the rights of minorities to use their language. 
This work aims to show the development of Slovak language legislation in a historical context. At the 
same time, this work wants to point to its restrictive elements and their development, which were in-
fluenced by language policy in Czechoslovakia from 1918 until its dissolution. Language legislation 
is important because it defines the rights of national minorities to use their language in the territory of 
a country in which another state (official) language has a dominant position.

The goal will be to analyze in detail the provisions of all language-related laws in Czechoslovakia 
and, in particular, in the independent Slovak Republic (from 1993). We will focus on ambiguities in 
legislative measures, but also on the relationship between various legislative measures that define the 
status and rights of members of national minorities and which, due to these features, are potentially 
problematic points. 

Key words: language legislation, language laws, restrictiveness, Slovakia, minority languages.
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ПРОБЛЕМИ ПРЕВОЂЕЊА ВЛАСТИТИХ ИМЕНА: ПАТРОНИМИ 
(на материјалу руског језика)

У раду се разматрају проблеми преношења источнословенских патронима, као своје-
врсних реалија, приликом превођења на српски језик. Анализирају се постојећи преводи и 
предочавају могућности примене не само транскрипције, већ и других поступака, којима 
се омогућава преношење различитих функција патронима у тексту и различитих елемената 
њиховог садржаја у циљу постизања максималне еквиваленције текста оригинала и текста 
превода. Део рада посвећен је начинима превођења саме лексеме отчество.

Кључне речи: патроним, реалија, функција идентификације, емоционална функција, 
транскрипција, прагматичка адаптација, функционална замена, експликација, преводилачки 
коментар, додавање.

This article deals with the translation of Eastern Slavic patronymics, as a form of realia, to 
Serbian. We analyze existing translations and present possibilities of applying not only transcription, 
but also other procedures, which allows the transmission of various functions of patronymics in the 
text and various elements of their content in order to achieve maximum equivalence between the 
original text and the translated text. A part of the paper is devoted to the ways of translating the 
word отчество. 

Key words: patronymic, realia, identification function, emotional function, transcription, prag-
matic adaptation, functional replacement, explanation, translator’s notes, addition.

Властита имена представљају посебан слој лексике сваког језика који се од 
осталих лексема, односно апелатива, разликује на семантичком и формалном 
плану. Специфичне формалне (нпр. крња парадигма броја, посебности промене 
појединих властитих имена, типични творбени модели) и семантичке (природа 
везе у којој властито име стоји са појмом односно објектом који номинује)1 ка-
рактеристике онима мање-више су од секундарног значаја за теорију и праксу 
превођења. Од примарног је, пак, значаја функција властитог имена. 

Специјализована функција онима, по својој суштини екстралингвистичка, је-
сте функција идентификације једног одређеног конретног објекта (референта) 
ванјезичке стварности. Основни задатак преводиоца је у том смислу јасан: власти-
то име треба да за реципијента превода обезбеди идентификацију истог рефернта 
ванјезичке стварности. Овај задатак најчешће се решава применом транскрипције 
као уобичајеног поступка за преношење ове врсте језичких јединица. 

Када се говори о транскрипцији као преводилачком поступку, на првом 
месту се наводе имена као типичан случај његове примене (ОПП 2010: 202–

1 О различитим приступима семантици властитих имена в. монографију А. Суперанске 
(Суперанская 1973: 45–90).
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203, DTS: 175). О примени овог поступка приликом превођења са словенских 
језика доста је писано, а посвећен му је и добар део славистичког зборника 
Транскрипција и превођење са словенских језика (Маројевић: 1988). Правопис 
српскога језика садржи посебно поглавље – „Особености транскрипције сло-
венских имена“, које се у новим издањима допуњава и коригује. Иако би се 
о неким питањима транскрипције и даљег адаптирања словенских nomina 
propria могло дискутовати2, ми ћемо се у овом раду бавити могућностима при-
мене других поступака (самостално или у комбинацији с транскрипцијом) 
при превођењу једне врсте властитих имена у циљу преношења како њихове 
функције идентификације, тако и других елемената њиховог садржаја. Ови по-
ступци готово да нису улазили у сферу интересовања славистичке трансла-
тологије код нас3. Предмет овог рада биће источнословенски (руски) патро-
ними, за чије је превођење битна још и чињеница да за српску културу и језик 
представљају својеврсну реалију (в. о томе ниже), мада и све друге врсте они-
ма имају своје специфичности које у процесу превођења увелико надилазе 
проблеме правилне транскрипције и адаптације.

Као и код било које друге врсте јединица превођења, и код властитих имена 
избор поступка условљен је врстом текста у којем су она употребљена. У ос-
нови традиционалне поделе врста превођења на књижевно и стручно (некњи-
жевно) лежи врста, односно намена текста који се преводи (Сибиновић 2009: 
66). Оними, зависно од врсте текста у којима се срећу, могу, осим своје ос-
новне функције идентификације, односно референцијалне функције, која је ка-
рактеристична за све текстове, имати и друге функције – емоционалну, која се 
реализује, на пример, при обраћању у таквим стручним типовима текста као 
што су писмо, приватно или пословно, или у књижевном тексту (употреба раз-
личитих антропонима или њихових комбинација, односно обраћање само по 
имену, само по презимену, по имену и патрониму, употреба надимака, хипоко-
ристика и сл.) или и емоционалну и естетску у књижевним делима. Полазећи 
од врсте текста и функције властитог имена у њему, преводилац бира поступак 
који ће у сваком конкретном случају применити.

Говорећи о функцијама властитих имена, А. Суперанска истиче да антропо-
ними у односу на друге врсте онима имају специфичну и специјалну функцију 
„друштвене легализације личности“ (Суперанская 1973: 274). Оваква функција 
посебно долази до изражаја приликом превођења докумената физичких лица 
– пасоша, различитих извода, потврда, диплома и слично. Сврха превођења 
оваквих докумената јесте остваривање одређених социјалних права, а властита 
имена у њима, поред осталих података (датум рођења, матични или неки дру-
ги идентификациони број и сл.), прво су средство идентификације личности. 

2 Рецимо, контрадикторно решење према коме актуелни правопис прописује преношење 
украјинског и белоруског фарингалног [h] транслитерацијом као Г, док се русинско у по-
ступку транскрипције замењује графемом Х која означава њему најближи српски глас.

3 Издваја се један рад пољског слависте В. Лубаса у коме се он дотакао неких аспеката 
преношења властитих имена у књижевним текстовима (Лубас 1970). У совјетској и руској те-
орији превођења, с друге стране, проблемима преношења властитих имена, махом са запад-
ноевропских језика на руски, посвећен је већи број радова или поглавља у монографијама 
(Виноградов 2001, Влахов, Флорин 1970, Алексеева 2004, Ермолович 2001).
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Веродостојност превода ових текстова обично се потврђује овером а превод 
се спаја са оригиналним текстом како би службена лица могла да их упореде. 
Овај екстралингвистички фактор одређује задатак преводиоца – пренети вла-
стито име тако да оно по својој форми што мање одступа од изворног облика 
– и условљава избор поступка – транскрипцију, уз евентуалну транслитерацију 
или навођење изворног облика графемама језика оригинала, који се обично 
даје у загради. За једну врсту личних имена, која ће се у другим типовима тек-
ста преносити најчешће транскрипцијом, примена транскрипције, међутим, 
није пожељна при превођењу ове врсте текстова на српски језик. Реч је о ис-
точнословенским патронимима, који представљају један део трочланог лич-
ног имена и заједно са именом и презименом имају функцију прецизне правне 
идентификације личности. Будући да у савременом српском језику ова врста 
онима не постоји, преношење патронима транскрипцијом може створити не-
тачну представу да се ради о двоструком презимену или уопште изазвати не-
доумицу службених органа којима је превод документа намењен и, у крајњем 
случају, отежати идентификацију и легализацију личности, поготово ако узме-
мо у обзир да се у украјинском и белоруском пасошу (а пасош је основни иден-
тификациони документ странца) патроним уопште не наводи, а у руском наво-
ди, али за разлику од имена и презимена не транскрибује латиницом, будући да 
је латинична транскрипција намењена страној земљи, за коју је патроним прав-
но ирелевантан. Како би функција превода одговарала функцији оригинала, па-
троним у званичним документима треба да буде замењен својим функционал-
ним аналогом у српским исправама – конструкцијом од оца и именом оца (које 
и лежи у основи патронима) у облику генитива или навођењем имена оца у за-
гради или између зареза иза имена, јер управо наведено на један од ова три на-
чина име оца представља додатно средство идентификације у овој врсти тексто-
ва у српском језику: Иван Иванович Иванов: Иван Иванов од оца Ивана, Иван 
(Иван) Иванов, Иван, Иван, Иванов.

Као типична црта источнословенског језичког простора и друштва, културе 
Руса, Украјинаца и Белоруса, патроними представљају својеврсну реалију4. Под 
термином реалија у теорији превођења подразумевају се речи које означавају 
предмете, појмове или ситуације који не постоје у практичном искуству људи 
који говоре други језик (Бархударов 1975: 95, ОПП 2010: 166), односно так-
ви елементи текста који, означавајући предмете, појмове или појаве каракте-
ристичне за одређено географско окружење, културу, свакодневни живот или 
социјално-историјске околности одражавају национални и историјски колорит 
(Влахов, Флорин 1970: 5, DTS: 139–140). Употребљени у књижевном тексту, па 
и у појединим врстама стручних текстова (на пример, у публицистици) патро-

4 В. Виноградов сматра да су сва властита имена увек реалије. „Она у говору именују 
постојећи или измишљени објекат мишљења, лице или место, који су јединствени и непо-
новљиви“ (Виноградов 2001: 150). У том смислу оними садрже информације о националној 
или локалној припадности, о вери, одражавају бројне аспекте живота народа, могу изазивати 
одређене асоцијације недоступне говорницима других језика и представницима других кул-
тура, које често остају „изгубљене у преводу“. А. Суперанска истиче да имена садрже „етно-
графске, историјске, географске, социолошке, књижевне компоненте“ (Суперанская 1973: 7). 
Патроними међу њима заузимају посебно место као врста антропонима без аналога у мно-
гим језицима.
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ними као специфична врста реалија осим когнитивне функције идентификације 
представљају и средство реализације експресивне функције претежно повеза-
не са њиховим националним колоритом, мада у основи експресије могу бити 
и други елементи. Стога је њихово преношење транскрипцијом, као основним 
поступком који се примењује при преношењу таквих јединица превођења као 
што су реалије5, у овој врсти текстова не само оправдано, већ и неопходно. 

Од осталих поступака који се примењују при преношењу реалија на патро-
ниме су применљиви и употреба функционалног аналога, као и експликација. 
Последња се увек комбинује са транскрипцијом и, по правилу, наводи ван 
текста у виду преводилачког коментара. Овакав коментар при превођењу на 
српски обично није потребан, будући да је патроним као саставни део ру-
ског личног имена српској читалачкој публици добро познат из бројних пре-
вода руске књижевности. Функционални аналог може, пак, бити средство 
преношења једне друге функције патронима, коју је српском читаоцу теже да 
докучи. Наиме, у источнословенским језицима патроними се заједно са именом 
употребљавају као форма учтивог обраћања саговорнику (у књижевности – у 
репликама јунака) или именовања трећег лица (у књижевном тексту – у репли-
кама јунака и пишчевом говору) и као такви представљају средства изражавања 
емоционалне функције. Име и патроним употребљавају се када између саго-
ворника постоји разлика у узрасту или социјалном положају, у комуникацији 
подређеног и надређеног на радном месту, у обраћању ученика наставнику, сту-
дената професору и у различитим другим ситуацијама узрасне или социјалне 
неједнакости саговорника. У српској говорној етикецији зависно од ситуације 
користе се различити начини обраћња, на пример чика, тетка, тета са именом 
у обраћању млађих старијима у неслужбеној комуникацији, господине, госпођо, 
госпођице са именом или презименом у службеној комуникацији; често се са-
говорник не ословљава именом или презименом већ само титулом, звањем и 
слично – докторе, професоре, наставниче, учитељице, директоре, шефе, ко-
лега или титулом и презименом – докторе Павловићу, професоре Петровићу 
итд. Све су ово функционални аналози источнословенског обраћања по име-
ну и патрониму који могу бити употребљени у преводу применом поступка 
тзв. функционалне замене, као својеврстан вид прагматичке адаптације тек-
ста превода, како би била очувана емоционална функција исказа. Циљ праг-
матичке адаптације јесте приближавање текста реципијенту који припада 
другом језичком колективу, другој култури (Комиссаров 2002: 141), али истов-
ремено представља удаљавање од културе оригинала, брише национални ко-
лорит текста, чиме се смањује степен еквиваленције превода оригиналу. Као 
својеврстан културни маркер у књижевним текстовима функционишу и па-
троними. Међутим, они нису једини такав маркер и њихова замена функцио-
налним аналозима у појединим деловима текста не мора битно мењати степен 
еквиваленције. Комбинацијом једног и другог поступка преводилац може успо-

5 Поред транскрипције, Влахов и Флорин издвајају и следеће поступке: калкирање, по-
лукалкирање, асимилацију, семантички неологизам, адаптацију, приближан превод у који 
убрајају генерализацију, конкретизацију, функционални аналог и експликацију, као и тзв. 
контекстуални превод (Влахов, Флорин 1970: 93), чији су избор и примена условљени пре 
свега врстом реалије и типом текста.
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ставити равнотежу између културолошке и емоционалне функције патронима, 
а избор може зависити и од претпостављеног реципијента превода – потреба 
за прагматичком адаптацијом већа је, рецимо, код текстова намењених млађим 
читаоцима. Прагматичка адаптација може се вршити и у стручним текстовима 
– рецимо, у обраћању на почетку писма (поготово при превођењу са српског на 
источнословенске језике) или при усменом превођењу. 

Како показује наша анализа, овај се поступак у преводима на српски прак-
тично не примењује, чак ни онда када је у питању књижевност за децу, ни у 
старијим ни у новијим преводима. Српски читалац, дакле, најчешће остаје 
ускраћен за имплицитне конотативне елементе значења патронима у садржају 
оригинала. Тако, на пример, превод фрагмента из Солжењициновог романа 
Један дан у животу Ивана Денисовича: „Иди, бригадир! Иди, ты там нуж-
ней!  (Зовет Шухов его Андрей Прокофьевичем, но сейчас работой своей он 
с бригадиром сравнялся (...)“ у коме елементи смисла на које је и сам писац 
указао у коментару нису експлицирани: „— Иди, бригадиру! Иди, ти си тамо 
потребнији! — (Шухов га иначе зове Андреј Прокофич, али се он у овом тренут-
ку, својим радом, изједначио с бригадиром)“ (Solženjicin 2006: 89) може српском 
читаоцу остати нејасан. Ови елементи, могли би се, рецимо, пренети у тексту 
превода поступком додавања синтагми типа с извесном дозом поштовања / 
уважавања, нпр. Шухов га иначе с извесном дозом поштовања ословљава са 
Андреј Прокофич... и слично.

Патроними имају и краћу форму. Њена употреба ограничена је разговорним 
стилом, одакле је продрла и у књижевност, пре свега у реплике јунака, мада се 
може срести и у пишчевом говору. Скраћени патроними лишени су социјалне 
конотације, имају дозу учтивости али без елемената званичног обраћања. 
Дистанца између особа при коришћењу скраћеног облика мања је него при упо-
треби пуног, ове форме обично функционишу у комуникацији између добрих 
пријатеља и старих познаника, вршњака, углавном између мушкараца. Скра-
ћени облик патронима чешће од пуног се користи самостално, без имена, и тада 
је елемент фамилијарности још израженији, а дистанца мања. Све наведене 
компоненте семантике ове форме обраћања, које читалац оригинала с лакоћом 
препознаје, нестају у преводу при преношењу транскрипцијом. С друге стране, 
овде је тешко наћи функционални еквивалент који би истовремено преносио и 
дозу поштовања и спонтан, присан, фамилијаран однос. Такви аналози могле 
би бити лексеме и синтагме као што су пријатељу, друже, стари, стари друже, 
стари мој и слично, самостално или у комбинацији са скраћеним именом или 
скраћеним патронимом. И овде свакако треба успоставити равнотежу између 
национално-културолошких и других елемената оваквог вида ословљавања. Ре-
ше ње може бити и преводилачки коментар, мада он, с обзиром да нарушава 
структуру текста и тиме умањује његов естетски утицај на читаоца, представља 
крајње средство коме преводилац прибегава само када су све друге могућности 
исцрпљене6. Тако преводилац М. Лалић користи коментар да објасни употре-
бу обраћања у форми Иване Денисичу која се паралелно употребљава са пуним 
обликом Иван Денисович, који фигурира и у наслову Солжењициновог рома-

6 Ово, уосталом, важи и за превођење било којих других језичких јединица.
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на7. Коментар се даје при првом помињању скраћеног патронима: „У говорном 
језику често се код Руса скраћује ‘очество’, које се при обраћању по правилу 
користи“ (Solženjicin 2006: 22). Преводилац је, с једне стране, практично при-
моран на коментар, будући да краћи облик контрастира са дужим у наслову. С 
друге стране, коментар се овде може посматрати и као део опште преводиоче-
ве стратегије будући да се среће на више места у тексту. У сваком случају, он 
читаоца упућује само на сферу употребе – „говорни језик“, док остали аспекти 
скраћеног патронима, као и патронима уопште, о којима се такође говори у ко-
ментару, уопште нису одражени. За разлику од поступка експликације, описног 
превода датог у самом тексту, који мора бити што сажетији, његова подврста у 
виду коментара ван текста може бити дужа и максимално информативна, о чему 
преводилац треба да води рачуна уколико се већ одлучио за коментар. 

Поменули смо већ да се патроними у књижевном тексту могу сретати и у 
пишчевом говору. Овде поред културолошке функције, карактеристичне и за 
друге ониме, поред указивања на узраст или социјални статус8, употреба па-
тронима може одражавати и позитиван (наклоност) или негативан (иронија, 
подсмех) став писца према јунаку кога именује. Тако, именујући јунаке приче 
Мали неваљалац (Злой мальчик) Чехов иронише над младим заљубљеним па-
ром, представљајући младића и девојку именом, патронимом и презименом – 
Иван Иваныч Лапкин и Анна Семеновна Замблицкая. Ова иронија, заснована на 
неуобичајеној употреби патронима, појачана краћом формом Иваныч, остаје без 
израза у преводу (Чехов 1966) у коме се транскрипција примењује као једини 
поступак, мада би могла делимично бити пренета поступком додавања лексема 
као што су господин, господичић или госпођица, госпојица, господична.

Приликом превођења на српски језик проблем за преводиоце представља и 
сама лексема отчество. Као еквивалент ове лексеме у Рускосрпскохрватском 
речнику Б. Станковића наводи се синтагма име по оцу (РСР: 510) а у Руско
хрватском речнику Р. Ф. Пољанеца синтагма име по оцу и термин патронимик 
(RHR: 698). Термин је у књижевним текстовима неприхватљив, а уместо син-
тагме добијене описним преводом – име по оцу, преводиоци, онда када се од-
луче за директни превод, користе другачију експликацију, најчешће очево име 

7 Облик Иван Денисыч појављује се у тексту двоструко чешће (16 пута) него Иван 
Денисович (8 пута и једном у наслову). Краћи облик среће се у репликама других логора-
ша (при обраћању) и тек двапут у пишчевом говору, оба пута када говори о односу Ивана 
Денисовича и осталих. У оба случаја кратка форма говори о уважавању и истовремено 
одређеном степену блискости између других логораша и главног јунака. Пуна форма, која се 
чешће среће у пишчевом говору, функционише као нека врста неутралне позадине на којој 
се истиче експресивност краће. Поменимо и то да писац свог јунака најчешће именује „зва-
нично“, по презимену Шухов, што одговара околностима и месту на коме се одвија радња. 
Презиме као начин именовања у тексту се среће више од 400 пута, од тога само једном при 
обраћању. Овако га ословљава капетан Бујновски, што одговара типичној форми ословља-
вања у војсци и морнарици. Многе од ових нијанси, доступних читаоцу оригинала, у прево-
ду нестају.

8 Употреба пуних патронима на виши друштвени статус, скраћених на нижи, на пример. 
Овакву конотацију могу имати и деминутивно-хипокотистичке форме имена, употреба само 
презимена и сл. Детаљнију анализу функционисања антропонима у књижевном делу на при-
меру Чеховљевог стваралаштва в. нпр. код Д. О. Мачиљске (Мачильска 2018).
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(нпр. М. Лалић у преводу Једног дана из живота Ивана Денисовича, М. Чехова 
и В. Стевановић у два различита превода Гогољевог Портрета, В. Дмитријев 
у преводу Толстојевог Васкрсења), примењујући уз то и поступак додавања 
уз превод лексеме имя, то јест имя и отчество преводе као крштено и очево 
име (нпр. М. Јовановић у преводу Булгаковљевог Псећег срца и Толстојевог 
Васкрсења). Љ. Максимовић у преводу Коцкара Достојевског као еквивалент за 
синтагму имя и отчество бира пуно име. У старијим преводима срећемо и ек-
вивалент очинство (М. Јанковић у преводу Толстојеве Младости).

Понекад преводиоци успешно примењују поступак функционалне замене: 
„(...) расскажет о том, (...) кто был начальник дивизии, и как его звали по име-
ни и отчеству“ – „прича ко је био командант дивизије и како се звао“ 
(Dostojevski 1981: 258, превод М. Бабовића) или изостављања: „Извините, как 
вас по имениотчеству, я забыл?“ – „Извините, како вам оно беше... ја сам 
заборавио?“ (Достојевски 2006: 213, превод Ј. Максимовића). 

Колико је превођење лексеме отчество проблематично за преводиоце 
показује пример превода Гогољевог Портрета (Gogolj 1948) у коме га пре-
водилац В. Стевановић у једном фрагменту текста преводи као очево име, а 
у следећем једноставно изоставља читаву реченицу: „Фраза «Виват, Андрей 
Петрович!» также очень понравилась; печатным образом называют его по 
имени и по отчеству — честь, доныне ему совершенно неизвестная“, која је 
„незгодна“ и с обзиром на метатекст (сведен, заправо, на једну реч — честь) 
који објашњава емоционалну функцију патронима у именовању и обраћању. 
Изостављање понекад може бити и прихватљиво решење. Тако, на пример, го-
ренаведена фраза Извините, как вас по имениотчеству, я забыл? може бити 
преведена и као: Извините, како вам је име, заборавио сам?

За анализу су занимљива решења П. Дајића у преводу Псећег срца М. Булгакова 
(Bulgakov 2008: 66). Преводећи одломак у коме професор Преображенски, док-
тор Борментаљ и пас-човек Шариков расправљају управо о адекватном начи-
ну ословљавања, у коме се реч отчество помиње три пута, преводилац је сва-
ки пут преводи другачије: „– Борменталь! / – Нет, уж вы меня по имени и 
отчеству, пожалуйста, называйте!/ Отозвался Борменталь, меняясь в лице. 
(...) – Ну и меня называйте по имени и отчеству! – совершенно основатель-
но ответил Шариков./ – Нет! – загремел в дверях Филипп Филиппович, – по 
такому имени и отчеству в моей квартире я вас не разрешу называть“. У 
првој реплици, Дајић преводи отчество као презиме: „Ви треба да ме зовете 
по имену и презимену, молим вас, а не тако!“. Овакав превод није ни адек-
ватан ни еквивалентан. Превођење приближним еквивалентом тзв. аналогом, 
који се примењује како би се код читаоца створила оријентациона предста-
ва о карактеру неке појаве (Бархударов 1975: 101), овде није прихватљиво јер 
доктор Борментаљ управо не жели да му се Шариков обраћа (само) по прези-
мену, што је неучтив начин обраћања супротан поштовању које проистиче из 
обраћања по имену и патрониму. Овде би се, заправо, могла применити једна 
друга врста замене, конкретизација у којој би смо уместо имя и отчество на-
вели конкретно Иван Арнолдович, уз евентуално додавање које би указивало на 
елемент учтивости. Тако би реплика у преводу, рецимо, могла гласити: „Молим 
вас, обраћајте ми се с дужним поштовањем. Ја сам за вас Иван Арнолдович!“. 
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Овакво преводиочево решење изазива недоумице тим пре што је наредну ре-
плику превео управо у духу објашњавања функције патронима: „Али и ви мене 
не ословљавате како треба!“ Будући да се имя и отчество понављају у обе 
реплике, односно постоји лексички паралелизам, једна од варијанти превода 
могла би да гласи: „Али ни ви мене не ословљавате с дужним поштовањем!“ 
или „Онда се и ви мени обраћајте с дужним поштовањем!“ Најзад, последња 
реплика у преводу гласи: „У мом стану ја нећу дозволити да вас ословљавају 
по имену и презимену по оцу“. Преводилац овде изоставља заменицу тако-
му на којој је заправо главни нагласак реплике. Ова заменица указује на кон-
кретно име и патроним Полиграф Полиграфович које и лежи у основи спора 
око ословљавања: доктор и професор ословљавају Шарикова презименом не 
само зато што тако изражавају свој ниподаштавајући и нетрпељив став пре-
ма њему, већ и зато што су им име и име по оцу, које је Шариков сам одабрао, 
чудни и одбојни, о чему је раније било речи у делу. У том смислу, ова реплика 
могла би бити преведена као: „Неће моћи! Не дозвољавам да вас у мом стану 
ословљавају са Полиграфе Полиграфовичу“. Напоменимо још да постоји и дру-
ги превод овог романа на српски, чији је аутор М. Јовановић (Булгаков: 1971). 
У овом преводу у све три реплике као еквивалент отчества фигурира описна 
синтагма (крштено и) очево име.

Аналошка замена лексеме отчество лексемом презиме, која је у претход-
но анализираном преводу неадекватна, може бити и сасвим прихватљива. Тако 
преводилац Чеховљеве приповетке Бегунац (Беглец), М. Пешић, у реченици: 
„У каждого фельдшер спрашивал имя и отчество, лета, местожитель-
ство, давно ли болен и проч.“ замењује ову лексему српским аналогом презиме: 
„Помоћник је свакога питао за име и презиме (...)“ (Чехов 1961: 100). Ово мо-
жемо сматрати успелим решењем, тим пре што у наредној реченици фигурира 
управо дечаково презиме: „Из ответов своей матери Пашка узнал, что зовут 
его не Пашкой, а Павлом Галактионовым  (...)“.

Губици у превођењу су неминовни – са тиме се слажу сви теоретичари 
превођења, тога су свесни и преводиоци. Упркос томе, преводилац треба да 
тежи преношењу што већег броја елемената садржаја текста оригинала, како 
оних денотативне природе, тако и оних конотативног карактера, како експли-
цитних, тако и имплицитних. У томе му помажу бројни преводилачки поступ-
ци које бира и комбинује. Основни поступак за преношење патронима остаје 
онај који се традиционално усталио – транскрипција, али не треба избегавати 
ни примену других поступака уместо транскрипције и, чешће, заједно с њом. 
Примена таквих поступака као што су функционална замена, аналошка замена, 
експликација, додавање, па чак и изостављање, омогућава преношење функција 
ове врсте антропонима у различитим текстовима. 

У овом раду дотакли смо се тек једног проблема повезаног са преношењем 
властитих имена у преводу. За нека друга разматрања остају питања преношења 
тзв. аптронима (имена која одговарају природи или занимању личности која их 
носи, најчешће скована од стране аутора, нпр. Гогољев Башмачкин, Сјенкевичев 
Золзикјевич, Стеријин Смрдић и др.), алузивних имена (имена која асоцирају 
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на књижевне или фолклорне ликове, пословице, фразеологизме и др.)9, имена 
животиња (укључујући и традиционалне епитете животиња у фолклору – упор. 
нпр. лисичкасестричка и тета лија), хипокористичко-деминутивних облика 
имена, надимака и слично. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ИМЕН СОБСТВЕННЫХ: ОТЧЕСТВА 
(на материале русского языка)

Резюме

В статье рассматриваются проблемы перевода на сербский язык восточнословянских от-
честв, которые представляют своеобразные реалии. Проанализированы существующие пе-
реводы, в которых, как правило, применяется транскрипция, а также представлены возмо-
жности применения других приемов, таких как: функциональная замена, экспликация, 
переводческий комментарий, добавление и др. Применение этих трансформаций подразуме-
вает определенную прагматическую адаптацию, но, с другой стороны, позволяет передавать 
различные функции отчеств в тексте, в первую очередь эмоциональную, и различные эле-
менты их содержания, прежде всего конотативные, с целью достижения максимальной экви-
валентности текста оригинала и текста перевода. Часть статьи посвящена проблемам пере-
вода самой лексемы отчество.

Ключевые слова: отчество, реалия, идентификационная функция, эмоциональная функ-
ция, транскрипция, прагматическая адаптация, функциональная замена, экспликация, пере-
водческий комментарий, добавление.
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МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ЗА ИЗРАДУ КОРПУСА ПРАВНИХ 
ТЕКСТОВА 19. ВЕКА*

Предмет рада су нека методолошка разматрања везана за дизајн корпусa правних тек-
стова на српском језику из 19. века. Уз уважавање репрезентативности и балансираности, 
издвојени су следећи критеријуми на основу којих корпус треба да буде формиран: (а) језички 
тип (унутрашњи/језички критеријум); (б) хронолошки критеријум; (в) функционалностил-
ски, односно жанровски критеријум; (г) правна продукција (као спољашњи критеријум). На 
основу језичког критеријума корпус се дели на два поткорпуса: правни текстови из предстан-
дардног периода и правни текстови из периода стабилизације савременог српског језика. Као 
секундарни критеријум узет је период од десет година, а као граничници узети су догађаји из 
политичке и културне историје Кнежевине, односно Краљевине Србије. 

Кључне речи: историја језика, 19. век, правни стил, методологија формирања корпуса.

The focus of this paper lies in the methodological challenges connected to the design and creation 
of a corpus of Serbian 19th century legal texts. While following the principles of representativeness 
and balance, we highlight the following criteria that are employed in the creation of the corpus: 
(a) type of language (internal/linguistic criterion); (b) chronological criterion; (c) functional and 
stylistic criterion (genre criterion); (d) legal production (as a non-linguistic criterion). Based on 
the linguistic criterion, the corpus is divided into two sub-corpora (strata): legal texts from the 
pre-normative period and legal texts from the period of standardization of the modern Serbian 
language. As a secondary criterion, 10-year periods were taken into account, the limiting factors 
being the historical and political events that took place in the Principality / Kingdom of Serbia. 

Key words: historical linguistics, 19th century, legal register, methodology of corpus design.

1. Увод 

Циљ рада је разматрање основних методолошких питања везаних за процес 
креирања корпуса правних текстова на српском језику у 19. веку насталих на 
тлу Кнежевине, односно Краљевине Србије. Фокус рада је на критеријумима 
који ће се користити у процесу израде једног специјализованог статичног 
историјског корпуса1, који ће превасходно бити конструисан да би се на њему 

1 О врстама корпуса в. McEnery, Hardie 2012: 3–21; Tognini-Bonelli, Sinclair 2005: 208–212; 
Utvić 2013: 24–31.

* Рад је рађен у оквиру пројекта Динамика структура савременог српског језика, ОИ 
178014, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије. Рад је настао као припрема за израду корпуса текстова који ће ући у докторску 
дисертацију под насловом Зависносложена реченица у административноправном стилу 
српскога језика у XIX веку (ментор проф. др Милош Ковачевић), а започет је за време студиј-
ског боравка аутора на Хумболтовом универзитету у Берлину у оквиру програма Еразмус +.
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спровела синтаксичка и стилистичка истраживања2. Пошто у раду разматрамо 
спољашње критеријуме везане за методологију формирања специјализованог 
историјског корпуса, циљ рада је и да се испита у којој мери методологија 
развијена за креирање корпуса савремених језика може бити примењена у 
дијахроној перспективи. 

2. Теоријско-методолошка разматрања 

Величина корпуса и његова структура првенствено зависе од намене самога 
корпуса и од истраживачког питања које усмерава његову креацију (Biber et al. 
2006: 246; Koester 2010: 67–69, 71; Nelson 2010: 54; Xiao 2010: 148, 151). Из тог 
разлога у литератури се истиче да је први корак приликом формирања корпуса 
дефинисање истраживачког питања и дефинисање плана његове израде (Nelson 
2010: 54; Reppen 2010: 31). Следећи важан корак у формирању сваког корпу-
са јесте дефинисање критеријума на којима ће бити заснован (Sinclair 2005: 8). 

Два основна критеријума на које се обраћа пажња приликом израде корпу-
са јесу репрезентативност и балансираност (McEnery, Hardie 2012: 8–9, 10–
11; Nelson 2010: 56–60; Sinclair 2005: 6, 12–14; Utvić 2013: 17–18, 20–21; Xiao 
2010: 149–153)3. Неки аутори овоме додају и друге карактеристике као што је 
могућност поређења (McEnery, Hardie 2012: 10–11). Репрезентативност према 
Дагласу Бајберу (Douglas Biber) зависи пре свега од популације4 текстова који 
ће чинити корпус. Када се одређује популација текстова обухваћених корпусом, 
по мишљењу овога аутора, битно је обратити пажњу на две ствари:  на грани-
це популације (који ће текстови бити укључени у корпус, а који ће бити из њега 
искључени) и на хијерархију у оквиру популације (дефинисати (пот)категорије 
текстова у популацији и одредити њихове везе) (Biber 1993: 243). То омогућава 
да се формира оквир узорковања / оквир узорка (енг. sampling frame)5, што под-
разумева прављење списка дела која ће ући у корпус (Biber 1993: 243–244; 
McEnery, Hardie 2012: 8; Utvić 2013: 16–17; Xiao 2010: 151–152). 

Даглас Бајбер разликује две врсте репрезентативности (Biber 1993: 243–244; 
Koester 2010: 69; Xiao 2010: 149–150): (а) спољашњу (екстралингвистичку, си-
туациону) репрезентативност, која подразумева да су различити типови тек-
стова детерминисани спољашњим (социолингвистичким) критеријумима; (б) 
унутрашњу (унутарјезичку, интрајезичку) репрезентативност, која подразу-
мева да различите језичке карактеристике буду равномерно распоређене у ок-

2 Ово не искључује могућност да, уз одређене модификације, корпус буде искоришћен и 
за друге врсте историјскојезичких истраживања (ортографска, морфолошка, истраживања 
језичке промене итд.).

3 Репрезентативност и балансираност треба схватити пре као идеале којима треба тежити, 
а не као критеријуме које објективно можемо измерити (Biber et al. 2006: 246; McEnery, 
Hardie 2012: 10–11; Nelson 2010: 60; Utvić 2013: 23; Xiao 2010: 147). 

4  У раду термин популација користимо са значењем које има у корпусној лингвистици, где 
означава тип језика из кога потиче узорак који чини корпус (Biber 1993: 243; McEnery, Hardie 
2012: 8; Utvić 2013: 16). 

5 Превод термина према Utvić 2013: 16. 
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виру корпуса. Корпуси се креирају према спољашњим критеријумима6 (Koester 
2010: 69; Sinclair 1991: 17–18; Sinclair 2005: 5; Xiao 2010: 149) пошто је, без 
претходног истраживања, тешко утврдити како су језичке карактеристике дис-
трибуиране на нивоу корпуса (Xiao 2010: 150). Код специјализованих корпуса, 
као што је корпус правних текстова, примарност спољашњег критеријума је ис-
такнута већ у самом називу корпуса (Koester 2010; Sinclair 2005: 7, 15). 

Балансираност подразумева пропорционалну заступљеност одређених типо-
ва текстова у корпусу. Потребно је да у корпусу текстови буду заступљени у 
оној мери у којој су заступљени и у језику (Utvić 2013: 20–21; Xiao 2010: 151). 
Супротна тежња балансираности јесте потреба да се у корпусу прикаже што 
више варијација које постоје у језику, а које се не могу наћи у најзаступљенијим 
жанровима (Biber 1993: 247–248; Biber et al. 2006: 247–248). Такође, понекад је 
утицај неког жанра важнији од његове учесталости (Biber 1993: 247–248; Biber 
et al. 2006: 247–248; Utvić 2013: 20–21). 

Репрезентативност и балансираност подразумевају и одабир узорка који 
ће ући у корпус (Biber 1993: 244). Обично се у литератури издвајају два на-
чина узорковања преко којих се може добити балансирани корпус: прости 
случајни узорак и стратификовани случајни узорак (Biber 1993: 244; Biber et 
al. 2006: 247; Utvić 2013: 22; Xiao 2010: 151–152). Случајни узорак подразу-
мева да постоји подједнака вероватноћа да ће се сваки текст наћи у корпусу. 
Међутим, методом случајног узорка могу се добити узорци који на неадеква-
тан начин репрезентују популацију у целини и узорци који не укључују ретке 
језичке јединице. Из тог разлога боље решење у процесу формирања корпуса је 
стратификовани узорак, при чему се цела популација дели на слојеве (страту-
ме) да би се у оквиру њих текстови одабрали методом случајног узорка (Biber 
1993: 244; Biber et al. 2006: 247–248; Utvić 2013: 22; Xiao 2010: 153).  

3. Критеријуми за изградњу корпуса правних текстова на српском 
језику у 19. веку

У нашем случају циљ израде корпуса јесте истраживање инхерентних, пре-
васходно синтаксичких, карактеристика административно-правних тексто-
ва насталих на територији Кнежевине, односно Краљевине Србије у 19. веку. 
Секундарно истраживачко питање јесте праћење развоја административно-
правног стила у току 19. века, те је приликом прављења плана израде корпуса 
важно узети у обзир и временску (развојну) димензију7. За креирање корпуса 
овог типа треба користити метод стратификованог узорка. 

Ми ћемо се у раду осврнути на најважније спољашње критеријуме везане 
за формирање корпуса правних текстова на српском језику у 19. веку. Фокус 
ће бити на критеријума који треба да буду примењени за поделу корпуса на 

6 Као примарни критеријум за изградњу корпуса Џон Синклер (John Sinclair) издваја кому-
никативну функцију текстова (Sinclair 2005: 5). 

7 Развојна димензија карактерише се следећим општим тенденцијама: традиционализмом, 
интернационализацијом, пуризмом, поларизацијом, унификацијом, интелектуализацијом и 
специјализацијом средстава (Nehring 2009: 43). 
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поткорпусе (стратуме) у оквиру којих треба вршити узорковање. Kао најширу 
радну дефиницију популације правних текстова8 у 19. веку узећемо правну 
продукцију насталу у оквиру рада државне администрације у Кнежевини, одно-
сно Краљевини Србији. 

Најважнији критеријуми које треба узети у обзир приликом дизајна корпуса 
правних текстова на српском језику у 19. веку јесу: 

(а) језички тип  (предстандардни језички типови – вуковски језички тип); 
(б) хронолошки критеријум (као оријентири су узети периоди од десет го-
дина); 
(в) функционалностилски, односно жанровски критеријум; 
(г) правна продукција (ванјезички фактор). 
Као додатни критеријум узима се значај документа9, па се у корпус уносе до-

кументи као што су устави (Сретењски устав из 1835, Турски устав из 1838, 
Устав за Књажество Србију из 1869, Устав за Краљевину Србију из 1888, 
Устав за Краљевину Србију из 1901, Грађански законик за Књажество Србију 
из 1847. итд.). 

Узети су у разматрање текстови од Сретењског, односно Турског устава 
(1835, односно 1838) до Устава за Краљевину Србију из 1901. Три су разло-
га зашто је укључен и овај Устав иако је донет почетком 20. века: (а) ово је 
последњи устав донет за време владавине династије Обреновића; (б) израда 
овог устава почела је већ у 19. веку (Луковић 1994: 71); (в) природа правног 
језика је таква да он по правилу боље чува архаичније конструкције него што 
рефлектује иновације које се јављају у време настанка документа (Грковић-
Мејџор 2007: 41–44; Visković 1989). 

Важно је скренути пажњу да различити аутори узимају различите спољашње 
критеријуме за омеђавање корпуса правних текстова 19. и почетка 20. века. 
Тако Милош Луковић у својој књизи Развитак српскога правног језика: прилог 
историји језика и историји права анализира текстове од 1868 (година званичне 
Вукове победе) до 1918 (стварање Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и пре-
станак правне продукције у оквиру Србије као самосталне државе) (Луковић 
1994: 73–76). Тодор Подгорац разматра језичке особине српских устава од 1835. 
до 1903 (Подгорац 1990). Потребно је нагласити да су спољашњи критеријуми 
за разграничење корпуса нужно арбитрарни, док се језик развија у континуи-
тету и у њему коегзистирају елементи настали у различитим етапама (Грковић-
Мејџор 2007: 19–20, 28–30; Павловић 2013: 5–6). 

8 Досадашња истраживања српског правног језика 19. века спорадична су и везују 
се углавном за рад Милоша Луковића (Луковић 1988/90, 1994, 2006, 2010). Срећу се и 
истраживања других аутора (на пример Јовић 2011; Марковић 1994;  Невекловски 2008; 
Подгорац 1990). O статусу српског правног језика ван територије Кнежевине, односно 
Краљевине Србије в. на пример Луковић 2009; Okuka 1990: 32–36; Окука 1996; Остојић 2000.

9 У специјализованим корпусима текстови се обично укључују не због њихове лингвистичке 
репрезентативности, већ због њиховог културно-историјског значаја: “It is the uniqueness of 
their language choices, and not the universality of them, that cause them to be collected” (Tognini-
Bonelli, Sinclair 2005: 210). 
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3.1. Критеријум језичког типа 

У току 19. века разликују се два важна периода у развоју српског књижевног 
језика, а као година разграничења узима се 1868 (Ивић 2014: 218–227; Луковић 
1994: 27–42, 61–72; Луковић 2006: 1540–1545) као година званичног усвајања 
Вукове језичке и правописне реформе: (а) предстандардни период, у коме се 
јавља језичка диглосија и триглосија (паралелна употреба рускословенског, 
славеносрпског и српског народног језика); (б) период стабилизације језика ву-
ковског типа (Ивић 2014: 159–305). Језички тип коришћен у правним текстови-
ма насталим на тлу Кнежевине Србије пре 1868. оцењен је као „модернизова-
ни доситејевски“ (Луковић 1994: 51, курзив у оригиналу), док се у текстовима 
после 1868. године користи „вуковски језички тип, али са специфичностима 
србијанске, првенствено београдске културне средине“ (Луковић 1994: 72). Ако 
се узме у обзир досад речено, одређивање језичког типа за текстове из пред-
стандардног периода треба извршити након анализе језика сваког (типа/жанра) 
документа понаособ. 

На основу критеријума језичког типа корпус треба бити подељен на два по-
ткорпуса: (а) поткорпус текстова предстандардног периода (настали до 1868); (б) 
поткорпус текстова из периода стабилизације савременог стандардног српског 
језика (текстови настали после 1868). Ми оба периода сагледавамо у дијахроној 
вертикали као две фазе у континуираном развоју стандардног српског језика 
(Јерковић 1997; Младеновић 2008: 147–152). Док се нагли прекид на плану 
коришћених идиома може пратити на површинском графематско-ортографском 
плану (уп. на пример Ивић 2014: 159–255; Милановић 2014: 29–90; Суботић 
1989: 14–97), као и на лексичком плану, који најбрже региструје ванјезичке про-
мене (Драгићевић 2018; Ивић 2014: 44–52, 100–104, 150–154, 250–254, 256–259), 
слабији је утицај ванјезичких околности на морфолошки и синтаксички план10. 
Разлог за одабир синтаксичких и стилистичких особина јесте тај што се њиховим 
сагледавањем најбоље уочавају инхерентне одлике одређеног функционалног 
стила (у овом случају жанра правних текстова) (уп. Луковић 1994: 73). Поред 
тога, очекује се да су синтаксичке и стилистичке особине, с обзиром на висо-
ку формализованост  административно-правног стила, стабилније у односу на 
графематско-ортографске и лексичке језичке црте, те да се на основу њих могу 
одредити инхерентне карактеристике језика права11 у току целог 19. века без 
обзира на језички тип којем документ припада. Овакво полазиште подржавају 
досадашња истраживања конкретних синтаксичких феномена на функционал-
ностилски разноврсном корпусу текстова из предстандардног периода, где је 
утврђено да је функционални стил, а не језички тип, пресудан за репартицију 
синтаксичких црта у специјалним стиловима (на пример в. Бјелаковић 2008). У 
оквиру књижевних идиома треба узети у обзир и „тенденције и варијабилности“ 
(Nehring 1999: 217) њихових (експлицитних или имплицитних) норми. 

10 На синтаксичке промене утиче садејство унутарјезичких и ванјезичких фактора (Грковић-
Мејџор 2007: 31–44). Утицај ванјезичких фактора  на морфолошки и синтаксички план у 19. 
веку најбоље илуструје повлачење партиципа (Суботић 1984). 

11 Ово се не односи на типичне синтаксичке славенизме као што је употреба партиципа (в. 
Суботић 1984). 
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Са методолошке тачке гледишта важно је питање балансираности текстова 
из два периода (в. одељак 3.4). 

3.2. Хронолошки критеријум 

Код специјализованих корпуса постоји чвршћа веза између текстова и кон-
текста у којима су настали (Koester 2010: 66–67). Љиљана Суботић истиче 
да се „[п]ериодизација тзв. спољашње историје језика обично [...] заснива на 
догађајима социополитичке историје језика“ (Суботић 2004: 166). С обзиром 
на релевантне догађаје у друштвеном, правном и културном животу Србије 
(в. Ивић 2014: 159–255, 256–305; Луковић 1994: 27–72; Суботић 2004), два по-
ткорпуса делимо на  следеће стратуме (референти период од десет година12): 

(1) Предстандардни период: 
(а) Први потпериод од 1835 (односно 1838) до 1858, који обухвата прву вла-

давину Милоша Обреновића, прву владавину Михаила Обреновића и владави-
ну Уставобранитеља и који делимо на два стратума: 

(а1) Период од 1835/8. до 1847/8, при чему је граничник изабран јер је 1847. 
година незваничне победе Вукове језичке и правописне реформе и пошто те го-
дине Јован Хаџић, један од најважнијих кодификатора Кнежевине Србије, одла-
зи из Србије за Нови Сад. 

(а2) Период од 1847/8. до 1858, у коме се осећа највећи утицај Срба из 
Аустроугарске на настанак правних текстова (уп. Луковић 1994: 32–53). Као 
граничник је изабрана 1858. година, када долази до смене власти у Србији. 

(б) Период од 1858. до 1868 (друга владавина Милоша Обреновића и друга 
владавина Михаила Обреновића), у коме слаби утицај Срба из Аустроугарске 
и јача утицај младе интелигенције школоване у иностранству, пре свега у 
Француској, и у којем се постепено припрема терен за прихватање Вукове ре-
форме (уп. Луковић 1994: 53–59). 

Година 1868. узета је као граничник из следећих разлога: (а) то је година пре-
станка владавине Михаила Обреновића; (б) то је година званичног прихватања 
Вукове реформисане азбуке у Кнежевини Србији; (в) наредне 1869. године до-
нет је нов Намеснички устав за Кнежевину Србију. 

(2) Корпус који чине текстови из периода стабилизације савременог српског 
језика делимо на три стратума: 

(а) Период од 1868/9. до 1878, који почиње доласком на власт Милана 
Обрено вића, односно од доношења Устава за Књажество Србију, и траје до 
стицања независности и проглашења Кнежевине Србије за Краљевину. 

12 Период од десет година узет је из практичних разлога да би се лакше пратила фреквенција 
конкретних језичких црта и да би могао да се стекне статистички увид у њихов развој. Могућа 
је, а у неким истраживањима и методолошки оправданија, алтернативна подела текстова 
на основу конкретних политичких прилика у Кнежевини, односно Краљевини Србији (на 
пример, текстови настали за време прве владавине Милоша Обреновића, текстови донети за 
време Уставобранитеља, текстови настали након стицања независности итд.). 
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(б) Период од 1879. до 1888. обухвата време од стицања независности до 
доношења Устава за Краљевину Србију. 

(в) Период од 1888. до 1898. године (односно до 1901) обухвата време од 
доношења Устава до краја периода, с тим што је нагласак на 1898. години као 
години у којој је донето преко 700 правних прописа (Луковић 1994: 68). 

С методолошке стране, важно је балансирати број текстова по периоду да би 
се могао пратити континуитет развоја правних текстова на српском језику (в. 
одељак 3.4). 

Оваква подела корпуса на поткорпусе (стратуме) има предности и недоста-
така. Предност је то што се прегледно пружа увид у развој конструкција у пери-
оду од десет година. Међутим, овај приступ има следеће недостатке: (1) пошто 
су „граничници“ издвојени на бази екстралингвистичких критеријума, они се 
могу узети само условно; (2) правни језик је архаичан, те садржи и конструкције 
из ранијих фаза језичког развоја; (3) разликују се моменат настанка текста и мо-
менат штампања документа, те је питање шта узети за референту тачку прили-
ком формирања корпуса. 

У завршној фази формирања и публиковања корпуса потребно је образложи-
ти кораке учињене у његовом формирању пошто они касније имају утицаја на 
интерпретацију добијених резултата (Sinclair 2005: 11).

3.3. Функционалностилски (жанровски критеријум)

Жанр као спољашњи критеријум за формирање корпуса један је од 
најбитнијих у корпусној лингвистици (Biber 1993: 244–247; Utvić 2013: 18–20). 
Жанровски критеријум као важан параметар за дефинисање корпуса текстова 
средњовековне пословноправне писмености издвојио је Слободан Павловић 
(Павловић 2009: 6)13. 

За све текстове који улазе у корпус треба одредити (под)жанр административно-
правног стила коме припадају. У оквиру административно-правног стила издвајају 
се усмена и писмена варијанта, у оквиру које постоји и више подстилова (Тошовић 
2002: 355–358). Одређивање типа текста с обзиром на жанр, односно поджанр, 
треба да буде урађено у складу са ванјезичким критеријумима (било с обзиром на 
експлицитни назив документа у наслову и садржају или на његов реконструисани 
назив). Главни критеријум који се користи је медијум (писмена – усмена варијанта 
правног језика). Следећи поткритеријум јесте конкретни (под)жанр. У оквиру пи-
саних жанрова језгро корпуса чине устави и текстови штампани у Зборницима за-
кона и уредба и уредбених указа за Кнежевину, односно Краљевину Србију. Усмену 
варијанту чине Стенографске белешке са седница Народне скупштине Краљевине 
Србије, с нагласком на Стенографским белешкама о седницама Народне скуп-
штине Краљевине Србије за 1898. годину. Корпус треба бити формиран тако да је 
могуће касније додавање и других (под)жанрова административно-правних тек-
стова у 19. веку (као што су протоколи, записи са суђења, устаничка преписка итд.). 

13 Поред жанровског Павловић користи и хронолошки и територијални критеријум 
(Павловић 2009: 6). 



Славистика ХХIII/2 (2019)

118 Јелена М. Павловић

3.4. Критеријум правне продукције 

Најважнији спољашњи критеријум важан за формирање корпуса правних 
текстова у 19. веку јесте сам процес правне продукције. Како истиче Милош 
Луковић (Луковић 1994: 68–72), значајно се разликује правна продукција у 
два издвојена периода. У предстандардном корпусу преовладава индивидуал-
ни стил аутора законског решења (Луковић 1994: 71). С друге стране, у пери-
оду стабилизације већ се постепено устаљује норма језика вуковског типа (Ивић 
2014: 256–305) и правна продукција прелази из руку појединаца (као што су Јован 
Хаџић, Јован Стерија Поповић, Димитрије Давидовић, Аврам Пе тронијевић и 
други) на организованији рад у оквиру државних институција (Луковић 1994: 
71–72). 

Узевши претходно речено у обзир, текстовима из првог и другог потпериода 
прилази се на различити начин. Текстови предстандардног периода узимају се у 
целини, док се из другог периода узимају само репрезентативни текстови у це-
лини (устави, значајни закони), док се врши избор других текстова. Избор тек-
стова врши се тако да у корпус улазе краћи текстови, а да се од дужих текстова 
узима почетак, средина и крај14. 

Из свега реченог следи да се у анализи корпуса може очекивати: (а) већи ути-
цај индивидуалног стила аутора у текстовима предстанардног периода; (б) ра-
вномернија дистрибуција језичких конструкција у текстовима другог периода. 

4. Закључци

У раду смо се бавили методолошким проблемима везаним за процес форми-
рања корпуса правних текстова на српском језику у 19. веку. Уважавајући кри-
теријуме балансираности и репрезентативности, издвојили смо четири главна 
критеријума важна за изградњу овог специјализованог историјског корпуса: (а) 
језички тип (предстандардни идиоми – вуковски језички тип); (б) хронолошки 
критеријум (период од десет година); (в) функционалностилски, односно жан-
ровски критеријум; (г) језичка продукција (као најважнији екстралингвистич-
ки критеријум). На основу језичког критеријума корпус треба поделити на два 
поткорпуса: поткорпус текстова предстанардног периода и поткорпус тексто-
ва стабилизације савременог српског књижевног језика. Као поткритеријум за 
даљу поделу узели смо период од десет година, а као граничнике узели смо 
значајне културне и политичке догађаје из историје Србије у 19. веку. 

С методолошке тачке гледишта потребно је обратити пажњу на следеће 
аспекте дизајна корпуса правних текстова у 19. веку: 

(1) Мањи број текстова је штампан у предстандардном периоду, те ови тек-
стови треба да буду узети у целини. 

14 Постоје два приступа у одабиру текстова за корпус. Први је приступ заснован на узорку, 
обично од 2000 речи  (McEnery, Hardie 2012: 9–10). Предност овог приступа је тај што се 
смањује утицај индивидуалног аутора или појединачног текста на укупне резултате претраге 
и анализе. Други приступ заступа познати корпусни лингвиста Џон Синклер, који истиче да 
документ треба донети у целости (Sinclair 1991: 19–20; Sinclair 2005: 11). 
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(2) Организованији рад на правној кодификацији у време Милана Обреновића 
утицао је на повећање правне продукције, те текстове из овог периода по прави-
лу треба донети у изводу. 

(3) Треба укључити што већи број различитих жанрова административно-
правног стила тако да се обухвати и његова писмена и његова усмена варијанта. 

(4) Треба пратити цео период са потпериодима (стратумима) да би се добила 
хронолошка слика развоја језичких феномена који се проучавају.

У будућим истраживањима требало би испитати и евентуални утицај страних 
језика и страних кодификација на језик правних прописа у Србији у 19. веку. 
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Jelena M. Pavlović

METHODOLOGICAL FRAME FOR DEVELOPING A CORPUS  
OF 19th CENTURY SERBIAN LEGAL TEXTS

Summary

The focus of the paper lies in the methodological challenges tied to the process of the creation 
of a corpus  of Serbian 19th century legal texts. While following the principles of balance and 
representativeness, we have emphasized four major criteria that are vital to the development of 
such a static specialized historical corpus: (a) type of language; (b) chronological criterion (10-
year period); (c) functional and linguistic criterion (genre criterion); (d) legal production (as the 
most relevant non-linguistic criterion). Based on the linguistic criterion, the corpus is divided 
into two sub-corpora: legal texts of the pre-normative period and legal texts from the period of 
standardization of the modern Serbian language. As a sub-criterion for further categorization, we 
took into account time spans of 10 years, while the limiting factors were momentous cultural and 
political events in Serbian history of the 19th century. From a methodological point of view, we 
have come to the conclusion that one must bear in mind the following when creating a corpus of 
19th century legal texts: (1) A small amount of text was printed in the pre-normative period, thus 
all the texts should be taken into account. (2) A more organized approach to legal codification 
(during the rule of Milan Obrenović) influenced the expansion of legal production, thus the texts 
from this period will be represented as samples, not as whole texts. (3) A large number of genres 
within the legal register are observed, including oral and written variations, thus genre annotation 
will be performed on selected texts. (4) The whole period will be studied, divided into 10-year 
time spans, so that it is possible to develop a chronological picture of the development of certain 
syntactic phenomena. 

Key words: historical linguistics, 19th century, legal register, methodology of corpus design.  
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ПРЕВОЂЕЊЕ У НАСТАВИ РУСКОГ ЈЕЗИКА СТРУКЕ

У раду се разматра статус и улога превођења у професионално оријентисаној настави 
руског језика на друштвено-хуманистичким факултетима у Србији. Критички се сагледа-
ва његова заступљеност у студијским курикулумима и уџбеницима руског језика струке за 
поменути образовни профил. Указује се на позитивне стране, али и на извесне недостат-
ке у концепцији и организацији наставе на нашим нефилолошким факултетима. Истиче 
се значај превођења као важне компоненте професионалне комуникативне компетенције 
потенцијалних стручњака у сфери хуманистике и нуде одређене сугестије и препоруке у 
циљу побољшања квалитета наставе превођења, као и наставе руског језика струке у целини. 

Кључне речи: руски језик струке, настава превођења, студијски курикулум, уџбеник ру-
ског језика.

 
This paper examines the status and role of translating in the professionally oriented teaching of 

the Russian Language at Serbian faculties of humanistic science. Its representation in course cur-
ricula and textbooks of Russian for professional purposes for the mentioned educational profile is 
examined. The paper points out the positive aspects, but also some shortcomings in the concept 
and organization of teaching at non-philological faculties. The importance of translating is empha-
sized as an important component of professional communicative competence of future experts in 
the sphere of humanities. The paper also offers some suggestions and recommendations for the im-
provement of the quality of translation instruction and the teaching of the Russian Language for 
professional purposes.

Keywords: Russian Language for professional purposes, teaching translation, course curriculum, 
Russian Language textbooks.

У савременој професионално оријентисаној настави страних језика која има 
интердисциплинарни, интегративни каратер и комплекaсaн циљ – формирање 
лингвистичке, комуникативне, когнитивне, социокултурне, професионалне и 
међукултурне компетенције, умење превођења са страног језика на матерњи и 
обрнуто представља драгоцену вештину за стручњака било ког образовног про-
фила. Оспособљавање студената за рад са стручном литературом, усвајање тер-
минолошке лексике, као и праћење актуелних тенденција у сфери струке и науке, 
намећу потребу за овладавањем основама превођења како у филолошком, тако и 
у нефилолошком образовном профилу. Ако се уз то узме у обзир и чињеница да 
данас више од 95% укупне преводилачке грађе чине пословни, научни и технич-
ки преводи (Корж 2015), онда потреба за обучавањем студената основним прин-
ципима и техникама превођења стручног текста све више добија на актуелности. 

Модерни методи у настави руског језика, базирани на комбинованом свесно-
практичном и свесно-контрастивном моделу учења, примену превођења у на-
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стави не доводе у питање. Превођење као један од методских поступака и сред-
става у настави руског језика као страног нашао је своје теоријско утемељење и 
потврду у радовима еминентних руских и српских психолога, лингвиста и ме-
тодичара: Б. В. Бељајева (Беляев 1965), В. Г. Костомарова, О. Д. Митрофанове 
(Костомаров, Митрофанова 1988), А. А. Леонтјева (Леонтьев 1988), И. А. Зимње 
(Зимняя 2001), В. Н. Комисарова (Комиссаров 2011), И. Ј. Поповић (Попович 
2001, 2011), Л. В Московкина, А. Н. Шчукина (Московкин, Щукин 2012: 357–
362), Ј. А. Мисуно (Мисуно и др. 2013), М. Ј. Иљушкине (Илюшкина 2015), 
В. Н. Базиљева, В. Г. Красиљникове (Базылев, Красильникова 2017), Л. М. 
Алексејеве (Алексеева 2010, 2013), К. Кончаревић (2011), В. Раичевића (2007, 
2016) и других. 

Превођење је заступљено у свим етапама наставе и образовним профили-
ма – од основног до високошколског, a у професионално оријентисаној наста-
ви руског језика оно има посебно место и улогу. Превођење се примењује у 
обради језичког и говорног материјала, нарочито при семантизацији апстрак-
тне и терминолошке лексике, као и граматичких јединица које постоје само у 
руском језику (нпр. пасивних партиципских конструкција типа „книга, читае-
мая студентом, продукция выпускаемая заводом“). Превођење је неопходно при 
контрастирању таквих језичких појава као што је глаголска рекција (готовить-
ся / к чему? спремати се / за шта?), повратност / неповратност глагола (учить-
ся на курсах / похађати курс), међујезичка хомонимија (испытывать страх / 
осећати страх) и лексичка спојивост (нпр. синтагма држати предавање на ру-
ски се преводи као читать лекцию; сликати икону као писать икону).

У раду се разматра досадашње искуство у настави превођења у контексту 
курса руског језика струке на друштвено-хуманистичким факултетима у Срби-
ји, критички се сагледава и оцењује његов статус у студијским курикулумима и 
уџбеницима руског језика за поменуте факултете, указује се на извесне тешкоће 
у раду и нуде опциона решења у циљу подизања квалитета наставе превођења у 
датом образовном профилу. Циљ рада је да покаже да превођење као специфи-
чан вид говорне делатности са својим посебним лингвистичким и психолош-
ким карактеристикама мора бити предмет посебног изучавања и овладавања, тј. 
имати адекватно место у наставним садржајима професионално оријентисане 
наставе руског језика.

Превођење у студијским курикулумима за руски језик струке

Да превођење представља важну компоненту наставних садржаја и истовре-
мено један од циљева наставе руског језика струке показује анализа студијских 
курикулума и уџбеника руског језика за друштвено-хуманистичке факултете у 
Србији. 

У већини нормативних докумената за руски језик које смо прегледали, као 
основни циљ наставе превођења наводи се оспособљавање студената за пра-
вилно реципирање и адекватно транспоновање текстова из области уже струке 
са руског језика на српски и обрнуто, као и развијање навика и техника служења 
речником и другом помоћном литературом (К РЈ1-РЈ2-РЈМ УФБГ; К РЈ2-РЈ3-
РЈМ УФЛ; К РЈ ПФБГ; К РЈ ПФН; К РЈ2 ФФБГ; К РЈ2-РЈМ ПБФ). С обзиром да 
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је у настави руског језика струке акценат више на рецептивним компетенцијама, 
доминантно место у настави припада превођењу са руског на српски језик. 

Иако су елементи превођења заступљени у готово свим студијским курику-
лумима из анализираног корпуса, најдетаљнији опис наставе превођења даје се 
у курикулумима за руски језик на Филозофском и Православном богословском 
факултету у Београду. 

Тако се као један од циљева наставе руског језика на Филозофском факул-
тету наводи превођење стручне литаратуре, а садржаји наставе обухватају 
основне принципе превођења, потенцијално и контекстуално значење речи, 
важност екстралингвистичких фактора и комуникативне ситуације, рад са реч-
ником и компоненте речничког чланка. Посебна пажња поклања се граматич-
ким проблемима превођења, као и основним изворима грешака у превођењу. 
Стога је у садржаје наставе укључено превођење партиципских и пасивних 
конструкција у научном тексту, превођење реченица са значењем потпуног или 
делимичног одрицања, критеријуми вредности превода – верност оригиналу и 
језичким нормама матерњег језика, одлике усменог и писменог превођења (К 
РЈ2 ФФБГ). 

Као финални циљ наставе превођења на Православном богословском факул-
тету у Београду наводи се оспособљеност студената за превођење религиолош-
ког и теолошког текста уже струке (К РЈМ ПБФ). Као један од парцијалних 
циљева наставе наводи се развијање способности опсервирања и анализирања 
појава и елемената руског језичког система у циљу правилног декодирања и 
проналажења адекватних преводних еквивалената у српском језику (К РЈ1 ПБФ). 
Практичном наставом обухваћени су нивои еквивалентности у превођењу, 
врсте текстова и типови превођења. Студенти се упознају са различитим прево-
дилачким поступцима као што су парафраза, адаптација, превођење нееквива-
лентне лексике, пермутације, додавање, одузимање, изостављање и друге тех-
нике. Осим тога студенти се оспособљавају за коришћење помоћне литературе 
при превођењу и упознају се са основним одликама писменог и усменог консе-
кутивног превођења (К РЈ2 ПБФ).

Извесне корекције унели бисмо у курикулуме за руски језик на појединим 
учитељским, педагошким и филозофским факултетима у којима је настава 
превођења сведена на оспособљавање студената за коришћење различитих ти-
пова речника или је у потпуности изостала из наставних садржаја. Примедбе би 
се односиле на Учитељски факултет у Ужицу (К РЈ1-РЈ2 УФУ), Педагошки фа-
култет у Сомбору (К РЈ1-РЈ2 ПФС) и филозофске факултете у Нишу (К РЈ1-РЈ2 
ФФН) и Новом Саду (К РЈ Б1.1- Б1.2- Б2.1- Б2.2 ФФНС). Наведене курикулуме 
требало би допунити елементима превођења, односно експлицирати садржаје 
које би обухватила настава ове специфичне говорне делатности.

Предложене корекције односиле би се и на курикулуме за руски језик на 
Учитељском факултету у Врању (К РЈ1-РЈ2 УФВ) и Факултету педагошких на-
ука у Јагодини (К РЈС ФПНЈ) на којима се елементи превођења фрагментар-
но помињу тек на дипломским (мастер) академским студијама. Наш предлог је 
да се елементи превођења укључе у курикулуме већ на основним академским 
студијама, те да се бар оквирно наведу преводилачки поступци, технике или 
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проблеми који ће бити предмет изучавања и усвајања у оквиру курса руског 
језика струке на поменутим факултетима (детаљније в: Папрић 2016: 387–390).

Превођење у уџбеницима руског језика струке

Анализа актуелних уџбеника руског језика струке за друштвено-хуманистич-
ке факултете потврђује да превођење, уз наставу читања, писања и говорења, 
има важно место у наставним садржајима професионално оријентисане наста-
ве руског језика. Од будућих стручњака очекује се не само оспособљеност за 
читање, разумевање, прераду и продуковање садржаја из области уже струке 
у писменој и усменој форми, већ и вештина адекватног транспоновања датих 
садржаја са руског на српски језик и обрнуто. 

Да се вештином превођења мора овладавати, тј. да се овој вештини студен-
ти морају посебно обучавати, сведочи велики прој преводилачких задатака и 
вежбања које смо пронашли у уџбеницима руског језика струке из анализира-
ног корпуса. 

Превођење се одвија у два правца – са руског на српски и обрнуто, при 
чему су аутори водили рачуна о дозирању новог лексичког материјала, као и 
градирању вежбања по тежини. Тако се у уџбеницима могу наћи вежбе разли-
читог типа и степена сложености, почев од једноставних – превођења речи на 
бази прочитаног текста, синтагми, реченица, једноставнијих дијалога и краћих 
везаних текстова, до дужих, језичко-стилски и синтаксички сложенијих тексто-
ва за превод на руски и српски језик. 

Посебна пажња посвећује се вежбањима за развој језичког наслућивања на бази 
контекста, сличности са речима интернационалног карактера или на основу по-
зитивног трансфера из матерњег – српског језика (РЯРК; РЈ ВОТ; ВОИ; РЈУФ С). 
Занимљиво је да у новијим уџбеницима руског језика струке нема семантизације 
нових речи, већ се студентима сугерише да на одабраним примерима или у кон-
тексту самостално протумаче значења тражених речи и израза (ВОИ; РЈ ВОТ). 
Евидентно је да се за овакав поступак у презентацији лексичког материјала ау-
тори нису определили случајно, те да је циљ био да се код студената постепено 
проширује рецептивни и потенцијални лексички фонд, подстичу технике само-
сталног читања и тумачења стручног текста, уз максималну мобилизацију свих 
језичких знања, ослонац на контекст и вештину језичког наслућивања.

Вежбе превођења базирају се углавном на текстовима научног стила, мада су 
у извесној мери у уџбеницима присутни и елементи административно-послов-
ног, информативног, разговорног и књижевноуметничког превођења.

Наставу превођења у области научног стила најбоље репрезентује уџбеник 
Руски језик у теологији: обликовање теолошког текста – техника превођења 
(в. Изворе). У поменутом уџбенику детаљно су описани различити преводи-
лачки поступци и технике превођења на одабраним материјалима из области 
теологије и понуђен низ репрезентативних вежбања за примену описаних по-
ступака и техника (парафраза, адаптација, превођење нееквивалентне лекси-
ке, пермутације, додавање, одузимање, изостављање, превођење дефиниција, 
превођење термина, унутарлексичка системност у превођењу, транслитерација 
и транскрипција).



Славистика ХХIII/2 (2019)

126 Маријана Папрић

Као репрезент наставног превођења у области свих других функционалних  
стилова – административно-пословног, информативно-публицистичког и књи-
жевноуметничког може послужити књига Руски језик у комуникацији и миси
ји Цркве: функционални стилови, ресурси, жанрови (в. Изворе). У по менутој 
књизи пронашли смо драгоцене примере превођења административно-пословне 
документације (обавештења везана за школовање, молбе, радне биографије (CV), 
рекламе, фрагменте из различитих нормативних докумената и слично), текстове 
информативно-публицистичког стила (вести, аналитичке коментаре и интервјуе) 
и примере књижевноуметничког превођења (духовне поуке, фрагменте из мо-
литвених дневника, богословске стослове, језгрене сакралне жанрове – молитве, 
кондаке, тропаре, херетизме, акатисте и посланице). Управо по широком спектру 
вежбања за превођење садржаја различитих функционалних стилова, укључујући 
и књижевноуметнички, поменути уџбеник се разликује од свих осталих уџбеника 
из анализираног корпуса. 

Општи утисак је да су аутори домаћих уџбеника руског језика струке за 
дру штвено-хуманистичке факултете адекватно оценили значај и улогу наставе 
превођења, те су у уџбеничке садржаје укључили репрезентативни број пре-
водилачких вежби различитог типа и степена сложености. Доминантно место 
припада писменом преводу, док је усмени консекутивни превод заступљен 
једино у уџбенику Руски језик у теологији: обликовање теолошког текста 
– техника превођења. Мишљења смо да би шире укључивање вежби усме-
ног превођења у знатној мери обогатило наставне садржаје, утицало на развој 
умења усменог изражавања и подигло квалитет наставе руског језика струке 
у целини. 

Такође се залажемо за укључивање у наставу превођења елемената других 
функционалних стилова, нпр. информативно-публицистичког (актуелних вести 
из области струке, интервјуа са признатим стручњацима) и административно-
пословног (информација везаних за студирање, формулара за упис на факултет, 
молбе, радне биографије) чији би задатак био да будуће стручњаке припреме за 
сналажење у реалним животним ситуацијама као што су аплицирање за наста-
вак студија, програме мобилности, специјализацију или послове у иностран-
ству. Кратки сегменти из одабраних књижевноуметничких остварења написа-
них савременим руским књижњевним језиком могу бити укључени у уџбеник у 
виду факултативних прилога за студенте који желе да додатно читају и преводе 
и на тај начин обогаћују и унапређују своја знања о руској култури, обичајима 
и традицији (детаљније в: Папрић 2016: 391–436). 

Проблеми наставе превођења на нефилолошким факултетима

За разлику од филолошких факултета на којима превођење представља посе-
бан предмет изучавања, те се студентима нуде специјални курсеви превођења на 
основним и мастер студијама, на нефилолошким факултетима превођење није 
издвојено у посебан аспект наставе, већ се усваја комплексно, тј. паралелно са 
другим језичким вештинама – читањем, писањем, слушањем и говорењем. Због 
тога исходи наставе превођења у великој мери зависе од саме концепције курса 
језика струке, тј. од вештине наставника да у релативно кратак временски оквир 
(најчешће само три семестра на основним студијама) (Папрић 2018) на адеква-
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тан начин укључе елементе стручног превођења, односно имплементирају их у 
студијски курикулум и уџбеник страног језика струке. 

За успешно развијање умења превођења стручне литературе, студенти не-
филолошких факултета, поред лингвистичке компетенције (знања о функци-
онисању страног језичког система, познавање основних одлика научног стила, 
укључујући и знања о систему матерњег језика), морају поседовати још и пред-
метну компетенцију (научна и стручна знања неопходна за разумевање и пра-
вилно транспоновање на језик превода уже стручних текстова) и стратегијску 
компетенцију (познавање различитих поступака, техника и стратегија прево-
ђења) (Гавриленко 2015; Корж 2015; Đorđević 2017: 59–64). Неуједначно и не-
ретко нестабилно предзнање руског језика, мали фонд часова другог страног 
језика у претходном школовању, као и позиционираност курса језика струке у 
прва три семестра студија када предметна компетенција студената још увек није 
у довољној мери формирана, отежава не само процес наставе, већ и рад настав-
ника који у почетним фазама курса мора бити репрезент не само језичких, већ 
и професионалних, тј. стручних знања, што не спада у домен његових професи-
оналних компетенција (Корж 2015). Решење овог проблема видимо у сарадњи 
наставника страног језика струке са наставницима других стручних предмета 
(Мирић, Ђоровић 2015), интензивирању курса језика струке, тј. повећању фонда 
часова и продужавању трајања курса на минимум четири семестра, уз могућност 
факултативног похађања курса на вишим годинама студија (укључујући мастер 
и докторске студије). 

Лингвистички проблеми превођења

Лингвистички проблеми у настави превођења везани су углавном за тешкоће 
у идентификацији и правилном транспоновању на језик превода терминолош-
ке лексике, међујезичких хомонима, полисемичних речи, као и сложенијих гла-
голских облика и синтаксичких конструкција својствених језику струке и науке 
(Волгина 2013; Карпенко 2010; Ордян 2018; Папрић 2015; 2017; Đorđević 2017: 
79–83). 

Узмимо, на пример, термин педагог који студенти најчешће преводе дослов-
но, не узимајући у обзир специфичну разлику у употреби овог термина у ру-
ском и српском језику. Тако у примеру «Куклы шьются педагогами или деть-
ми самостоятельно» (Лутке шију васпитачи или деца самостално) преузетом из 
текста «Вальдорфский детский сад. Что это такое?» (ВОИ: 219), наслов текста 
и сам контекст сугеришу да се у датом случају недвосмислено ради о васпита-
чу, а не о педагогу. 

Анализирајући и поредећи значења термина педагог на основу речничких 
одредница у руском и српском језику, В. Белокапић-Шкунца указује да на семан-
тичком плану нема разлике. Међутим, потенцијални проблеми у транспоновању 
на српски језик могу се објаснити неподударањем у фреквенто сти појединих 
значења датог термина у два језика. Док у српском језику термин педагог 
најчешће означава стручњака за педагогију, у руском језику најфреквентнија 
значења су учитељ, наставник, професор или просветни радник (Белокапић-
Шкунца 2011). 
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Тешкоће у превођењу ствара и нееквивалентна лексика, као и културолошки 
маркирани термини који немају своје еквиваленте у језику превода, те се при 
њиховом транспоновању прибегава коментарима или описним дефиницијама 
које се обично дају у подножној напомени уз транслитерован или калкиран из-
раз (нпр.: Радоница – Радоњица, „у руској православној традицији дан поме-
на упокојених у уторак после Светле недеље“; Яблочный Спас – Јабучни Спас, 
„руска народна традиција освећивања јабука на празник Преображења 19. авгу-
ста“; единоверие – јединоверије / једноверје, „условно обједињење старовераца 
са Православном Црквом“) (Кончаревић 2011: 119-120). 

Посебну групу потенцијално проблематичних лексема за превод чине: 

1. међујезички хомоними: лекция – предавање; лекција – урок (РЈ УФВ: 47); 
наставлять – учити, поучавати; настављати – продолжать (РЈ УФВ: 90); бан-
ка – тегла, лименка; банк – банка (РЈ ФФН I: 41); 2. пароними: проявление – по-
явление – явление (РЈП: 29); мировой – всемирный – мирный – миролюбивый (РЈ 
ПОЛ: 94); крестный (путь, ход) – крёстный (отец, сын) (РЈ КМЦ: 64); обсуж-
дать / обсудить и осуждать / осудить (РЯРК: 132); 3. полисемичне речи, нпр. 
образ: – 1. создать что-н. по своему образу и подобию; светлый образ матери; 
поэт мыслит образами; артист вошёл в образ; образ жизни, образ мыслей; ка-
ким образом? таким образом; образ: – 2. то же, что икона: старинный образ в 
окладе (РЈ УФС: 78-79).

На синтаксичком плану највише проблема уочено је при превођењу 
конструкција са глаголским прилозима и партиципима, пасивних конструкција 
у којима је субјекат изражен инструменталом, у превођењу са пермутацијама 
реченичних делова (нпр. превођење парцијалне негације) или самих реченица у 
оквиру сложене реченице, као и превођењу дефиниција, на пример: 

Психолог в детском саду – это прежде всего знающий и глубоко понимаю-
щий ребёнка человек, разбирающийся [...] в общих закономерностях и в воз-
растных особенностях психического развития детей [...].(Психолог у дечјем 
вртићу је пре свега човек који познаје и дубоко разуме дете, који се разуме [...] 
у опште законитости и узрасне карактеристике психичког развоја детета [...]) 
(ВОИ: 179);

Эти меры направлены на предупреждение получения детьми с нарушенной 
моторикой травм и ушибов. (Ове мере усмерене су на то да се спрече трауме и 
повреде деце са нарушеном моториком) (РЈ УФБ: 91);

Затем от имени Сербской Православной Церкви Святейшим Патриархом 
Павлом был дан прием в честь Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II и возглавляемой им делегации Русской Православной Церкви. 
(Затим је у име Српске Православне Цркве Његова Светост Патријарх Павле 
приредио пријем у част Свјатјејшего Патријарха Московског и целе Русије 
Алексија II и делегације Руске Православне Цркве коју је он предводио) (РЈ 
КМЦ: 181);

Так как нет человека, который не грешил бы, каждому необходимо преодо-
левать склонности к греховным поступкам. (Свако треба да савлађује склоност 
према греховним поступцима, јер нема човека који не греши) (РЈТ: 113);
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Специфика детского развития состоит в том, что она подчиняется не дей-
ствию биологических законов, как у животных, а действию общественно-исто-
рических законов. (Специфичност дечјег развоја је у томе што оно не подлеже 
деловању биолошких закона као код животиња, него деловању друштвено-
историјских закона (РЈ УФС: 146). 

Закључак 

Резултати анализе показују да превођење као специфичан вид говорне делат-
ности подразумева не само одређена лингвистичка, већ и екстралингвистичка, тј. 
предметна знања – познавање ширег научног контекста, упућеност у уже-стручну 
област која је предмет стручног превођења, владање терминосистемом дате об-
ласти, развијене навике служења терминолошким речницима, енциклопедијским 
приручницима и другом помоћном литературом, али и ширу општу културу. 
Због тога је за успешно бављење стручним превођењем неопходно перманентно 
усавршавање лингвистичке, комуникативне и културолошке компетенције, кон-
стантно учење и напредовање на пољу струке и науке (Кончаревић 2011). 

За овладавање овом специфичном и сложеном рецептивно-продуктивном го-
ворном делатношћу коју према наводима И. А. Зимње чини укупност добро 
развијеног смисаоног реципирања, осмишљавања и репродуктивног мишљења 
(Зимняя 2001: 128), студенти се морају специјално оспособљавати и обучавати. 
Наставна пракса показује да владање основним видовима говорне делатности 
не подразумева и владање превођењем, стога је у наставне садржаје курса стра-
ног – руског језика струке неопходно укључити елементe превођења који би уз 
наставу читања, писања, слушања и говорења чинили основу комуникативне, 
међујезичке и међукултурне компетенције будућих стручњака у сфери профе-
сионалне комуникације. 

Наставници језика струке јасно су уочили значај ове специфичне говорне де-
латности, те су укључили превођење у студијске курикулуме и уџбенике руског 
језика струке. Међутим, резултати истраживања показали су да у важећим норма-
тивним документима постоји извесна неуједначеност у погледу заступљености 
елемената превођења, те су предложене одређене корекције и допуне у циљу 
оптимизације наставе, односно адекватног укључивања превођења у наставне 
садржаје језика струке. 

Анализа уџбеника руског језика за друштвено-хуманистичке факултете пока-
зала је да и поред широког спектра преводилачких вежбања у уџбеницима до-
минира писмени превод, док је усмени превод готово сасвим изостао из наставе. 
Превођење се углавном врши на примерима и одломцима из текстова научносг 
стила, док су примери других функционалних стилова веома слабо заступљени. 

Наш предлог је да се у уџбенике руског језика струке поред писменог уведу и 
вежбе усменог консекутивног превођења, као и елементи превођења на одабра-
ним примерима из административно-пословне, информативно-публицистичке, 
разговорне и књижевно-уметничке сфере. Наставни садржаји који би обухвати-
ли елементе других функционалних стилова и који би поред писменог подсти-
цали и усмени превод, дали би настави превођења нови квалитет и пружили до-
датни подстицај за учење руског језика у домену професионалне комуникације.
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Марианна Паприч

МЕСТО ПЕРЕВОДА В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

Резюме

В предлагаемой работе рассматриваются место и роль перевода в обучении русскому 
языку профессионального общения на гуманитарных факультетах в Сербии. Проводится 
критический анализ с точки зрения его представленности в актуальных учебных программах 
и учебниках по русскому языку на данных факультетах, отмечаются положительные сторо-
ны, а также некоторые недостатки, в концепции и организации обучения переводу студентов-
нефилологов. Подчеркивается роль перевода как важной составляющей профессиональной 
коммуникативной компетенции будущих специалистов в области гуманитарных наук, а так-
же предлагаются определенные рекомендации с целью повышения качества обучения пере-
воду и русскому языку профессионального общения в целом. 

Ключевые слова: язык профессионального общения, русский язык, обучение переводу, 
уче бная программа, учебник русского языка.



Славистика ХХIII/2 (2019)

Светлана Чернова
Новосибирский государственный университет
Гуманитарный институт
Центр международных учебных программ
sochernova@mail.ru

УДК 811.161.1:371 
https://doi.org/10.18485/slavistika.2019.23.2.12

Стручни рад
примљено 04.03.2019.

прихваћено за штампу 10.10.2019.

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
КАК ИНОСТРАННОМУ

В данной статье анализируются способы оптимизации обучения иностранных студен-
тов русскому языку: помощь в формулировке цели изучения русского языка, соединение об-
учения с позитивными эмоциями, отработка правильного интонирования и паузирования на 
материале эталонных образцов русской поэзии, создание грамматических алгоритмов как 
точек опоры для формирования новых языковых навыков, увеличение эффективности об-
учения за счёт сочетания сознательного и бессознательного, обязательного и «случайного», 
особенности работы над ошибками.

Ключевые слова: эффективность, эмоции, алгоритмы, сочетания, ошибки.

This article is devoted to the methods of optimization of teaching Russian as a second language: 
helping to formulate the purpose of learning Russian, combining learning with positive emotions,  
intonation and pausing practice through the best examples of Russian poetry, creating grammatical 
algorithms as reference points for the formation of new language skills,  learning efficiency 
enhancement through a combination of conscious and unconscious, binding and "accidental", 
particular features of correcting mistakes.

Keywords: efficiency, emotions, algorithms, combination, mistakes.

Эффективное обучение – это процесс получения новых знаний с макси-
мальным качеством, это высшая степень усвоения полученных знаний. За одно 
и тоже время обучения можно получить абсолютно разный результат: «пред-
мет методики обучения русскому языку как иностранному — это оптимальная 
система управления учебным процессом, т. е. система, направленная на наибо-
лее эффективное овладение учащимися русским языком» (Леонтьев 1988: 5–6).

Эффективность обучения русскому языку как иностранному (РКИ) – обшир-
нейшая тема. В этой статье мы постараемся внести свою посильный вклад в ре-
шение данного вопроса.

На наш взгляд, первым показателем эффективности учебного процесса яв-
ляется активность студента на уроке РКИ. Усталость учащегося во время заня-
тия свидетельствует о его недостаточной заинтересованности в том, что про-
исходит на уроке; это обычно бывает, если знания усваиваются пассивно, т. е. 
если обучающийся недостаточно вовлечен в материал урока. Студенты, рас-
крываюшие и развивающие свой потенциал, увлечённые работой с «текстами 
плюс ситуация», т. е. дискурсами (Попова 2014: 641–643), показывают в обу-
чении русскому языку прекрасные результаты. К примеру, отработка правиль-
ного интонирования и паузирования может проходить на материале эталонных 
образцов русской поэзии, студенты с удовольствием читают стихи «вместе» с 
современными актерами; вообще, выучивание наизусть через имитацию и «ли-
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цедейство» — замечательная учебная практика, и благо, что в филологии и ме-
тодике РКИ накоплен большой материал по анализу художественного текста 
(Кулибина, 2000), что же касается художественного чтения, владения речевым 
аппаратом, то тут преподаватель может учится учить у специалистов в других 
областях знания, это актерское мастерство, оперное пение, логопедия (мастер 
классы, тренинги, лекции и т.д). Преподаватель РКИ является для студентов 
проводником в увлекательном путешествии в русский мир: мир русского языка, 
русской словесности, русской культуры в целом и т.п. И студентам нравится это 
совместное «путешествие».

Активность студента на уроке поддерживается преподавателем РКИ, тре-
бования к которому описаны в методической литературе (Молчановский 2004: 
102–124). Хотелось бы выделить главное, а именно: развитие преподавателем 
у студентов позитивных установок на овладение русским языком, направление 
фокуса внимания учащихся на то, что получается, помощь в формулировке цели 
изучения русского языка и в понимании, удовлетворению каких потребностей 
способствует освоение русского языка, помощью в осознании индивидуально-
го типа мотивации. Преподаватель должен стремиться сделать процесс обуче-
ния интересным и полезным для каждого студента. Это особенно актуально 
для университетов, где в одной учебной группе по русскому языку оказываются 
студенты одного уровня, но разных специальностей, национальностей, студен-
тов, обладающих разными способностями, движимых разной мотивацией, име-
ющих разный опыт обучения и проживания в России. Демократичный стиль 
поведения преподавателя, проявляющего интерес к тому, что говорит каждый 
студент, — гарантия того, что студент не замолчит и не потеряет интерес к язы-
ку. Увлеченность преподавателя, позитивные эмоции преподавателя по поводу 
того, что происходит на уроке, также передаются студентам. 

Развитие «чувства языка» связано с накоплением практического опыта ак-
тивного использования русского языка (Федоренко 1964: 11–13), в связи с этим 
целесообразно: при чтении текстов обучать студентов прежде всего фокуси-
ровать внимание на понятном (для более точного понимания и для интегра-
ции ранее усвоенных знаний, умений; это, разумеется, не отменяет детального 
анализа текста), максимально использовать догадку и интуицию, при переводе 
слов обращать внимание учащихся на морфемную структуру, учить до исполь-
зования двуязычного словаря анализировать слово в его контексте, изучать со 
студентами фразеологические единицы, сравнивая с подобными в их родных 
языках, выполнять упражнения «конкретное - абстрактное» (например, слово 
- ритмическая модель), выполнять упражнения, формирующие представления 
о парадигматических и синтагматических связях на всех уровнях языковой си-
стемы и т. п. При этом, получая обратную связь от студентов, преподаватель по-
стоянно варьирует набор языковых, речевых и коммуникативных заданий для 
каждой группы и каждого студента. 

Показателями эффективности обучения русскому языку также являются бы-
строе усвоение студентами изучаемого материала, скорость овладения языко-
выми и речевыми навыками, а также  прочность этих навыков. Важным во-
просом является разрушение неправильных языковых / речевых привычек, 
создание правильных языковых / речевых навыков. 
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Если учебная группа состоит из студентов одной национальности, то рабо-
та по формированию новых грамматических навыков строится в зависимости 
от наличия / отсутcтвия изучаемой грамматической категории в родном язы-
ке учащихся, её «наполненности». Начиная работу в аудитории определенного 
типа (национальность, уровень обучения, уровень знания русского языка и т.д.) 
преподаватель планирует проработку определенных «горячих точек», предла-
гая отработанные алгоритмы действий, дабы усилить транспозицию (положи-
тельный перенос умений и навыков в речь в другом языке) и предупредить от-
рицательную интерференцию (Успенский 1970: 9). 

Исключительной является ситуация, когда студенты одной национальности 
вместе изучают русский язык от уровня к уровню. В реальности в составе одной 
языковой группы оказываются студенты различных национальностей, которые 
осваивали русский язык в разное время в разных университетах мира в составе 
различных учебных групп. Каждый обучающий невольно несёт собственный 
багаж ошибок: «ошибки из-за недостаточно прочных навыков», «ошибки в ре-
зультате неправильного понимания или плохого застарелого навыка» (Цветкова 
1964: 30–31). 

Перед преподавателем РКИ стоит задача «аннулировать» неправильные язы-
ковые привычки студентов, сформировать новые правильные языковые навы-
ки. Работа по созданию новой нейронной цепочки состоит в последовательном 
формировании нового алгоритма действий.  

Единицей обучения грамматическому аспекту речи в практическом курсе 
языка является речевой образец — предложение, построенное на основе синтак-
тико-морфологической структуры, в единстве всех его аспектов: фонетическо-
го, графического. лексического и грамматического (Капитонова и др. 2006: 136).

Теоретико-практический путь овладения грамматическими навыками опи-
сан в методической литературе (Щукин 1990: 71–72). Речевые образцы-пред-
ложения служат учащимся моделями для построения других предложений по 
аналогии (продуктивные грамматические навыки), обеспечивают узнавание и 
понимание грамматических структур (рецептивные грамматические навыки). 

Опыт показывает, что использование эмоционально заряженных речевых об-
разцов существенно сокращает теоретико-практический путь овладения грам-
матическими навыками. 

Эмоции необходимы для успешного обучения. Они способствуют лучшему 
усвоению материала, т.к. связаны с восприятием (студенты с позитивным эмо-
циональным настроем открыты к получению знаний, дают более эффективную 
обратную связь), с памятью (позитивные эмоции улучшают запоминание инфор-
мации и её последующее извлечение) и с вниманием (положительные эмоции 
позволяют учащимся дольше концентрироваться) (Шаховский 2008). Если ин-
формация, которую надо запомнить, по каким-то причинам человеку неинтерес-
на, необходимо целенаправленно сформировать соответствующую мотивацию.

Поэтому в качестве эмоционально заряженных речевых образов мы предлага-
ем студентам афоризмы (чёткие, легко запоминающиеся, краткие выражения мыс-
ли), забавные объявления и т.п.  При этом мы предпочитаем индуктивный путь 
(от наблюдения к выводу) объяснения нового грамматического материала (разу-



Славистика ХХIII/2 (2019)

 Об эффективности обучения русскому языку как иностранному 137

меется, совсем не исключая дедукцию). Изучая предложенные афоризмы, объяв-
ления, обучающиеся с помощью наводящих вопросов делают «самостоятельные» 
выводы. Творческие задания, использование эмоционально заряженных образов, 
«историй из жизни» вызывает у учащихся активную реакцию, любопытство, ин-
терес, также способствует доверию и положительному отношению к предмету. 

Чтобы проиллюстрировать написанное выше, рассмотрим причастия и де-
епричастия. Анализ ошибок показывает, что эти глагольные формы традици-
онно являются трудными для иностранных учащихся: они часто понимаются 
студентами формально, большое количество упражнений не гарантирует их 
правильное (без ошибок) употребление.

Значения русского деепричастия несовершенного вида и русских действи-
тельных причастий настоящего времени времени и прошедшего времени не-
совершенного вида выражает в английском языке одна глагольная форма — 
Present Participle Active, в корейском языке различаются причастия не только 
прошедшего, настоящего, но будущего времени, отсутствует слово который, 
имеется более разветвлённая система деепричастий, в китайской грамматике 
формально отсутствуют классы слов, сходных с русским причастием, деепри-
частием (впрочем, как и грамматика вообще в общепринятом понимании) и т. д. 

Перечислим главные опорные точки алгоритма изучения причастий и дее-
причастий.

Причастие и деепричастие. Общая опорная точка. Оформление пропозиции 
предикативной конструкцией — первичный способ её выражения, поскольку 
в этом случае имеет место симметрия между формальной организацией пред-
ложения и смысловой организацией. Однако такой способ выражения пропо-
зиции не единственный. Пропозиция может быть выражена непредикативной 
конструкцией — вторичный способ. Пропозиция может быть оформлена дее-
причастием, деепричастным оборотом, причастием, причастным оборотом и т.д.

Причастие связано с определяемым словом присловной подчинительной 
связью. 

Определительные отношения между компонентами в подчинительном сло-
восочетании «прилагательное + существительное» (1), в словосочетании «при-
частие / причастный оборот + существительное» (2) и между частями сложно-
подчиненного предложения с придаточным присловными определительным с 
союзным словом который (3) аналогичны. 

Деепричастие связано с предикативным центром предложения детерминант-
ной необязательной связью. 

Обстоятельственные отношения в «деепречастие / деепричастный оборот + 
предикат» и «придаточная предикативная конструкция времени / условия / при-
чины / уступки + главная предикативная часть» аналогичны. 

Чтобы студенты осознали, что такое причастие и деепричастие, сравниваем 
осложненные предложения с причастием и деепричастием с синонимичными 
им сложными предложениями. 

Звери, живя вместе с нами, становятся ручными, а люди, общаясь друг с 
другом, становятся дикими (Гераклит) — Если / когда звери живут вместе с 
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нами, они становятся ручными, если / когда  люди общаются друг с другом, 
они становятся дикими. 

Звери, живущие вместе с нами,  становятся ручными, а люди, общающи-
еся друг с другом, становятся дикими. — Звери, которые живут вместе с 
нами, становятся ручными, а люди, которые общаются друг с другом, ста-
новятся дикими.

Дееепричастие. 
Первая опорная точка. Чтобы учащиеся осознали, что деепричастие не обла-

дает временным значением, приводим всю временную парадигму предложения 
с деепричастием.

Видя чужие пороки, умный избавляется от своих (Публий Сир). — Видя чу-
жие пороки, умный избавлялся от своих — Видя чужие пороки, умный будет 
избавляться от своих.

Вторая опорная точка. Осуществляем трансформацию деепричастных обо-
ротов, выражающих временное, причинное, условное значения. 

Сказав А, говори и Б — Когда сказал А, говори и Б — Так как сказал А, говори 
и Б — Если сказал А, говори и Б.

Третья опорная точка. Это трансформация деепричастных оборотов с усту-
пительным / противительным значением.

Безумен тот, кто, не умея управлять собой, хочет управлять другими 
(Публий Сир) — Безумен тот, кто, несмотря на то, что не умеет управлять 
собой, хочет управлять другими —  Безумен тот, кто, не умеет управлять со-
бой, но хочет управлять другими.

К работе по трансформации причастий / деепричастий в афоризмах, объ-
явлениях можно периодически возвращаться: знакомство с новым ярким афо-
ризмом может быть необязательным (но не случайным, а запланированным 
элементом) любого урока, а именно афоризм может быть связан с изучаемым 
текстом, на работу с афоризмом можно выделить пять минут урока, чтобы дать 
студентам возможность передохнуть, например, на уроке по научному стилю 
речи, кроме того, афоризм можно обсудить, предварительно отчитав его во вре-
мя фонетической зарядки, и т. д. 

Четвёртая (или более ранняя) опорная точка. Студентам предлагается зада-
ние, способствующее пониманию деепричастия как гибрида глагола и наречия, 
обозначающего добавочное действие при предикате:  микротекст Входя, лежит 
тряпка и примерно следующие вопросы: 

Как Вы думаете, почему смеялись студенты, читая это объявление на две-
ри комнаты в общежитии? Что студенты при этом делали? 

Вопросы задаются до тех пор, пока студенты не скажут, что тряпка входить не 
может и что деепричастие и предикат связаны с одним грамматическим субъектом.

Разумеется, знание, которое «добыто самостоятельно», усваивается глубоко 
и надолго.

Причастие. На уроке РКИ мы практикуем различные способы проработки 
опорных точек. 
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Привычная ситуация: приехавшие учиться в Россию студенты, изучали при-
частие в родной стране, неплохо делают трансформации причастных оборотов в 
придаточные определительные и наоборот, при этом иногда допускают ошибки. 
Наличие ошибок свидетельствует о том, что хотя студентами было выполнено 
большое количество упражнений, природа причастия не была «прочувствована».

Первая опорная точка. Первое, что студент должен понять, причастие — раз-
новидность прилагательного, гибрид прилагательного и глагола, обособленное 
определение. И здесь мы можем пойти, например, таким путём.

Предлагается задание: описать похожие предметы, например, столы в ауди-
тории, затем объяснить, чем они отличаются друг от друга. Так как столы в 
аудитории отличаются только положением в комнате, тем, что стоят в центре 
/ у окна / у двери т. п., образуется ряд согласованных определений, выражен-
ных прилагательными и причастиями, а также определительной предикативной 
конструкцией со словом который. 

Вторая опорная точка и второй шаг. Студентам предлагается ответить на аль-
тернативный вопрос: «Вы любящий или любимый сын? / любящая или люби-
мая дочь?» Альтернативный вопрос предполагает выбор варианта. Далее сле-
дует вопрос-провокация (который зависит от ответа  студента на предыдущий 
вопрос): «Неужели Вы не любите своих родителей?» / «Неужели родители Вас 
не любят?» Затем следует эмоциональная реакция студентов и ответы: «И лю-
бящий (ая), и любимый (ая)». 

Обучение коммуникации на иностранном языке предполагает эмоциональ-
ную активность преподавателя и студентов. Делая процесс обучения ярче, ин-
тереснее для обучающихся, преподаватель на порядок лучше удерживает, на-
правляет, усиливает  внимание и память учащихся. 

Многолетний опыт показывает, что данный речевой образец Вы любящий 
или любимый сын? / любящая или любимая дочь? усваивается быстро и надолго.

Третий шаг. Переходим от эмоций к логике. Преподаватель знакомит сту-
дентов с таблицей «Типы причастий». Студентам предлагается трансформиро-
вать аналогичный альтернативному вопросу грамматический речевой образец 
— афоризм Причина – объясняющее, но не объяснимое (А. Круглов)  (Ответ: 
Причина –  это то, что объясняет, но то, что невозможно объяснить).

Четвертый шаг начинается с обсудения афоризма Любящий человек жи-
вет в любящем  мире...каждый встречный служит вам зеркалом (Кен Кейс-
младший). При работе с этим речевым образцом мы обращаем внимание не 
только на суффиксы, но и на согласование причастий с определяемым словом в 
роде, числе и падеже.

Пятая опорная точка и пятый шаг. Введение причастий прошедшего време-
ни. Студентам предлагается афоризм За каждым мужчиной, достигшим успе-
ха, стоит гордящаяся им жена и удивленная тёща (Брукс Хейз). — За каж-
дым мужчиной, который достиг успеха, стоит  жена, которая им гордится, 
тёща, которую он удивил.

Шестой шаг. Учащиеся самостоятельно записывают в таблицу «Типы прича-
стий» афоризмы, объявления из предложенного им списка. 
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Седьмой шаг — трансформация причастных конструкций в придаточные 
определительные конструкции, сравнение интенсивности обозначаемого при-
знака в зависимости от типа конструкции и от места причастного оборота отно-
сительно определяемого слова, а также работа по устранению единичных оши-
бок, вызванных влиянием внутренней интерференции и состоящих в неверном 
согласовании который с существительным, определяемым причастием. 

Восьмой шаг. Далее в рамках концентра более высокого уровня могут быть 
разобраны афоризмы, содержащие грамматикализованные причастия, при-
частия, входящие в состав оксюморона, напр.: А желающие – не хотят!; 
Следующий поезд отошел десять минут назад; Политик думает о следующих 
выборах, государственный муж – о следующем поколении. 

Коротко остановимся на роли ошибок в учебном процессе и способах их ис-
правления: Когда, совершив ошибку, не исправил её, это и называется совер-
шить ошибку (Конфуций). Мы согласны с афоризмом Конфуция. «Разбор поле-
тов» — обязательный элемент работы на уроке РКИ; причем, ошибки не только 
не остаются незамеченными, они фиксируются преподавателем, студентами, 
исправляются самими студентами под «присмотром» преподавателя, а также 
служат материалом для упражнений, которые создаются преподавателем для 
работы на следующем уроке. 

Наш опыт показывает, что ошибки обязательно должны исправляться (в 
противном случае неисправленное закрепляется в речи), не стоит отклады-
вать работу над ошибками, желательно, чтобы учащиеся имели возможность 
лично их найти, исправить и постараться объяснить. В связи с этим сразу 
после текущей контрольной работы преподаватель выдает учащимся зелё-
ные ручки (уже после преподаватель вносит свои правки красным цветом) и 
выводит на экран эталонно выполненную контрольную работу. Сверяя свои 
работы с образцом, студенты исправляют и объясняют ошибки, записыва-
ют верный вариант. Только затем преподаватель собирает работы студентов. 
Учащиеся получают две оценки: за контрольную работу и за проверку своей 
контрольной работы. Второй вариант работы над ошибками: проверив тетра-
ди для домашних заданий, преподаватель составляет «Листы ошибок», с ко-
торыми  учащиеся, используя учебник, работают дома. Помимо того, «Листы 
ошибок» содержат материал для создания новых грамматических алгорит-
мов, корректировки уже используемых алгоритмов и грамматических опор-
ных точек.

Кроме того, чтобы не перебивать студентов, мы разработали небольшую 
систему жестов (своеобразную жест-о-теку), дающую возможность препода-
вателю посылать студенту информацию о недочётах его речи, а учащемуся 
оперативно реагировать и исправлять ошибки, не прерывая речь. Разумеется, 
эта система охватывает только часть ошибок (глагольный вид, типы интона-
ционных конструкций, номера падежей, порядок слов, некоторые фонетиче-
ские ошибки, типы причастий, есть общий жест неправильно). Часть ошибок 
исправляется одногруппниками студента после его ответа, часть — студентом 
после наводящих вопросов преподавателя, оставшиеся ошибки записываются 
преподавателем на доске и анализируются всей группой. 
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Студенты понимают, что контрольные работы — это способ утвердиться в 
верности своих знаний, способ обнаружить пробелы и вместе с преподавателем 
постараться их закрыть в будущем.

На наш взгляд, лекция — один из самых неэффективных способов обучения 
по причине своей средней продолжительности, монотонности, однообразному 
способу подачи информации (речь). Чередование разных видов учебной дея-
тельности помогает преподавателю провести урок эффективно. Обычно пре-
подаватель чувствует, когда пора сменить вид активности, например, ввести 
соревновательный компонент, предложить закрыть глаза и представить, о чём 
читает преподаватель, дать этимологическую задачку и т. д. Кроме того, в «ко-
пилке» преподавателя имеется множество забавных историй, рассказывающих 
о студенческих ошибках на разные правила фонетики, русской грамматики, 
лексики и т. д. Преподаватель может «вплетать» их в «ткань» урока. Например, 
история об испорченной лекции из-за единственной ошибки, допущенной в 
приветствии коллегам, − «Здравствуйте, уважаемые калеки!» − замечательно 
мотивирует учащихся к занятиям фонетикой. Сами студенты тоже постоянно 
пополняют «копилку» забавных ошибок (к примеру, история с использованием 
слова ребёнок в качестве формы единственного числа к ребята может быть как 
незапланированным, так и заранее спланированным элементом урока). 

Пропускная способность памяти увеличивается и благодаря сочетанию со-
знательного и бессознательного в обучении, обязательного (работающего на 
цель данного урока) и «случайного», на первый взгляд не соответствующего 
теме, этапу урока (например, после подключения этимологической странички, 
а также информации о современных сербских числительных к чисто фонети-
ческой отработке двенадцать, девятнадцать и двадцать китайские, японские, 
корейские студенты перестают смешивать в речи эти числительные. В совре-
менном сербском языке и древнерусском языке до 14 века морфемное устрой-
ство числительных более прозрачно, чем в современном русском языке. Кроме 
того, информация об этимологии числительных сорок и девяносто оказывается 
интересной, по-видимому, положительные эмоции подкрепляют информацион-
ный сигнал, образуется устойчивая ассоциативная связь).

Совместить отдых и обучение помогает просмотр фильмов. Для развития 
восприятия речи на слух, устранения внутреннего диалога на родном языке, 
ускорения спонтанной речи, расширения словарного запаса, тренировки про-
изнесения звуков и интонационных конструкций полезно повторять реплики 
диалогов вслух, постепенно увеличивая темп воспроизведения. Преподаватель 
может предложить студентам понаблюдать за особенностями коммуникации 
понравившегося героя фильма: артикуляцией, ритмом, тембром, рисунком же-
стов, дыханием, состоянием в целом, потренироваться имитировать замечен-
ные особенности, «вжившись» в образ, проделать имитацию нескольких клю-
чевых слов и фраз. Следующий шаг — сказать несколько фраз не из фильма, 
используя особенности произношения и коммуникации модели. Это упражне-
ние может быть использовано и при постановке, корректировке и автоматиза-
ции трудного звука (например, [p], дифференциации [д] - [т] и т. п.). Помимо 
фильмов преподаватель использует инфографику, комиксы, различные класте-
ры, сравнительные диаграммы, пазлы и т. д. (Соосаар и др. 2004). Для освоения 
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написания слов и развития письменной речи в целом в начале каждого урока 
студенты обмениваются короткими письмами, созданными на основе изучен-
ных текстов и т.д.

Об эффективности уроков РКИ свидетельствуют результаты заключитель-
ного контроля и положительные (радостные) эмоции на лицах студентов и пре-
подавателя. Положительные эмоции студентов − залог хорошей последующей 
работы. Рост уровня владения русским языком, увеличение кругозора, внутрен-
ний рост студента и постоянное повышение профессионализма преподавате-
ля − процессы связанные между собой, «катализирующие» (стимулирующие) 
друг друга.
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Светлана Чернова

О ЕФЕКТИВНОСТИ НАСТАВЕ РУСКОГ ЈЕЗИКА КАО СТРАНОГ

Резюме

У овом раду анализирају се начини оптимизације процеса обуке страних студената ру-
ском језику: помоћ при формулисању циља наставе руског језика, повезивање наставе с пози-
тивним емоцијама, усвајање правилног интонирања и паузирања на грађи еталонских приме-
ра руске поезије, стварање граматичких алгоритама као тачака ослонца ради успостављања 
нових језичких вештина, повећавање ефективности наставе путем спајања свесног и несвес-
ног, обавезног и „случајног“, особености рада над грешкама.

Кључне речи: ефективност, циљ, емоције, примери, алгоритми, свесно и несвесно, обавез-
но и „случајно“, грешке.
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OBRAZOVANJE U KONTEKSTU SLOVAČKO-SRPSKIH ODNOSA 
U OSNOVNOJ ŠKOLI SA SLOVAČKIM NASTAVNIM JEZIKOM U 

KISAČU U KRALJEVINI SHS*

Posle Prvog svetskog rata i nastanka nove države Kraljevine SHS, škole postaju državne, a učitelji 
državni činovnici. Iako zakon nalaže da jezik nastave u svakoj školi mora biti maternji jezik njenih 
učenika, zakon takođe obavezuje da se nastava nekih predmeta vrši na državnom jeziku. Zadatak 
malobrojne slovačke vojvođanske inteligencije je mnogostruk: povećati interesovanje naroda za 
obrazovanjem dece, obezbediti nedostajući učiteljski kadar i izdejstvovati povoljnije zakone prilikom 
uvođenja nastave državnog jezika u slovačke narodne škole. Cilj našeg rada je kroz analizu arhivske 
građe o osnovnoj školi u Kisaču i tadašnje štampe vojvođanskih Slovaka ukazati na uzajamnu srpsko–
slovačku saradnju u rešavanju školskih pitanja. U radu se razmatra i problem nedostatka učiteljskog 
kadra u slovačkim školama u Vojvodini koji je rešavan zapošljavanjem srpskih učitelja. 

Ključne reči: srpsko-slovačke kulturne veze, osnovna škola sa slovačkim nastavnim jezikom, 
Kisač, 1919. g.–1929. g.

After the World War I and establishment of the new country, the Kingdom of Serbs, Croatians 
and Slovenians, schools become state schools and the teachers state officials. Even though the law 
demands that the teaching in each school is performed in the language native to the students attend-
ing, the law also obligates the teaching of some subjects in the state language. The task of the small 
group of Slovak Vojvodinian intelligence is manifold: increasing peoples’ interest in schooling their 
children, providing for the insufficient teaching cadre, and acquiring more favourable laws when 
implementing the teaching of state language in the Slovak native schools. The goal of our work 
is to, through analysis of archival material about the grammar school in Kysač and the concurrent 
press of the Vojvodinian Slovaks, demonstrate the mutual collaboration of Serbs and Slovaks in 
solving school issues. We are particularly concerned with the problem of the shortage of teaching 
cadre in Slovak schools in Vojvodina, which was solved by employing of Serbian teachers.

Keywords: Serbian-Slovak cultural connections, grammar school in Slovak language, Kysač, 
year 1919–1929.

Prvi Slovaci su se u vreme terezijanske kolonizacije doselili u Kisač 1773. godi-
ne, gde je već živelo srpsko stanovništvo.1 Tada počinje zajednički život i uzajamna 

∗ Rad je nastao u okviru projekta Diskursi manjinskih jezika, književnosti i kulture u jugoistočnoj 
i srednjoj Evropi (178017), koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 
Republike Srbije.

1 Stanovnici Kisača, 19 starosedelaca Srba, potpisali su ugovor sa Arsenijem Čarno jevićem kao 
vlasnikom Futoškog vlastelinstva 17. novembra 1758. godine (Ramač, 2010: 145). Prema urbarijal-
nom popisu Kisača iz 1772. godine, godinu dana pre dolaska prvog Slovaka u Kisač, u selu je bilo 
107 domaćinstava, pretežno Srba. (OL, E szekció 156 - a. - Fasc. 158. - No. 024). Sa Futoškog vla-
stelinstva (iz Rumenke, Gložana i Kisača) je 1774. g. pobeglo 79 podanika Srba, tako da je u Kisaču 
ostalo svega 20 srpskih kuća. Nakon Prvog svetskog rata i nove agrarne reforme 1920. g. počinje in-
tenzivna kolonizacija solunskih dobrovoljaca iz oblasti Hercegovine i Like. U blizini Kisača nastaje 
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saradnja Srba i Slovaka u Kisaču, koja je između dva rata, pogotovo u oblasti osnov-
nog obrazovanja, bila plodna i obostrano korisna. Slovačke škole u Južnoj Ugarskoj 
(na teritoriji današnje Vojvodine) su bile istovetne sa slovačkim školama u Severnoj 
Ugarskoj (na teritoriji današnje Slovačke), odakle su, po pravilu, dolazili i učitelji 
na Donju zemlju (Južnu Ugarsku). I pored neprekidnih nastojanja vlasti da se škole 
mađarizuju, pogotovo krajem 19. i početkom 20. veka, jezik nastave u konfesional-
nim školama je ostao slovački. Škole su od svog osnivanja imale crkveni karakter 
uz obavezan državni nadzor. Prema Andriji Ognjanoviću 1773. g. pominje se srpska 
škola u Kisaču a evangelističko-slovačka 1785. g. (195?: 105).

Vojvodina je sve do 1918. g. bila u okviru Habsburške monarhije, kada je nakon 
završetka Prvog svetskog rata Velika narodna skupština u Novom Sadu proglasila 
ujedinjenje Vojvodine sa Srbijom, a prvog decembra 1918. g. proglašeno je stvaranje 
Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Slovaci u Vojvodini su jasno izrazili svoju lojal-
nost novoformiranoj državi, jer su u njoj videli spas od nasilne mađarizacije i asimi-
lacije (Gubová Červená 2015: 38). 

U oblasti školstva bile su učinjene korenite promene. Uredbom Ministarstva pro-
svete br. 13000/1919 škole su trebale da postanu državne, a učitelji od 1. XII 1919. g. 
državni činovnici (Národná jednota2 1920/9, 3). Ova uredba nije istovremeno spro-
vedena u svim školama iz administrativnih razloga, već je to trebalo da bude učinjeno 
do kraja školske 1920/21. g. (Náš život3 1933/1, 43).

Prvo nastavničko veće slovačkog državnog učiteljskog kolektiva u Kisaču je odr-
žano 2. IX 1921. g. U drugoj tački zapisnika nastavničkog veća Zápisnica školských 
porád 19041921 se navodi da zvanično imenovanje za državne učitelje dana 1. IV 
1921. g. kolektiv prihvata sa zadovoljstvom (AOŠK). Slovaci su podržavljenje ško-
le smatrali olakšavajućom okolnošću, jer su „slovački učitelji u bratskoj vezi sa ju-
goslovenskim učiteljima“ imali obezbeđen status (za koji su do tada morali da se 
bore), a platom i rangom su spadali među državne činovnike (NŽ 1933/3–4, 71). 
Osim toga, neke siromašne crkvene opštine su, u teškim ekonomskim prilikama sa 
ogromnim poteškoćama izdržavale škole i učitelje (NJ 1920/9, 3). Rad i funkcioni-
sanje slovačkih škola više nisu bili u kompetenciji slovačke evangelističke crkve, a 
isto tako su i srpske škole prestale da budu pod patronatom pravoslavne crkve. U po-
litičkim opštinama je izvršeno spajanje svih škola u jednu pod imenom Državna os-
novna škola (Šimunović-Bešlin 2007: 188). 

Radivoj Miškov u Sumarnom inventaru sa beleškom o fondu navodi da je u Kisaču 
škola od 1920. do 1934. g. funkcionisala pod imenom Slovačka državna osnovna 
škola Kisač (IAGNS, F86). Nastava na slovačkom jeziku u Kisaču se odvijala u se-
dam zgrada, a nastava na državnom, srpskom jeziku se odvijala u zgradi parohije sr-
pske pravoslavne crkve (Berédiová-Stupavská 2013: 287). Zbog porasta broja uče-
nika i nedovoljnog broja učionica već u školskoj 1921/22. g. prešlo se sa celodnevne 
na poludnevnu nastavu. 

dobrovoljačko naselje Tankosićevo sa 26 doseljenih dobrovoljačkih porodica. Kasnije je ovo naselje 
pripalo Kisaču (Stojaković, 2013: 271), a 1936. g. je ovde izgrađena škola sa dve učionice čiji pro-
stor su kasnije koristila kako srpska, tako i slovačka odeljenja škole u Kisaču.

2 Dalje: NJ.
3 Dalje: NŽ.
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Prema Knjizi saopštenja 1925–1927 Slovačke državne osnovne škole u Kisaču, 
u školi su bili zaposleni učitelji, kako Slovaci, tako i Srbi: Oljga Babilon rođ. Garaj 
(Oľga Babylonová rođ. Garajová), Anđelka Baras (rođ. Malešević), Milica Dodić, 
Jelena Gerić, Jovan Jakšić, Novka Jakšić (rođ. Erdeljan), Maria Juranji rođ. Dobšinska 
(Mária Jurániová rođ. Dobšinská), Ljubica Kekić, Jan Kljinko (Ján Klinko), Natalija 
Lugovskaja, Jan Pavlov, Julka Pavlov rođ. Kovač (Julka Pavlovová rođ. Kováčová), Ivan 
Pereligin, Aurelia/Zlata Porubska rođ. Jesenska (Aurélia/Zlata Porubská rođ. Jesenská), 
Maria Rusnak (Mária Rusnáková), Gustav Smetana (Gustáv Smetana), Peter Šimkovic, 
Maria Hrubik rođ. Voda (Mária Hrubíková rođ. Vodová) (IAGNS, F86). Osim ovih uči-
telja, do 1929. g. su bili zaposleni i: Karolina Mesik udata Čerfel (Karolína Mesíková 
vydatá Čerfelová), G. Demiden, Leposava Milosavljević, Žarko Nikolić, Jan Eđedi (Ján 
Ededy), Elena Parnicka rođ. Bodicka (Elena Párnická rođ. Bodická), Emil Klobušicki 
(Emil Klobušický), Milan Tutorov (Berédiová-Stupavská 2013: 291).

Za vreme Slovačkih narodnih svečanosti u Petrovcu 1925. g. održan je skup slo-
vačkih učitelja. Jan Čajak, upravnik škole u Petrovcu, smatra da je greška, ali ne i 
krivica vlade što u slovačke škole šalje učitelje koji nisu slovačke nacionalnosti, jer 
ona samo popunjava prazna učiteljska mesta. Rešenje problema vidi u boljoj saradnji 
i komunikaciji između prosvetnih organizacija Slovaka i ministarstva prosvete (NJ 
1925/34, 2). Aktivnosti po ovom pitanju su se intenzivirale 1928. g., neposredno 
pre donošenja novog zakona o narodnoj školi 1929. g. Na konferenciji slovačkih 
vojvođanskih učitelja održanoj u Kisaču (NJ 1928/2, 1) tekst rezolucije koja se 
bavi pitanjima nedostatka učiteljskog kadra u slovačkim školama sačinio je Peter 
Šimkovic, učitelj iz Kisača (NJ 1928/3, 2).

Školske 1927/28. g. je u školama na slovačkom nastavnom jeziku u Vojvodini 
radilo 110 učitelja, od čega 70 slovačke a 40 srpske nacionalnosti (NJ 1928/8, 
1) – u Kisaču je u približnoj srazmeri bio broj slovačkih i srpskih učitelja ,  7 : 
3. Deset godina nakon stvaranja nove države broj slovačkih učitelja je pao sa 87 
na 70, a stvaranje slovačkog učiteljskog podmlatka je zavisilo pre svega od dobre 
volje državne prosvetne vlasti (NJ 1928/9, 3). Učitelji srpske nacionalnosti su i dalje 
popunjavali učiteljska mesta u slovačkim školama, jer su ona ostala upražnjena nakon 
povratka određenog broja dotadašnjih učitelja u Čehoslovačku (NJ 1920/46, 1). Osim 
toga, novi zakon je predvideo manji broj učenika u odeljenju (NJ 1928/3, 3), što je 
povećalo potrebu za ionako nedovoljnim brojem učitelja slovačke nacionalnosti. 

Zahvaljujući angažovanju Čehoslovačkog saveza, njenom sekretaru Karolu 
Lilgeu i prijateljima Slovaka iz redova srpske inteligencije (dr. Ivan Ribar i dr. 
Slavko Šećerov) (NJ 1928/40, 4) Ministarstvo prosvete je 10. VI 1928. g. odlukom 
pod brojem ONBr. 45.752, dozvolilo kurs za slovačke učitelje koji je počeo 11. VII, 
a završio se 28. VIII 1928. g. Ciljna grupa su bili maturanti petrovačke gimnazije 
koji su se za vreme raspusta o vlastitom trošku grupno prijavili na kurs. Pošto je 
ministarstvo odugovlačilo sa njihovom promocijom, nastavljeno je sa praksom 
imenovanja srpskih učitelja u slovačka odeljenja (NJ 1929/20, 1). 

Iako je ministarstvo odobrilo kurs za slovačke učitelje, a dokaz o položenom kur-
su je imao pečat državne institucije, kao i potpis posebnog poverenika ministarstva 
prosvete – tekst zakona o narodnim školama nije predvideo takvu mogućnost, tako da 
je problem učiteljskog kadra u slovačkim školama i dalje ostao nerešen (NJ 1931/54, 
3). Na kursu je osim 36 maturanata Slovačke realne gimnazije u Petrovcu (osnova-
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na 1919. g.), učestvovalo i osam učitelja sa ciljem usavršavanja slovačkog jezika 
(NJ 1928/36, 2). Među njima je bila i učiteljica Anđelka Baras srpske nacionalnosti, 
zaposlena u Kisaču od 1925. g., a koja je tek kasnije, od 1934. do 1939. g., radila 
u slovačkim odeljenjima četvrtog razreda u Kisaču. Nakon toga je prešla u Novi Sad.4 
I pre toga su u Kisaču u slovačkim odeljenjima radili učitelji drugih nacionalnosti. U 
prvoj tački zapisnika nastavničkog veća (Zápisnica školských porád 1904–1921) od-
ržanog 2. IX 1921. g. se navodi da je Milica Dodić prvi put prisutna na zajedničkom 
nastavničkom veću slovačkih i srpskih učitelja u okviru sada već objedinjene državne 
škole u Kisaču. Pošto je u slovačkoj školi bilo 709 učenika a samo 6 nastavnika slo-
vačke nacionalnosti (tri učiteljska mesta su bila upravo otvorena, a od prošle školske 
godine je takođe ostalo nepopunjeno jedno učiteljsko mesto), sama je predlagala da 
bi rado preuzela 20 slovačkih učenika u srpsku školu koju je tada pohađao 21 učenik 
(AOŠK). M. Dodić je u svom radnom dosijeu imala zabeleženo znanje slovačkog je-
zika, ali je postavljena od strane Srpske pravoslavne crkvene opštine u Kisaču i od 
1909. do 1925/26. šk. g. je radila samo u srpskim odeljenjima, nakon čega je premeš-
tena u Srbobran.5 Marija Adamović je rođena u Istri, bila je jugoslovenske narodnos-
ti, katoličke veroispovesti i sa dobrim znanjem slovačkog jezika. Ne može se sa si-
gurnošću tvrditi da je njeno premeštanje imalo veze sa rezolucijom narodnog saveta 
Slovaka donešenom na Slovačkim narodnim svečanostima 1926. g., prema kojoj se 
osim poznavanja slovačkog jezika u slovačkim školama traži i postavljanje učitelja 
iste vere (NJ 1926/33, 1), što je za Kisač bila evangelistička veroispovest. Evidentno 
je, da je M. Adamović u Kisaču radila od 1923. do 1927. g. kao stalna učiteljica u 
odeljenju sa slovačkim nastavnim jezikom, nakon čega je premeštena u Rumenku.6 

I odeljenja na državnom jeziku su usled razmeštanja srpskih učitelja u slovač-
ka odeljenja trpela nedostatkom kadrova. Učitelj ruske nacionalnosti Ivan Pereligin 
(koji je vladao državnim jezikom sa osetnim naglaskom; ruski izbeglica potporučnik 
koji je u Rusiji završio učiteljsku školu, Vojnu akademiju u Moskvi i Bogoslovsko-
učiteljsku školu u Prizrenu), u državnom odeljenju škole u Kisaču je radio od 1925/26. 
do 1929. g. kada je premešten u Gribovac.7 

Ideja vodilja slovačkih prosvetnih radnika bila je slovenska uzajamnost koju je 
potencirao najpre Čehoslovački savez u Kraljevini SHS (1921–1932) čiju ulogu 
preuzima novoosnovana Matica slovačka u Jugoslaviji 1932. g. Tako je na kongre-
su čehoslovačkih učitelja 2. II 1928. g. u Staroj Pazovi objavljena rezolucija da su 
učitelji čehoslovačkih škola spremni na saradnju i na zbližavanje sa jugoslovenskim 
učiteljima (NJ 1928/19, 2). Slovački učitelji u Kisaču su bili aktivni učesnici skupo-
va, konferencija i kongresa slovačkih učitelja u Vojvodini i dosledno su primenjivali 
donesene odluke.

Član 45 Zakona o narodnim školama iz 1929. g. dozvoljavao je da manjinske 
škole sa najmanje dva odeljenja mogu imati svog upravnika (Ededy 1939: 193–
194), ali on nije bitnije uticao na ustaljenu praksu u ovoj školi, pa su se i pre i posle 

4 Vojvođanski arhiv F 126 IV (personalni dosije Anđelka Baras)
5 Vojvođanski arhiv F 126 IV (personalni dosije Milica Dodić)
6 Vojvođanski arhiv F 126 IV (personalni dosije Marija Adamović)
7 Vojvođanski arhiv F 126 IV (personalni dosije Ivan Pereligin)
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donošenja ovog zakona upravnici škole u Kisaču birali iz redova kako Slovaka, 
tako i Srba: Gustav Smetana (1923–1925), Jan Kljinko (1925–1929), Jovan Jakšić 
(1929–1930). 

Takođe su se i članovi školskog odbora birali srazmerno iz redova Srba i Slovaka 
(Zapisnik skupštine opštinskog predsedništva 1910–1927, str. 136; Opština Kisač, 
IAGNS).

U školi su se obeležavali kako srpski, tako i slovački državni i verski praznici 
(Knjiga saopštenja 1925–1927, 30. 11. 1926, 12.5. 1926, 3.5. 1925, 7.1. 1927, 1.2. 
1927; IAGNS).

U ovom periodu su konstantno bila prisutna razočarenja slovačkih učitelja u vezi 
stava srpskih prosvetnih vlasti prema njima. Slovački učitelji su morali da polažu 
ispite iz nacionalnih predmeta, a zatim se o njihovom zapošljavanju odlučivalo u 
Beogradu. Čak je bilo reči i o premeštanju slovačkih učitelja u Makedoniju, ali nisu 
poznati takvi slučajevi (Gubová Červená 2015: 116). Slovaci su se u ovih deset godina 
borili za svoja prava u novoj državi posredstvom slovačkih političkih organizacija, 
prosvetnih institucija ali i pripadnika slovačke inteligencije manje-više bezuspešno. 
Ponavljali su svoje zahteve u vezi zapošljavanja slovačkih učitelja u slovačke škole, 
u vezi statusa i dovoljnog broja časova iz nastavnih predmeta slovački jezik i istorija. 
Državne institucije nisu reagovale, što nije začuđujuće s obzirom na činjenicu da 
je država bila nestabilna, a od svog osnivanja do 1929. g. (kada je kralj Aleksandar 
Karađorđević proglasio diktaturu i preimenovao KSHS u Kraljevina Jugoslavija) 
imenovano је čak 25 vlada (Gubová Červená 2015: 225, 233, 243, 265, 311).

Dugotrajno haotično stanje u državnim i prosvetnim institucijama nije bitnije 
uticalo na započetu dobru saradnju slovačkih i srpskih učitelja u Kisaču i na taj način 
je omogućeno primerno funkcionisanje mesne osnovne škole u periodu postojanja 
Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.
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EDUCATION IN THE CONTEXT OF SLOVAK-SERBIAN RELATIONS IN THE 
SLOVAK GRAMMAR SCHOOL IN KYSAČ IN THE KINGDOM OF SERBS, 

CROATS AND SLOVENES

Summary

After the World War I and creation of the new country (The Kingdom of Serbs, Croatians and 
Slovenians) Slovak confessional schools become state-owned. In the political municipalities all 
schools were merged into one, called the State Grammar School, with the students of different na-
tionalities being legally allowed to attend the school in their native language. In Kysač, Slovak and 
Serb schools were unified and from 1920 to 1934 worked under the name Slovak State Grammar 
School Kysač. Because it was no longer possible to hire teachers from Czechoslovakia, and the 
number of students per classroom was officially reduced, the demand for Slovak teachers increased. 
The authorities were forced to hire teachers of Serb nationality to teach in Slovak schools (in 
classes administered in the Slovak language) and Kysač was not an exception. The guiding idea 
of Slovak educational workers was Slavic reciprocity, fostered first by the Czechoslovak alliance 
(1921–1932) and later by the Matica slovačka in Jugoslavia, established in 1932. Slovak teachers 
in Kysač were actively involved in these organizations and contributed to the solving of school is-
sues. Interested Serbian teachers were enabled to perform teaching in Slovak language in schools in 
Novi Sad and also in the Kysač school. It was an established practice in this school to also choose 
school managers from the ranks of the Serb and Slovak teachers. Good mutual cooperation between 
the Slovak and Serb teachers in Kysač, facilitated the proper functioning of the communal grammar 
school in the period of existence of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes.

Keywords: Serb-Slovak cultural connections, grammar school in Slovak language, Kysač, year 
1919–1929.
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РУСИСТИЧКО НАСЛЕЂЕ РАДОВАНА КОШУТИЋА  
У НАУЧНОЈ КРИТИЦИ

У раду се говори о доприносу Радована Кошутића на пољу славистике и лингвистичке 
русистике, пре свега кроз преглед радова писаних о њему, односно тумачењe Кошутићевог 
доприноса од стране његових савременика и послератних русиста у Југославији и Србији.

Кључне речи: Радован Кошутић, граматика, диференцијални метод, методологија про уча-
вања инословенског језика, лингводидактика, конфронтациона проучавања.

 
The paper discusses the contribution of Radovan Košutić in the field of Slavic studies and the 

linguistic study of the Russian language, primarily through the review of papers written about him 
as well as through the interpretation of Košutić's contribution provided by his contemporaries and 
post-war Yugoslav and Serbian Russianists.

Keywords: Radovan Košutić, grammar, differential method, methodology of other Slavic 
language study, lingo-didactic, сontrastive linguistic studies. 

Дело Радована Кошутића оставило је неизбрисив траг у српској русистици. 
Кошутић се и данас с правом сматра утемељивачем нових метода учења руског 
језика у блискосродној словенској средини. Његов диференцијални метод који 
се заснива на систематичној анализи и поређењу елемената руског и српског 
језика сматра се претечом контрастивне анализе, као новог приступа у лингви-
стици. Многе русисте инспирисао је за даља истраживања у области лингводи-
дактике и лингвокултурологије. 

Рођен је 20. фебруара 1866. године у Руми. Школовао се у Сремским Карлов-
цима и Новом Саду, где је 1885. завршио гимназију. Исте године почиње студије 
словенских језика и књижевности у Бечу. Наставља их у Прагу, затим у Кракову, 
Лавову, Санкт Петербургу. Дипломирао је у Бечу 1890. За доктора филозофије 
honoris causa на Јагјелоњском универзитету у Кракову био је изабран 1900. 
До 1905. био је предавач („привремени учитељ“) за руски, чешки и пољски 
језик и књижевност на Великој школи. Стални доцент Београдског универзи-
тета за језике и књижевности Источних и Западних Словена постао је 1905. 
Редовни професор постаје 1922. За дописног члана Академије наука СССР из-
абран је 1928. године, а 1929. за дописног члана Словенског института у Прагу. 
Пензионисан је 1936. Умро је 9. априла 1949. у Опову, а његов гроб налази се 
данас на београдском Новом гробљу (Пипер 2016: 286–287). 

Кошутић је у свом научном и наставном раду имао многе тешкоће. Током 
Октобарске револуције, у Петрограду му је пропао рукопис скоро завршеног 
руско-српског речника. За велики српско-руски речник није имао новца, нити 
разумевања од стране београдског Филозофског факултета (Кончаревић 2010: 
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323–324). За скраћено издање Фонетике са кратким историјским коментаром 
није имао издавача. Своју последњу монографију О тонској метрици у новијој 
српској поезији штампао је личним средствима. Политички ставови краљевине 
Југославије према СССР-у и Русији између два рата негативно су утицали и 
на наставу руског језика, тако да је Кошутић предавао само на почетним кур-
севима руског језика на Универзитету. Није имао ни могућности за одлазак у 
СССР ради синтаксичких истраживања, чиме би заокружио своју Граматику 
(Граматика руског језика II. Облици). У међуратном периоду дипломирало је 
само шест студената русистике (Кончаревић 2010: 323).

Независно од проблема са којима се борио, Кошутић је оставио богато  сла-
вистичко наслеђе као непрестану инспирацију за даља проучавања. У овом раду 
задржаћемо се на чланцима о Радовану Кошутићу као русисти. Поку шаћемо да 
прикажемо део доступне литературе која се бави делом Радована Кошутића.

Према неким подацима, од 1945. до 2000. у домаћим и страним публикацијама 
објављено је 20 чланака југословенских русиста о Радовану Кошутићу. Од 2000. 
до 2010. објављено је 8 прилога (Кончаревић 2010: 323–355). Б. Терзић наводи 
преко 60 домаћих и иностраних радова о Кошутићу (Терзић 2006: 25). 

Међу првима је о Кошутићу писао његов ученик Кирил Тарановски. У не-
крологу поводом Кошутићеве смрти Тарановски наглашава да је Граматика ру-
ског језика II Облици произашла из темељитог проучавања руског језика, што 
је плод „самосталног испитивања разговорног језика руске интелигенције“ 
(Тарановски 1949–1950: 512–517). 

Даље студије о делу Радована Кошутића објављене су 1966. у „Живим 
језицима“. Аутор једне био је Радован Лалић, а друге Наталија Радошевић. Лалић 
подржава Кошутићев диференцијални метод и истиче његову применљивост на 
друге језике, док је у односу на српски језик специфичан, јер га је Кошутић форму-
лисао проучавајући диференцијалне црте српског и руског језика (Лалић 1966: 1). 

Наталија Радошевић у раду Радован Кошутић и нека савремена лингвистич-
ка схватања наводи да је основу за свој метод могао наћи у граматици Петра 
Будманија из 1884. године (Praktična gramatika ruskoga jezika za samouke) и код 
Павла Мајзнера (1904) (Радошевић 1966: 12). У раду из 1977. Место Кошутићеве 
школе у развоју српске славистике, поводом стогодишњице постојања београд-
ске Катедре за славистику, Н. Радошевић истиче значај Кошутићевог научног и 
дидактичког рада за каснији развој српске и светске русистике (Зборник рефе-
рата објављен је 30 година касније, у књизи Сто година славистике у Србији, 
27 година после смрти Наталије Радошевић). Међутим, ауторка сматра да се 
Кошутић могао више посветити развијању говорних навика код ученика, мада 
је он то објашњавао опрезом због могуће „контаминације и руског и матерњег 
језика због њиховог мешања“ (Радошевић 2007: 61). На тврдње Б. Терзића и 
Б. Станковића да Кошутић недовољно обраћа пажњу на сличности између два 
језичка система, Н. Радошевић одговара да је Кошутић ипак указивао на слич-
ности, али је сматрао да се на њима не треба задржавати, јер оне природно по-
мажу у учењу (Радошевић 2007: 63).

Богдан Терзић у чланку из 1972. подсећа да се Кошутић као лингвиста развио 
из младограматичарске школе, а у раду из 1973. развија анализу Кошутићевог 
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диференцијалног приступа, који обухвата међујезичку интерференцију на фо-
нетском, фонолошком, прозодијском, ортографском, морфолошком и синтак-
сичком нивоу, уз лингвокултуролошке примере. У чланку Савременици о Кошу
тићу као русисти из 1986. године Б. Терзић пише о тумачењу Кошутићевог 
дела од стране његових савременика (касније је овај рад укључен у монографију 
Рускосрпске језичке паралеле из 1999). Терзић наводи Кошутићева писма А. А. 
Шахматову, где изражава бојазан да Руски примери „неће наићи на признање на-
учне критике“, јер се баве савременим текстовима, што је била новина (Терзић 
1986: 21). Академик Ф. Ј. Корш пише да Кошутић као странац који изузетно до-
бро познаје руски језик може боље од изворног говорника запазити неке танчи-
не. Кошутићеву Граматику (Облици) приказала су три велика стручњака: Н. К. 
Куљман, М. Решетар и С. П. Обнорски. Куљман запажа да се у Облицима може 
наћи корисни материјал не само за Србе који уче руски језик, већ и за „настав-
ника руске средње школе“. М. Решетар веома позитивно оцењује Кошутићеве 
Облике, мада му замера класификацију глагола на врсте према презентској ос-
нови (Лескинова подела), јер је он давао предност Миклошићевој подели по 
инфинитивној основи. Обнорски је написао најдетаљнији приказ Облика, уз 
примедбу да се Кошутић одлучио за московски књижевни изговор.

Анализом лингвокултуролошких примера код Кошутића бавили су се Бого-
љуб Станковић и Т. Н. Черњавска (Т. Н. Чернявская) у раду Из истории линг-
вострановедческого подхода к преподаванию русского языка, објављеном 
1978. Аутори истичу јасан лингвокултуролошки приступ у напоменама о 
историјским чињеницама о Русији и коментарима књижевних текстова, иако 
га Кошутић није могао теоријски засновати, јер се тада о овој области није 
ни писало. Касније је Б. Станковић у раду Основна Кошутићева полазишта 
у области методике наставе инословенских језика у српској средини посма-
трао Кошутића у контексту модерније лингводидактике, анализирајући све 
уџбенике које је Р. Кошутић написао. 

М. Стојнић анализира лингвистичке, књижевне и културолошке критеријуме 
одабира књижевних текстова у Кошутићевим Примерима књижевнога језика 
руског. Међу лингвистичким критеријумима истиче се богатство стилова у 
текстовима. У књижевним критеријумима истиче се избор текстова према 
дидактичкој намени, а не по књижевним критикама или популарности код чи-
талаца. (Стојнић 1986: 74). Кошутићеви лингвокултуролошки коментари чине 
скоро трећину друге књиге Руских примера (76 од 225 страница), иако им он 
није посвећивао намерну пажњу. Мила Стојнић закључује да оваква књига није 
само уџбеник, већ и „књига за цео живот“. 

Вера Николић у раду Радован Кошутић као коментатор руских тексто-
ва („Напомене“ – друга књига „Руских примера“) види ову књигу као „тро-
томну целину која представља веома скрупулозан рад на савременом тексту“ 
(Николић 1986: 77). Она издваја три типа објашњења у Напоменама: културо-
лошки, лингвокултуролошки и лингвостилистички. И поред неких замерки, ау-
торка закључује да три књиге Руских примера и даље представљају образац за 
начин обраде текста (Николић 1986: 82–83). 

Р. Маројевић даје преглед радова значајних слависта после Кошутића, почев 
од његовог ученика Кирила Тарановског. Такође констатује да су Кошутићевим 
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Речником „ударени темељи двојезичне руско-српскохрватске лексикографије, 
која у погледу солидности лексичко-семантичке обраде није ни до данас 
превазиђена.“ (Маројевић 1986: 32). 

О Кошутићевом лексикографском раду писао је и Љ. Милинковић, истичући 
да је и у овој области доследно применио свој диференцијални принцип, чиме 
је утемељио конфронтативну лексикологију руског и српског (српскохрватског) 
језика и „оставио у наслеђе образац како треба презентирати лексичку грађу ге-
нетски сродног језика.“ (Милинковић 1986: 90). 

Дара Дамљановић у својој књизи Руски језик у Србији. Уџбеници до 1941. 
године посебно издваја значај Радована Кошутића и његове Граматике ру-
ског језика. II. Oблици. Д. Дамљановић је свакако дала једну од најдетаљнијих 
анализа овог Кошутићевог дела, као и неких детаља из архивске грађе о њему 
(Дамљановић 2000: 237–248).

Ксенија Кончаревић у својим монографијама поклања значајну пажњу Р. 
Кошутићу, а у радовима: Непознати документи о универзитетској делатности 
Радована Кошутића (2008), Рецепција дела Радована Кошутића у послератној 
русистичкој лингводидактици код Срба: о шездесетогодишњици смрти (2010) 
и у чланку из 2016. Рецепција дела Радована Кошутића у новијој русистичкој 
лингводидактици (о стопедесетогодишњици рођења) опширно говори о линг-
водидактичком наслеђу Р. Кошутића и његовој прихваћености у српској руси-
стици после Другог светског рата. Радови садрже детаљан преглед чланака о 
Кошутићу, објављених код нас. Ауторка закључује да је Кошутић оставио дубо-
ки траг у српској послератној русистици, што чини основу за даљи развој ове 
области (Кончаревић 2010). 

О елементима творбе речи код Кошутића писао је Д. Чампар, Кошутићевом 
граматичком  терминологијом бавио се Б. Дабић, о Кошутићевом доприносу 
развоју московске фонолошке школе писала је Вера Борисенко-Свинарски, што 
је само део радова о овом великом филологу. 

На крају, навешћемо речи Предрага Пипера о Радовану Кошутићу као 
утемељивачу српске филолошке русистике и његовом диференцијалном мето-
ду којим је „увео у лингвистичку методологију нови приступ описима језика, 
који је неколико деценија касније у америчкој лингвистици, независно од 
Кошутићевог дела, назван контрастивна анализа, односно контрастивна линг-
вистика“ (Пипер 2016: 287). На овај начин истиче се изузетан значај Кошутића 
не само за српску, већ и за светску лингвистику. 

Овај кратки осврт на тумачење Кошутићевог дела од стране његових сав-
ременика и следбеника наводи на закључак да је његово наслеђе дало снаж-
ни подстрек српској послератној русистици и поставило темеље за даља 
теоријска проучавања.
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Драгана Радойчич

РУСИСТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ РАДОВАНА КОШУТИЧА  
В НАУЧНОЙ КРИТИКЕ

Резюме 

В статье говорится о вкладе Радована Кошутича в сербскую филологию и лингвисти-
ку. Кошутич по праву считается основоположником сопоставительного изучения русско-
го и сербского языков и творцом дифференциального метода в изучении и преподавании 
русского языка, как инославянского в нашей языковой среде, что считается фундаментом 
сербской русистики. Данная статья представляет собой попытку короткого обзора работ и 
статей о Радоване Кошутиче, а также мнений и отзывов югославских и сербских русистов 
о его трудах.  

Ключевые слова: Радован Кошутич, грамматика, дифференциальный метод, методология 
изучения инославянского языка, лингводидактика, конфронтативный анализ. 
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О НАСЛЕДИИ АЛЕКСЕЯ СТЕПАНОВИЧА ХОМЯКОВА  
(К КОНЦЕПЦИИ Б. Ф. ЕГОРОВА)

Наследие „вождя славянофилов“ А. С. Хомякова (1804-1860) всегда будет вызывать ин-
терес и споры. Работа посвящена первому советскому изданию поэзии Хомякова (1969 г.), 
надолго определившему отношение к нему в советской и российской науке. Проведенный 
анализ показывает, насколько были правомерны концепции автора вступительной статьи и 
комментариев к данному изданию, как они связаны с эпохой, в которой создавались, и как со-
относятся с литературным творчеством и биографией самого Хомякова.

Ключевые слова: А. С. Хомяков, славяне, славянофилы, западники, марксизм, Б. Ф. Егоров.

The literary heritage of A. S. Khomyakov (1804-1860), the founder of the Slavophile movement, 
will always generate interest and discussions. The paper deals with the first Soviet edition of 
Khomyakov’s poetry (1969) which has for many years determined the attitude to him in Soviet 
and Russian studies. The analysis shows to what extend the introductory article and comments’ 
conceptions were right, and how they depend on the historical period they belong to, as well as how 
much they correlate with the works and biography of Khomyakov himself.

Key words: A. S. Khomyakov, Slavs, Slavophiles, Westernizers, Marxism, B. F. Yegorov.

Имя Алексея Степановича Хомякова (1804-1860) сегодня известно не толь-
ко исследователям славянских стран, но поистине стало интернациональным: 
действительно, без него не уяснить развитие русской литературы, русской те-
ологии и философии 19 в. Всесторонний анализ ряда крупных писателей, та-
ких как Ф. М. Достоевский, также невозможен без знакомства с фигурой ро-
доначальника славянофильства, поскольку они открыто опирались на него. 
Однако в самой России существовал многолетний период, когда творчество 
А. С. Хомякова было пренебрегаемо и замалчивалось. 

Когда в конце 1960-х гг. советская власть (после неудачной попытки 1938 г.) 
решила возвратить в оборот поэтическое наследие Хомякова, написание всту-
пительной статьи и комментарии к соответствующему тому „Библиотеки поэ-
та“ (Хомяков 1969) были поручены Б. Ф. Егорову. Выбор скорее всего был не-
случаен: опытный литературовед-марксист, член партии с 1957 г., Б. Ф. Егоров 
должен был, по замыслу руководства, справиться с такой неоднозначной те-
мой как славянофильство. Разумеется, принадлежность исследователя к КПСС 
нельзя здесь рассматривать как заведомую тенденциозность: известны десят-
ки и сотни объективных российских ученых, состоявших в компартии. К тому 
же Великая Отечественная война пополнила партийные ряды фронтовиками, 
заставила руководство страны переосмыслить религиозный и национальный 
вопрос и ознаменовала конец открыто-русофобского и антиславянского пе-



Славистика ХХIII/2 (2019)

 О наследии Алексея Степановича Хомякова (к концепции Б.Ф. Егорова)   157

риода советской идеологии. В сороковых-пятидесятых годах прошлого века 
КПСС начала осторожное движение к идее славянского единства, которая сы-
грала успешную роль в военной пропаганде, а теперь должна была помочь в 
мирной жизни. Именно славянофилы выдвинули идею „Восточного союза“ 
(Достоевский 1984: 22–23) – сообщества восточноевропейских, прежде всего 
славянских государств во главе с Россией, с целью противостояния агрессив-
ному диктату Запада. Создание в 1949 г. Совета экономической взаимопомо-
щи, подписание в 1955 г. Варшавского договора, – эти шаги делались по зна-
комым вехам, и потому такие явления как славянофильство требовали свежего 
прочтения. В крупнейших университетах страны интенсифицировалось изуче-
ние славянских языков и культур, „славянские“ кафедры получили со сторо-
ны Министерства высшего образования расширение числа студентов и особые 
привилегии (Венедиктов 2006: 81-82). По сути, речь шла о негласном извине-
нии, приносимом властью за печально известное „дело славистов“, и о воспи-
тании в стране нового поколения славянофилов, которые бы осуществляли ши-
рокий и тесный контакт со славянскими странами.

Возврат к тематике славянофильства уже был начат учеными задолго до  
Б. Ф. Егорова, еще в 1950-е гг. (Прийма 1958). В 1960 г. в „Библиотеке поэта“ 
вышел сборник И. С. Аксакова со вступительной статьей А. Г. Дементьева и 
Е. С. Калмановского (Аксаков 1960). Однако вопрос о А. С. Хомякове назрел, 
пожалуй, наиболее остро: это был признанный родоначальник славянофиль-
ства, его идеолог, значение которого в русской литературе, да и в европей-
ской публицистике 19 в. сложно переоценить. Достаточно вспомнить высочай-
шую оценку, данную Ф. М. Достоевским: „Нужно было Пушкина, Хомяковых, 
Самариных, Аксаковых, чтоб начать толковать об настоящей сути народной“ 
(Достоевский 1984: 156). 

В 1969 г. речь не шла о поисках каких-то новых фактов и дат: биографии 
Хомякова выходили и до революции; не нужно было заниматься и отысканием 
неизвестных произведений – опять же потому, что в царской России все лите-
ратурное наследие Хомякова было бережно собрано славянофилами и вышло в 
целом ряде собраний, в том числе в виде Полных собраний сочинений. Скорее, 
нужно было упорядочить накопленные знания, поставить фигуру Хомякова в со-
временный ему литературно-философский контекст и, презентуя объективные 
знания об основателе славянофильства советскому читателю второй половины 
20 в., указать ему на новое, менее догматизированное отношение к этой фигуре.

Сегодня мы бы сказали, что объективные знания заключалась в том, что 
Алексей Степанович Хомяков понимал проповедуемую им теорию не только 
как собрание московских и внутрироссийских взглядов на русскую общину и 
русскую самобытность, – но как систему воззрений на Европу и мир, заключа-
ющую в себе понятие славянско-православной общности, в противовес миру 
западно-католическому; как идею политической свободы для славянских пле-
мен после их освобождения от иноплеменного гнета; и, не в последнюю оче-
редь, как идею конкретной военной помощи славянам и всем угнетенным хри-
стианам в их борьбе. Юношей Хомяков бежал из дому, чтобы помочь грекам 
в антитурецком восстании. То, что он был пойман и возвращен родителям, не 
остановило порыв – недолго спустя молодым кавалеристом Хомяков победно 
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вступает с русской армией в Эдырне (Адрианополь). Русско-турецкая война 
1828-29 гг., в которой участвовал Хомяков, как раз явилась продолжением гре-
ческой войны за независимость и много значила в поэтапном освобождении 
балканских христиан, в частности, сербов. Послужив православному единству 
на военной стезе, Хомяков всю оставшуюся жизнь служил ему на стезе литера-
турной, прежде всего как поэт и религиозный критик. Каким же предстал вождь 
славянофилов в интерпретации Б. Ф. Егорова? Вопрос непраздный, поскольку 
комментарии этого литературоведа надолго определили (и до сих пор еще опре-
деляют) отношение к Хомякову в российской науке. 

С первых же страниц вступительной статьи (Поэзия А. С. Хомякова / Хомяков 
А. С. Стихотворения и драмы. Л., Библиотека поэта, 1969.) бросаются в гла-
за партийные ярлыки, затронувшие не только личность главы славянофилов, 
чье творчество, оказывается, носило на себе „печать барского дилетантизма“ 
(Егоров 1969: 5), но и целый ряд близких к славянофильству литературных фи-
гур. Так, например, М. П. Погодин и С. П. Шевырев, как следует из заключений 
Егорова, являли собой „лакейство“ высокого ранга, а последний заклеймлен и 
как „ретроград“ (Егоров 1969: 29). Н. Я. Данилевский, как и К. Н. Леонтьев, по-
лучают от Егорова ярлык „мрачного религиозного фанатизма“ (Егоров 1969: 
54). Критик делает вывод, что в трудах славянофилов в целом „происходило на-
сильственное сужение богатства и разнообразия художественной литературы“, 
– отказываясь замечать, что славянофильские деятели проявили себя в основ-
ном в публицистике. Звучат утверждения, что, в отличие от западников, призы-
вавших к „ломке феодальных устоев“, славянофилы надеялись и дальше жить 
„в рамках феодальной монархии“, поэтому-де „реформа 1861 года окончатель-
но убила“ их теорию (Егоров 1969: 33, 54). Таким образом, несправедливой 
трактовке подвергается одно из заветнейших желаний славянофилов и, в част-
ности, Хомякова – освобождение народа от крепостного права. Подобный под-
ход заставляет задуматься, нет ли тенденциозности в отношении главного ге-
роя статьи.

Безбожник? Начнем с хомяковского „верую“. Мнение, которое выдвига-
ет Егоров относительно воцерковленности Хомякова, заключается в том, что 
„религия принимала у него удивительно земной характер“; позднее коммента-
тор делает вывод, что Хомяков в своем пафосе шел „вразрез с официальным 
христианским культом мученичества“ (Егоров 1969: 34, 49), утверждает, что в 
творчестве Хомякова столь значимый для него образ как судьба „фактически 
<…> соотносилась не с античным божественным роком и не с христианским 
‘провидением’, а с языческими, ‘дьявольскими’ силами“; „прорицателями у мо-
лодого Хомякова выступают, как правило, совсем не служители христианского 
бога, а наоборот: колдуны, жрецы, шаманы, то есть лица, связанные скорее с 
‘преисподней’, с ‘черными’ силами, чем с ‘небом’“ (Егоров 1969:14), наконец, 
что „Хомяков враждебно относился к официальным служителям церкви, считая 
их схоластами и дураками <…>“ (Егоров 1969: 564). 

Если отвлечься от комментариев, то необходимо вспомнить, что Хомяков – 
христианский проповедник, чьи богословские труды составляют как минимум 
том в собрании сочинений (Хомяков 1867); что в Европе он прежде всего стал из-
вестен как религиозный публицист, апологет Православия. Наконец, существу-
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ют свидетельства людей, близко знавших Хомякова. Так, Ю. Ф. Самарин писал о 
редкой, поистине исключительной вере и воцерковленности Хомякова, которые 
не позволяли даже говорить о его отношении к Церкви, ибо он, в отличие от боль-
шинства прихожан, относящихся к ней по долгу и по обязанности, „не относил-
ся к Церкви, именно потому, что он в ней жил, и не по временам, не урывками, а 
всегда и постоянно“ – то есть, уточняет Самарин, от раннего детства и до смерти 
(Самарин 1867: XVI). С этим всецело солидаризируется и И. С. Аксаков, которо-
му Хомяков незадолго до кончины передал негласные бразды правления славяно-
фильским кружком. Познакомившись с Хомяковым, маловерные и растерянные 
люди „начинали дышать полной грудью“, – вспоминает Аксаков, будучи готов 
„подтвердить все эти слова собственными личными воспоминаниями“ (Аксаков 
1886: 157). Кому остается верить? Самарину с Аксаковым – или Егорову?

В дальнейших перепечатках статьи (Егоров 1988; Егоров 2001 и др.) ком-
ментатор предпринимает усилия, чтобы посеять новые сомнения в религиозно-
сти автора. Так, обращает внимание труд 1988 г. под названием „А. С. Хомяков 
– литературный критик и публицист“. Литературная критика и публицистика в 
нем, правда, не затронуты (труд на поверку является перелицовкой все той же 
„Поэзии А. С. Хомякова“ 1969 г.), зато не замедлили явиться новые атеистиче-
ские заявления, вроде того, что Хомяков „посягал на традиционный христиан-
ский культ страдания“ (Егоров 1988: 38). И лишь в статье 2004 г. Егоров неожи-
данно предстает христианином и начинает посвящать читателя в нюансы веры 
Хомякова, походя намекая, что в советские годы о религиозности его не давала 
писать цензура. Это очень далеко от истины: достаточно взять выходивший в 
тот же период, в той же „Библиотеке поэта“ том близкого к славянофилам А. Н. 
Майкова, чтобы понять, что честные исследователи не боялись высвечивать ре-
лигиозность литератора: и публикацией соответствующих стихов, и в формули-
ровках вступительной статьи, и в комментариях (Майков 1977). 

Пацифист? Одним из важнейших тезисов Егорова является и пацифизм 
Хомякова, попытка сделать из известнейшего славянофила, так сказать, бор-
ца за мир и разрядку. Критик находит „антивоенные настроения автора“ уже 
на раннем этапе хомяковской поэзии и утверждает, что война „всегда останет-
ся для него злом“; заявляет о „всём отвращении Хомякова к войне“, о том что 
у него „поэзия битвы, радость победы обнаруживают свою оборотную сторону 
и окрашиваются в трагические тона“ и т.п. Уверив самого себя в антивоенной 
сущности Хомякова, Егоров далее недоумевает, почему это „ни разу Хомяков не 
осудит войну <…>“, почему она „в принципе не будет им этически и эстетиче-
ски осуждена“? (Егоров 1969: 7–9). 

Не осудит потому, – заметит непредвзятый читатель, – что будет всю жизнь 
в своей поэзии призывать к войне и оправдывать войну – то есть войну пра-
ведную. Истинные настроения Хомякова-поэта не только не антивоенные, но 
однозначно провоенные; война для него не „зло“, а проявление Божьей воли; 
в личностном же плане это возможность участвовать в справедливом деле ос-
вобождения „угнетенных“, которые сделались „добычей владык иноплемен-
ных“ (Хомяков 1969: 60). Единственный вид столкновений, неприемлемый 
им, – это столкновение между славянскими братьями („Ода“). Освобождение 
же славян от власти Турции и Австрии, которое должно свершиться посред-
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ством войн, – едва ли не самый важный пункт той политической и поэтиче-
ской программы, у истоков которой стоит Хомяков. Неслучайно ему вторит и 
Достоевский в „Дневнике писателя“ (главы „Парадоксалист“, „Война. Мы всех 
сильнее“, „Не всегда война бич, иногда и спасение“). Закономерно, что эти гла-
вы Достоевского получают большую популярность у южных славян во время 
антитурецких Балканских войн, выпускаются отдельными изданиями под за-
головком „Гимн войне“, „В похвалу войне“ (Бабовић 1961: 251). На эту преем-
ственность (Хомяков–Достоевский), кстати, уже давно указано, в том числе и 
зарубежными учеными (Grivec 1931: 106–107). 

Пожалуй, нет в России поэта, который бы воспевал войну более, чем 
Хомяков. Особенно поэта-фронтовика, для которого картины боя, жертв и раз-
рушений не изменили отношения к войне как к очищающей силе, к Божьему 
бичу, посредством коего, как бы страшен он ни был, свершается высшая воля: 

„О, сжальтесь надо мной! О, дайте волю мне! 
Из края дальнего волшебный зов несется, 
И кровь моя кипит, и сердце бурно рвется 
В тот дальний край, к войне, к войне“. 

Затхлый мир, который готов оставить поэт, – хуже войны. Поэтому вместо 
паники и ужаса Хомяков охвачен предвкушением битвы: 

„В час утренней зари, румяной и росистой, 
Услышать пушки глас, зовущий нас к боям, 
Глядеть, как солнца луч златистый, 
Играя, блещет по штыкам; 
Как вождь седой, отваги юной полный, 
На сретенье врагам ведет покорный строй, 
И движутся полки, как бурь осенних волны <…>“ (Хомяков 1969: 79–80). 

Подчеркнем: лирический герой Хомякова – сам участник сражения и не от-
деляет своей судьбы от готовых идти на смерть воинов: 

„И чувствовать тогда, что верен меч стальной, 
Что длань сильна, что вихрем конь несется 
Под свистом пуль, средь дыма и огня, 
Что сердце гордое в груди спокойно бьется, 
Что этот дольний мир не дорог для меня; 
Что я могу с улыбкою презренья 
На жизнь, на смерть и на судьбу взирать! 
О, эти сладкие мгновенья! 
Отдайте мне, отдайте их опять!“. 
Перед нами лишенное бравады чувство, свидетельствующее о том, за что 
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может полюбить войну, как бы сегодня сказали, интеллигентный человек. 
Преодоление себя, преодоление страха смерти, особая радость земного бытия – 
возможно, в самые последние его мгновения. На этом стыке и рождается поэзия: 

„Челом возвышенным встречать удар судьбины, 
 Бродить по области и смерти и чудес, 
 И жадно пить восторг, и из седой пучины 
 Крылом поэзии взноситься до небес“ (Хомяков 1969: 80).

Некоторые стихи Лермонтова в батальных описаниях сопоставимы с хомя-
ковскими и не исключено, что опирались на них. При этом у Лермонтова, тоже 
закаленного в битвах, такого рода сцены сопровождаются куда более сильной 
рефлексией. При всем военном пафосе доминанту трагизма несет „Бородино“ 
(1837 г.), особенно начальный его вариант. Оптимистически открывающийся 
бой в „Валерике“ (1840 г.), завершается пессимистической риторикой, подчер-
кивающей бесцельность войны: 

„Я думал: жалкий человек. 
Чего он хочет?.. небо ясно, 
Под небом места много всем, 
Но беспрестанно и напрасно 
Один враждует он – зачем?“ (Лермонтов 1961: 503–504).

У Хомякова вместо риторических вопросов находим ясный ответ: цель вой-
ны – свершение Божьей воли. Это применимо к освободительной войне, участ-
ником которой мечтал стать и стал сам Хомяков. Поэтому на зимнем досуге 
поэт спокойно и счастливо вспоминает: 

„Мне битвы помнятся, гусаров шумный стан, 
Блестящей сабли взмах, погибель мусульман, 
Марицы светлый ток, Эдырне горделивый 
И стройный минарет в пустыне молчаливой!“ (Хомяков 1969: 89). 

Странное чувство, – сказали бы сегодня, – поэт ничуть не скорбит о по-
гибели от его рук этих самых „мусульман“-турок. Но именно за правдивость 
и любили стихи Хомякова; если же говорить о турках, то их мировой идеей 
Хомяков считал подавление Православия и зверства над христианским насе-
лением. Поэтому войну поэт вспоминает спокойно, а „мусульманам“ и „мина-
ретам“ шлет своеобразный привет в стихотворении, написанном, так сказать, с 
натуры, в городе Адрианополе (по-турецки Эдырне): 

„Эдырне! На стройных мечетях твоих 
Орел возвышался двуглавый; 
Он вновь улетает, но вечно на них 
Останутся отблески славы! 
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И турок в мечтах будет зреть пред собой 
Тень крыльев Орла над померкшей Луной!“ (Хомяков 1969: 85). 

Ситуация, при которой турок при взгляде на минарет будет видеть повержен-
ный двуглавым орлом полумесяц, предполагает новые военные встречи. Оттого 
не странно, что Хомяков приветствовал и следующее русско-турецкое стол-
кновение, не заставившее себя долго ждать и вылившееся в Крымскую вой ну. 
Вывод по поводу новых грозных событий, делаемый Хомяковым, вновь далек 
от пацифизма: 

„Вставайте, славянские братья, 
Болгарин, и серб, и хорват! 
Скорее друг к другу в объятья, 
Скорей за отцовский булат!“. 

В развитии военной темы поэт идет теперь дальше. По его мнению, справед-
ливые и освободительные войны попросту необходимы: иначе чем через бит-
вы, кровь и лишения угнетенным народам не свершить Божью волю: 

„Глас Божий: ‘Сбирайтесь из дальних сторон! 
Великое время приспело 
Для тризны кровавой, больших похорон: 
Мой суд совершится, мой час положен, 
В сраженье бросайтеся смело’“ (Хомяков 1969: 133–134). 

Голос поэта приобретает поистине всероссийское звучание, предвосхищая 
наиболее известную песню Великой Отечественной войны: 

„Вставай, страна моя родная, 
За братьев! Бог тебя зовет 
Чрез волны гневного Дуная, 
Туда, где, землю огибая, 
Шумят струи Эгейских вод“ (Хомяков 1969: 136). 

В еще одном, популярнейшем на родине и у славян стихотворении Россия 
уподобляется орлу, а славяне – „единокровным“ ей орлам, „младшим братьям“, 
окованным „тевтонами вероломными“ и „татарами“. Подбадриваемые старшим 
братом, младые орлы вскоре свергнут тиранство:

„Их час придет: окрепнут крылья, 
Младые когти подрастут, 
Вскричат орлы – и цепь насилья 
Железным клювом расклюют!“ (Хомяков 1969: 101).
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Подобное хомяковское убеждение фиксируется с самых первых стихотворе-
ний и до самых последних, в которых поэт предчувствует еще более масштаб-
ное – общемировое столкновение (1859): 

„Гул растет, как в спящем море 
Перед бурей роковой; 
Вскоре, вскоре в бранном споре 
Закипит весь мир земной <…>“. 

И вновь: это произойдет по высшей воле, и не ради смерти и хаоса, а с сози-
дательной целью: 

„Чтоб страданьями – свободы 
Покупалась благодать, 
Чтоб готовились народы 
Зову истины внимать“ (Хомяков 1969: 148).

Поистине титанические усилия необходимы для выискивания у такого поэ-
та как Хомяков антивоенных мотивов. Таковые и предпринимает Б. Ф. Егоров. 
Уже в „Послании к Веневитиновым“ (опубликовано в 1830 г.) литературовед 
призывает видеть „оборотную сторону“ радостей победы, „трагические тона“ 
и даже утрату „цельности души“, вызванные, якобы, изменившимся мировоз-
зрением Хомякова, на которое повлияла „неудача с побегом к греческим по-
встанцам“, как и „неудачи самого восстания, многомесячная кровавая резня“ 
(Егоров 1969: 8). Но, во-первых, поскольку побег не удался, то „кровавой рез-
ни“ воочию Хомяков тогда не увидел; во-вторых, если бы война заочно по-
влияла на него в подобном духе, поэт ни в коем случае не связал бы судьбу с 
военной службой и не участвовал в ближайшем будущем добровольцем в рус-
ско-турецкой войне. На самом деле „Послание“ далеко от упадническо-пора-
женческих настроений: Хомяков приветствует наставший „день победы, сла-
вы, мщенья“, говорит о его долгожданности, признается, что он „сердцем и 
душой среди войны кровавой“, что он – „свирепых варваров“ (турок) непри-
миримый враг и хотел бы сражаться против них. Затем мечта поэта пойти в 
кровавый бой оборачивается суровой явью: греки погибают в своем правед-
ном мщенье, восстание подавлено. Каков же вывод из ситуации? Теперь поэт 
не может петь беззаботные песни о „дубравах мирных“, но еще может ожить 
„расцветшею душою“: это произойдет в желанный час, когда русский царь 
двинет воинство на помощь грекам: 

„О, если б глас царя призвал нас в грозный бой! 
О, если б он велел, чтоб русский меч стальной, 
Спаситель слабых царств, надежда, страх вселенной, 
Отмстил за горести Эллады угнетенной!“ (Хомяков 1969: 59–61). 

Здесь вновь очевидна связь с „Бородиным“. Она в данном случае интерес-
на в аспекте близости настроений лирических героев: оба боя ждут. Весьма 



Славистика ХХIII/2 (2019)

164 Иван Прийма

затруднительно отыскать в этом стихотворении „нарушение цельности души“ 
(Егоров1969: 8), которое приписывает поэту комментатор.

Двоедушный? Однако „нарушением цельности“ исследование только начи-
налось. Критик постарается выставить главу славянофилов двойственным, веч-
но сомневающимся, нестойким в своих убеждениях человеком. После неудачи 
греческого восстания, утверждает он, „в жизнь и творчество Хомякова вошла 
двойственность, нарушающая цельность души“. Вождь славянофилов не толь-
ко „почувствовал эту двойственность“, но и стал „нарочито декларировать ее“ 
в своей поэзии. Дабы проиллюстрировать эту самую „двойственность“, Егоров 
вынужден идти на подлог, выводя из контекста строку стихотворения Хомякова 
„К В. К <иреевскому>“: „Я буду жизнью жить двойной…“ (Егоров 1969: 8–9). 
В отрыве от контекста, действительно, на ум приходит двойственность натуры, 
так сказать, двойная жизнь. Однако при анализе всего стихотворения, смысл 
становится совершенно ясным: поэт, скорбя об умершем, высказывает то же 
чувство, что и старец Зосима в „Братьях Карамазовых“, которому умирающий 
брат сказал: „Живи за меня!“. Хомяков собирается жить вдвойне обогащенной 
и ответственной жизнью – за себя и за умершего близкого человека: 

„Я воскрешу твои мечтанья, 
Надежды, сердца жар святой 
Волшебной силой вспоминанья; 
Я буду жизнью жить двойной, 
И, юностью твоею молод, 
Продливши краткую весну, 
Я старости угрюмый холод 
От сердца бодро отжену…“ (Хомяков 1969: 75); (курсив наш – И. П.).

Но, повторим, все это комментатор складывает в копилку „двойственно-
сти“, отыскиваемой в Хомякове от молодых ногтей и до могилы. Поэт, якобы, 
борется с двойственностью, но она не сдается: „во всех сферах мышления и 
чувства Хомякову удастся сконструировать иллюзорные принципы гармониче-
ской цельности (жизнь будет жестоко ломать эти конструкции, но автор тем 
упорнее станет держаться за них)“; „Хомяков чувствовал двойственную нео-
пределенность ‘судьбы’ в своем творчестве <…>“ (Егоров 1969: 9, 14); „двой-
ственность судьбы и путей к освобождению от ее власти определяет не толь-
ко концепцию ‘Ермака’, но и всю деятельность Хомякова – человека и поэта. 
В славянофильский период он попытается преодолеть эту антиномию подчи-
нением личной воли по-славянофильски сконструированному (то есть утопи-
ческому) общему делу <…>“ (Егоров 1969: 16) и т.д. Почувствовав, наконец, 
что о „двойственности“ сказано предостаточно, Егоров увенчивает ее концеп-
цией „двух Хомяковых“: „дневного“ и „ночного“. Мы узнаем, что „’дневной’ 
Хомяков, веселый, энергичный, ‘цельный’, – естественное и искреннее сочета-
ние природных даров с созданной разумом нормой“, что „в ‘дневном’ Хомякове 
и в его славянофильских поэтических декларациях гармонического характера 
заключалась общетипическая сущность группы“ (славянофилов – И. П.); а вот с 
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„ночным“ Хомяковым дело посложнее: он мог рыдать на коленях перед иконой, 
поскольку „’ночные’ мученья – это те трещины в душе и в идеале, которые не-
прерывно появлялись и непрерывно же, с невиданными усилиями, ‘замазыва-
лись’, уничтожались“. Но и это еще не все: если верить комментатору, Хомяков 
расколот не только на „дневного“ и „ночного“: сама ночь у него тоже двоится: 
„у Хомякова создаются как бы две ‘ночи’, разительно не похожие одна на дру-
гую: ночь мира, покоя, гармонии – и ночь, как время, когда невозможно больше 
молчать, когда дневная закованность, умение сдерживаться оставляют лириче-
ского героя и сменяются тревогой, тоской“ (Егоров 1969: 50–52). 

Широко известна основополагающая статья Хомякова „О возможности 
русской художественной школы“, в которой „двойственности“, как „началу 
Запада“ противопоставлено „тождество свободы и единства“ – как русское ду-
ховное начало (Хомяков 1988: 143–144). Знает о ней и Егоров, так как писал 
предисловие к соответствующему сборнику Хомякова (Хомяков 1988). В своей 
статье, Хомяков, рассуждая о плачевных последствиях двойственности в ис-
кусстве (искусство народное и искусство аристократически-эгоистичное), вы-
сказался о неприемлемости раздвоения вообще: и в просвещении, и в лично-
сти: „не раз нам случалось слышать от невежественной критики, вооруженной 
бессмысленными, но звучными возгласами, что внутреннее раздвоение есть 
необходимый момент в развитии каждого лица или каждого народа. В доказа-
тельство этого произвольного положения не найдется, конечно, ни одного раз-
умного довода: оно возникло из поверхностного знания фактов исторических 
и из поверхностного наблюдения над современным просвещением. Между тем 
оно совершенно ложно <…> Здравое единство не нуждается в моменте раз-
двоения <…>“ (Хомяков 1988: 153). Напомним: у Егорова Хомяков не просто 
„почувствовал двойственность“, но и стал „нарочито декларировать её“ в сво-
ем творчестве. Остается думать, что имеет место скрытый спор комментатора 
с Хомяковым, логика которого такова: ты борешься с двойственностью? – ты 
сам двойствен!

Что же до егоровских „двух ночей“, то едва ли ошибемся, если скажем, что 
они встречаются у каждого поэта, причем у Хомякова – в наименьшей степени, 
как у натуры глубоко религиозной. Они отнюдь не свидетельствуют о потере 
„цельности“ натуры, а, например, о покаянии, о скорби по утратам, по ушед-
шим друзьям и т. п. Однако комментатор пытается представить их именно как 
„’ночные’ мученья“ и „трещины в душе и в идеале“, которые непременно надо 
„замазывать“, уверяя, что как раз „в ‘ночных’ стихотворениях Хомякова, рас-
крывающих диссонансы души, <…> наиболее ярко проявились именно лич-
ные свойства автора как поэта и человека“ (Егоров 1969: 51–52). Кстати, и сама 
славянофильская теория предстает у Егорова как плод колебаний, утопических 
„грез“ и „сдвига“ в сознании: „Сдвиг в мировоззрении Хомякова произошел в 
середине тридцатых годов. Совместно с И. В. Киреевским он явился основате-
лем славянофильского учения“. К „сдвигу“ Хомякова, оказывается, тоже при-
вел хоть и не „кардинальный“, но все же „душевный переворот“, после которо-
го изменились „образ жизни, взгляды, характер, творчество“ (Егоров 1969: 27). 
Таким образом, на грани душевной болезни находится не только Хомяков, но и 
само учение славянофилов.
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Теория „славянофильского сдвига“ – несомненно новаторская, но не вы-
держивает и доли критики: во-первых, потому, что термины „славянофилы“ и 
„славянофильство“ и т. п. не были самоназванием кружка общественных дея-
телей – это было определение, данное со стороны, так до конца ими и не при-
нятое. Также потому, что не было никакого „манифеста“, свидетельствующего 
об исходной точке „принятия“ доктрины. Конкретную дату здесь установить 
сложно: Егоров числит моментом „славянофильского сдвига“ 1839 год (статья 
Хомякова „О старом и новом“). Дата условная, поскольку ни о каком славяно-
фильстве как о единстве с зарубежными славянами статья не повествует (речь 
лишь об истории России). А вот поэзия Хомякова к 1839 г. уже свыше десяти 
лет как повествует об этом. Именно поэтому, например, Л. Г. Фризман считает, 
что „Стихи Хомякова уже в эту пору (1920-1930-е гг. – И. П.) содержали эле-
менты славянофильства“ (Фризман 1975: 309). Аналогично и А. Г. Дементьев 
с Е. С. Калмановским уже в 1960 г. предлагали оценивать в качестве мани-
феста стихотворения Хомякова, в том числе самые ранние: „Суть его сти-
хов – в непосредственном выражении и пропаганде исторических, политиче-
ских, религиозных, философских концепций“, – опираясь при этом на И. В. 
Сергиевского, указывавшего, что поэзия Хомякова – это „стихотворная публи-
цистика Хомякова-славянофила“ (Дементьев, Калмановский 1960: 6-7). С ними 
солидарен и Ю. Ф. Самарин, который подчеркивал в предисловии к тому бо-
гословских сочинений Хомякова: „Прежде всего, Хомяков стал известен как 
поэт“ (Самарин 1867: XI).

Здесь не столь важна хронология: важно то, что самого „сдвига“ не было. 
Хомяков не „сдвигается“ к славянофильству в минуту „душевного переворота“: 
славянофильство как система ценностей взрастает в нем, присутствуя в его по-
этическом творчестве с самых первых стихотворений – и до последних. Но тео-
рия „сдвига“ и не ставит себе целью датировку: она стремится, скорее, бросить 
тень на автора и его „доктрину“. Они, так сказать, – плод „душевного переворо-
та“ и „утопизма“: „…душевные потрясения как на личной, так и на социально-
политической почве оставили свой след; прежнюю ‘гармонию’ <…> сохранить 
было невозможно“; „жизнь непрерывно, с юных лет, разрушала грезы поэта. 
Он возводил новые волшебные замки, они снова рушились“ (Егоров 1969: 48, 
51). И вот финал: Хомяков до конца жизни жил „утопией“, создал „утопиче-
скую теорию“ и не мог избавиться от „’групповой’ несправедливости по отно-
шению к инакомыслящим“, как не мог избавиться и от „‘мелочности’ жизни“... 
А виной всему – „борьба поэта и гражданина за цельность“ да „конфликтные 
противоречия человеческой личности“ (Егоров 1969: 55–56).

В серьезнейший диссонанс с комментатором вновь вступают свидетельства 
современников Хомякова. Наперекор грядущему марксистскому критику с его 
концепцией утраченной цельности души и двойственности, православные 
критики 19 в. указывают на поистине уникальную цельность натуры Хомякова. 
Ю. Ф. Самарин свидетельствует: „отличительная, характерная его особенность 
заключалась (…) именно в цельности и сосредоточенности. Мы здесь разумеем 
под цельностью и сосредоточенностью не только логическую связность воззре-
ния, выдержанного во всех частях и строго, со всех сторон определенного, но 
вместе с тем и полное подчинение воли сознанному закону, короче – полное со-
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гласие жизни с убеждением. В этом отношении Хомяков представляется лично-
стью у нас в своем роде единственною“ (Самарин 1867: XIV). С ним полностью 
согласен и И. С. Аксаков: „именно цельность и сосредоточенность и составляли 
его отличительное, характерное свойство“. Подчеркивая гармоничность сплава 
духовных, научных и нравственных сторон в личности Хомякова, чистоту его 
веры, Аксаков заключал: „вот что уяснял, развивал, доказывал Хомяков своим 
могучим, неотразимым словом, и слову своему он сам, всем существом своим, 
служил живым подтверждением и свидетельством“ (Аксаков 1886: 157, 168). 

Итак, налицо попытка подмены на редкость монолитного образа вождя сла-
вянофилов – фальсификатом, фигурой постоянно сомневающегося, двойствен-
ного, рефлексирующего и чуть не душевнобольного человека. Егоровский 
Хомяков с одной стороны призывает к битвам и радуется победам, с другой 
– находится в постоянном стрессе и рефлексии; будучи скрытым пацифистом, 
он не в ладах с самим собой из-за являющихся картин кровавой резни, в кото-
рой сам принимал участие, постоянно сомневается в себе и своем учении, раз-
дваивается и т. п. На этом фоне самые естественные и святые для человеческой 
души чувства – жажда праведной битвы за угнетенных, скорбь о павших ге-
роях, желание восполнить собственной жизнью жизнь безвременно ушедше-
го друга, воспоминания о семейных утратах – выставлены ненормальностью. 

Рыцарь Хомяков? Попытаемся понять, какими еще качествами обладает ука-
занный суррогат Хомякова, кроме безбожия, пацифизма и двойственности. Новое 
открытие комментатора состоит в том, что Хомяков не во всем беспринципен: у 
него есть предмет поклонения, ибо Хомяков – поклонник рыцарского культа. И 
не просто сам поклонник, но и из своих литературных героев творит рыцарей: 
„Культ рыцарства, рыцарской этики своеобразно соединится с другими черта-
ми хомяковской идеологии“. По Егорову, Хомяков, верный идеалам рыцарства, 
пытался насадить рыцарский дух повсюду, не исключая героев-русичей, и даже 
особенно среди них. Рыцарство приписывается и Ермаку Тимофеевичу (траге-
дия „Ермак“): „Ермак по ходу пьесы с самого начала уже повернул на ‘правед-
ный путь’, одновременно и более рыцарский“ (Егоров 1969: 9, 13). Опять же, и 
в „Димитрии Самозванце“: „’русский стан’ у Хомякова тоже представлен роман-
тическим героем, рыцарем без страха и упрека, – молодым князем Скопиным-
Шуйским; близок к такому ‘идеалу’ и Прокофий Ляпунов (патриотически на-
строенный Хомяков не мог допустить, чтобы в русской истории не оказалось 
истинно ‘рыцарских’ персонажей!“ (Егоров 1969: 21). „Героями хомяковских 
пьес были романтические ‘рыцари’“, – заключает комментатор, – „Любопытно, 
что с начала тридцатых годов эти черты ‘рыцарской’ этики все заметнее стано-
вятся и в лирике Хомякова. Поэт-пророк, ждавший божественного озарения, те-
перь наделяется свойствами гордого рыцаря“. Хомякову было у кого поучиться 
рыцарскому духу: „Культ ‘рыцарской чести’, пропагандируемый Николаем I“, 
как выясняется, воздействовал на „мировоззрение и творчество Хомякова“, со-
единившись в нем с „возросшим личным достоинством“; „герой его (Хомякова 
– И. П.) стихотворений, человек с обостренным чувством гордости и чести, ус-
ловно говоря - с ‘рыцарской этикой’“ (Егоров 1969: 24–25).

Впрочем, довольно. Не „рыцарский“ ли период, в параллель „славянофиль-
скому периоду“, намерен предложить критик в трактовке поэзии Хомякова? 
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А теперь попробуем, после стольких „доказательств“, вообразить, что у А. С. 
Хомякова не просто отсутствовал культ „рыцарства“, но даже само слово ры-
царь (рыцарский) встречается в его поэзии всего четыре раза – то есть вчет-
веро реже, чем в егоровском опусе. Причем употребляет его Хомяков в от-
рицательной коннотации, и если у комментатора „рыцарство“ разбросано по 
всей его статье, дабы приумножить тезис о „рыцарском культе“, то у самого 
Хомякова все случаи употребления сводятся лишь к одному произведению (тра-
гедии „Димитрий Самозванец“), и даже более того – к одной сцене. В этой сце-
не Марина Мнишек и ее соплеменницы движимы целью окончательно перетя-
нуть Димитрия Самозванца в свою веру, навязать ему польские идеалы. Сперва 
одна из полячек, Роза Лесская, поет песню о рыцаре (идеальном западном ге-
рое), а затем обращается к Марине Мнишек, сравнивая Димитрия с этим идеа-
лом (курсив в цитации наш):

„Роза (поет)
Он пригладил ус широкой, 
Что-то панне черноокой 
На ухо сказал 
И в полуночи глубокой 
С панной ускакал. 
Не один в стране окрестной 
Князь искал руки прелестной, 
О любви молил; 
Но лишь рыцарь неизвестный 
Девицу пленил. 
Не так же ли прекрасная Марина 
Поклонников видала пред собой, 
Вельмож, князей и графов благородных, 
И презрела их пылкую любовь.
М а р и н а
Да, Лесская, и вдруг явился витязь
Неведомый, из полунощных стран. 
Не правда ли, как в сказке?
Р о з а
Нет, царица! 
Там бедный рыцарь, здесь же царский сын!
М а р и н а
И сильный царь. Зато признайся, Роза, 
Что не похож мой будущий супруг 
На рыцаря твоей веселой песни. 
В Димитрии едва ли красоту 
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Отыщет взор, любовью ослепленный? 
Угрюмый вид, и грубые черты, 
И волоса на голове, как пламя…“ (Хомяков 1969: 358–359).

Нужно сказать, что Марина Мнишек в поэме любит Димитрия Самозванца 
за „быстрый ум, отвагу, жажду славы и страстную, горячую душу“, однако в 
рыцарских качествах ему отказывает. Роза пытается заступиться за Димитрия, 
но Марина парирует возражения:

„Р о з а
Но ловок он!
М а р и н а
Да, ловкость казака.
Р о з а
Красноречив.
М а р и н а
Да, речь семинариста“ (Хомяков 1969: 359).

Марина четко разделяет качества западного „рыцаря“ и своего жениха, по-
тому и называет последнего – „витязь“, „мой любимый витязь“ (Хомяков 1969: 
358, 370). Далее выясняется, что не один Димитрий, но и все русские в целом 
лишены рыцарских свойств, которым Мнишек дает ясную западную прописку: 

„Лишь низкое коварство Годунова 
И Иоанн – кровавая гроза – 
Понятны им; но рыцарские чувства, 
Высокий дух и смелых дум полет, – 
Всё ново здесь, всё чудно и неясно. 
Лишь там, в Литве, в моей стране родной, 
Всегда найдешь готовый отголосок“ (Хомяков 1969: 367).

На этом упоминания Хомяковым „рыцарей“ и „рыцарского“ заканчивают-
ся. Знаменательно, что в своих ответах Марии Димитрий Самозванец дает по-
нять, что знает цену западному „геройству“: он искусил его в сражении, пред-
водительствуя польскими воинами. Посаженный на престол поляками и почти 
полностью одурманенный ими, Самозванец у Хомякова не лишен положитель-
ных свойств, среди которых личная храбрость и своеобразный патриотизм: он 
любит Россию и верит в ее народ. В диалоге с Мариной, говоря о трусости „от-
важных ляхов“, Димитрий противопоставляет им поведение русских воинов: 

„…Стрелецкий полк стоит 
Как вкопанный, как вылитый из стали“ (Хомяков 1969: 368). 
Мы видим, что сколь редкое, столь и компактное употребление слова „ры-

царь“ в поэзии Хомякова имеет очевидную цель: через сравнительную харак-
теристику западных „рыцарей“ и русских воинов выставить первых как чуж-
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дую России героику, дабы затем, в общем контексте поэмы, развенчать их в 
образе католических воинов-поляков, противопоставив им подлинных геро-
ев – русское воинство и простой народ, которые в итоге восстают на ляхов и 
одерживают победу. Рыцарь у Хомякова – носитель чуждой веры и традиций, 
идеал захватчиков и разрушителей. Этот образ в пьесе естественным путем 
ассоциируется с „наглыми ляхами“, „пришельцами ненасытными“ (Хомяков 
1969: 291); не странно, что поляки приклеивают себе своего рода рыцарские 
титулы: „смелый сын войны… вольный муж и шляхтич благородный“. К это-
му же лагерю принадлежат и вооруженные „немцы-католики“ (Хомяков 1969: 
355, 308), и сопровождающая западную рать группа духовной поддержки: „по-
слы от римского двора“, „ксендзы“, „патеры“, „иезуиты“ (Хомяков 1969: 291-
293, 357). 

В навязываемом тезисе о „рыцарском культе“ Хомякова, реальная аргумен-
тация Егорова весьма узка: собственно, аргумент один – комментатор воспро-
изводит заглавие хомяковского стихотворения: „Ritterspruch – Richterspruch“, 
пытаясь притянуть положительную коннотацию хотя бы к немецкому наиме-
нованию рыцаря („Приговор рыцаря – приговор судьи“). Однако слова, вы-
бранные Хомяковым для заглавия, не являются в немецком языке устойчивым 
выражением и, в качестве словосочетания, не имеют ясного значения: в част-
ности, коннотация слова „Ritter“ может здесь быть как положительной, так и 
отрицательной. Егоров вынужден признать неясность заглавия, уверяя нас, что 
„смысл же в него вложен обратный“ (Егоров 1969: 9). Поэтому и „Ritterspruch 
– Richterspruch“ вряд ли что добавит в вопросе отношения Хомякова к „рыца-
рям“, тем более, что в самом стихотворении „рыцари“ не упоминаются.

Приписав Хомякову преклонение перед рыцарями, комментатор идет даль-
ше и делает весьма вызывающее заявление, что в хомяковском „Димитрии 
Самозванце“ нет „пушкинской противопоставленности двух культур, двух на-
циональных стихий“ (польской и русской). Согласно Егорову, в драме Хомякова 
и на польской и на русской стороне все рыцари: „патриотически настроенный 
Хомяков не мог допустить, чтобы в русской истории не оказалось истинно ‘ры-
царских’ персонажей!“ (Егоров1969: 21). Однако у Хомякова, как мы видели, на-
лицо совершенно иное намерение. Оно прослеживается не только в „Димитрии 
Самозванце“. Цель Хомякова – противопоставить западному культу славянский 
воинский культ. Хомяков-поэт многократно создает и пересоздает образ рус-
ского (славянского) воина: героями трагедии „Ермак“ являются русские казаки, 
герой поэмы „Вадим“ – славянский „витязь“ и другие „витязи минувших дней, 
богатыри времен далеких“ (Хомяков 1969: 481). Верный традициям славянских 
эпосов (в частности, русского и сербского), Хомяков-лирик выдвигает под-
линными героями „витязей“, „богатырей“, „ратников“. Размежевание с запад-
ной, шляхетско-рыцарской героикой слышится и в стихотворении „Киев“, где 
в „полку молящихся детей“, пришедших поклониться киевским святыням, нео-
жиданно не обнаруживается „сынов Волыни» – и отчего? Их „спалили Польши 
дикие костры“, а другую часть „пленили Польши шумные пиры“: 

„Меч и лесть, обман и пламя 
Их похитили у нас; 
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Их ведет чужое знамя, 
Ими правит чуждый глас“ (Хомяков 1969: 113-114). 

Поэзия Хомякова не просто не дает оснований приписать ему какой-то „ры-
царский“ культ или этику, но ясно указывает на совершенно обратное наме-
рение. Даже если поставить вопрос максимально широко и выйти за рамки 
поэтического творчества (хотя Егоров пишет о Хомякове-поэте), то в хомя-
ковской „Всемирной истории“ – труде, который он создавал много лет, чуть 
не ежедневно что-то дописывая и исправляя, в самом повествовании о рыцар-
ских временах слово „рыцарь“ мы встретим крайне редко и, что важно, поч-
ти всегда в отрицательном или ироническом контексте. Заменой „рыцарю“ и 
здесь выступают „витязи“, „бойцы“ и их „дружины“. Но возможно, навязыва-
емый Егоровым „культ рыцарства“ проявлялся в личной жизни Хомякова? Уж 
не облекался ли он в имении в рыцарские латы, как герой „Чевенгура“ А. П. 
Платонова? Нет, облачение Алексея Степановича было другим. На протяжении 
жизни ему то и дело доставалось от государя за ношение одежды „вроде полу-
кафтанья“ или „поддевки“ (П. И. Бартенев 1991: 66). Даже за гробом Алексей 
Степанович не изменил себе. В 1931 г., ввиду упразднения кладбища Данилова 
монастыря, могила вождя славянофилов была вскрыта: „Вся фигура Хомякова 
сохранилась почти в том же виде, в каком он был похоронен 71 год назад. <…> 
Сохранившийся казакин или славянофильская коричневая поддевка, завершав-
шаяся брюками, вправленными в высокие сапоги, заключала в себе весь остов 
скелета. Одеяние было такой прочности и в такой сохранности, что останки 
подняли за плечи и ноги и целиком, ничего не нарушив, переложили в дру-
гой гроб“ (Лидин 1994: 244). Никак не удается уложить Алексея Степановича в 
рыцарское ложе. Возможно, комментатор просто перепутал поэтические фигу-
ры? Ведь „рыцарь“ действительно выступает героем произведений многих рус-
ских поэтов: от Пушкина и Лермонтова до Андрея Белого, – но не произведений 
Хомякова. Возможен и другой вариант: внедряемый Егоровым культ рыцарства, 
на самом деле – клевета и на самого Хомякова, и на образ русского православ-
ного воина, важнейший в его творчестве. 

Участник „общенародного движения“? Из прерванного побега юного 
А. С. Хомякова в Грецию критик делает и такой неожиданный вывод: эта по-
пытка навсегда сделала Хомякова „решительным противником личной ‘пар-
тизанщины’, не связанной с общенародным движением“ (Егоров 1969: 7). 
Коммунистическое клише „общенародное движение“ сегодня могло бы вызвать 
лишь улыбку, „партизанщина“ же употреблена в уничижительном значении. 
Однако чем, как не „личной партизанщиной“ долгие годы была славянофиль-
ская пропаганда Хомякова, братьев Аксаковых, всей немногочисленной партии 
славянофилов? Правительственные угрозы (вплоть до высылки в провинцию), 
аресты и полицейский надзор; запреты (в том числе на ношение бороды и рус-
ской народной одежды), персональная цензура, регулярные закрытия славяно-
фильских журналов и газет: все это имело целью обуздать „партизанщину“, 
однако та вновь поднимала голову: на смену закрытому печатному органу соз-
давался новый; запрещенные к печати стихи ходили в списках, печатались за 
границей, а главное, никакого отказа от взглядов не происходило. 
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Что же до „общенародного движения“, термин явно не на своем месте: в 
годы деятельности славянофилов в России попросту не было „общенародного“ 
движения, с которым славянофилы могли бы „связаться“. В стране существо-
вало весьма небольшое образованное общество, исповедовавшее в основном 
западнические идеи, и „дремлющий“ крепостной народ, который предстояло 
освободить. Характерно что даже и в этом образованном культурном слое сла-
вянофилы (и конкретно Хомяков) получали упреки за оторванность и противо-
поставление себя обществу, порой от людей близких политических взглядов. 
Так, известная патриотическими стихами графиня Е. П. Ростопчина сочла непа-
триотичными стихи Хомякова о Крымской войне и в письме А. В. Дружинину 
(апрель 1854 г.) высказалась не только о Хомякове („фарисей, лицемер и славя-
нофил – Хомяков, ходящий 25-ть лет в одной и той же грязной мурмолке“), но 
и о славянофильстве в целом: „изобличает себя эта партия уже тем, что ее на-
ружная неопрятность и запущенность служит как бы вывеской ее внутреннему 
грязному застою. <…> эти люди убили нам Языкова во цвете лет, удушили его 
талант под изуверством; эти же люди уходили Гоголя, окормя его лампадным 
маслом. <…> Вот за что я спорю с этою шайкою московских мудрецов и пост-
ников…“ (Гаврюшин 2007: 81–83) (Курсив наш – И. П.). 

Итак, „шайка“, „партия“ – вот суд тогдашнего общества. Тут и до „парти-
занщины“ недалеко. Сам Хомяков ясно чувствовал ситуацию и под конец жиз-
ни, в 1859 г., доверительно писал И. С. Аксакову: „Странно наше, так сказать, 
островное положение в русском обществе. Чувствуешь, что мы более всех дру-
гих люди русские и в то же время, что общество русское нисколько нам не со-
чувствует“ (Гаврюшин 2007: 77). Так что же перед нами – „связанность с об-
щенародным движением“ или „партизанщина“? Чем было славянофильство на 
самом деле? Первым подлинно общенародным движением в России после вой-
ны с Наполеоном стало в 19 в. движение помощи славянам конца 1870 гг., когда 
тысячи русских добровольцев отправились в Сербию воевать за ее окончатель-
ное освобождение и поистине вся Россия жертвовала на славян. Это движение 
стало первой в русской истории манифестацией освобожденных от крепост-
ного права крестьянских масс, на что и указывали славянофилы, в частности 
Достоевский (Достоевский 1980:41; 1983:14; 1984:153). Хотя и приобретшее 
размах после смерти Хомякова, во многом движение было подготовлено именно 
его многолетней „партизанщиной“. Распространение славянофильской идеоло-
гии имело следующий вектор: многолетняя активная агитация и пропаганда под 
угрозой запрета; личные примеры военного добровольчества (А. С. Хомяков, 
И. С. Аксаков); организационная работа (Славянский Благотворительный ко-
митет), проникновение идеи в различные слои общества, в том числе его выс-
шие круги; действенная народная реакция в виде пожертвований и доброволь-
чества – и, как итог, исправление официального курса (в частности, объявление 
Александром II войны Турции (1877 г.)). Как бы ни хотелось иным коммента-
торам, Хомяков не примыкал ни к какому общенародному движению: он сам 
формировал его. 

 Славянофобия? А что же славянофильство, т.е. любовь к славянам в жиз-
ни Хомякова? Странно, но именно о его постоянной – военной, журналист-
ской, стихотворной борьбе за славянскую свободу в статье Егорова практиче-
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ски ничего не говорится. Лишь переиздание опуса, вышедшее спустя 20 лет 
после первого, выгодно отличается тем, что с первой страницы объясняет, кто 
же такие были славянофилы. Однако определение это дается не автором статьи, 
Б. Ф. Егоровым, а редактором издания Г. М. Фридлендером, в кратком слове „от 
редактора“ (Фридлендер 1988: 5-6).

А ведь не заметить и не растолковать сущность славянского фактора в твор-
честве „главы славянолюбцев“ значит выплеснуть с водой младенца. Вот как 
подытоживал деятельность А. С. Хомякова в 19 в. А. В. Васильев в речи, чита-
ной в Санкт-Петербургском Славянском Благотворительном обществе, в при-
сутствии людей, близко знавших Алексея Степановича: „Все русские люди, 
желающие самостоятельного развития своему народу и сближения его с род-
ственными ему народами славянскими, словом – желающие политической и 
духовной свободы всем славянам, – вспоминали и вечно будут вспоминать 
Алексея Степановича Хомякова с глубокою признательностью, потому что 
Хомяков был одним из самых доблестных поборников славянской свободы“, 
– и добавлял: „Непоколебимую веру Хомякова в обновление России и в тор-
жество ее правого дела, дела освобождения соплеменных народов, считаем мы 
главною силою Хомякова“ (Васильев 1883: 415, 420). 

Именно в отношении славян, их свободы Егоров занимает сколь редкую, 
столь и странную позицию, хотя и объяснимую в рамках марксистско-ленин-
ской идеологии: так, единственные военные действия славян, которые поддер-
живает критик, – это польские восстания, или же „революционно-освободи-
тельное движение в Польше“, направленное против „насильственного режима, 
навязанного полякам Россией“ (Егоров 1969: 552–553). В то же время восста-
ние сербов и хорватов против мадьяро-немецкого засилья, которое было вы-
звано революцией 1848 г., Егоров уже отнюдь не поддерживает и считает, что 
оно играло „пагубную роль“ (Егоров 1969: 566-567). Если в „Сербской пес-
не“, стилизованной под сербский эпос, Хомяков воспевает этот благоприятный 
для балканских христиан исторический момент, наступивший в связи с воз-
можным крушением Австро-Венгрии, и приветствует их грядущее освобожде-
ние, то Егоров не согласен с ним: „Объективно, однако, это восстание (славян 
– И. П.) сыграло пагубную роль в истории венгерской революции, способствуя 
ее подавлению“ (Егоров 1969: 566–567). Итак, по Егорову, австрийским сер-
бам не нужно было бороться с венгерскими притеснителями, поскольку венгры 
революционны, а южные славяне – контрреволюционны. По тому же самому 
мнению, полякам можно восставать против России: ведь они революционны, 
а русские – контрреволюционны. Откуда столь серьезный разнобой в оценке 
славянских восстаний? Он исчезнет, если мы обратимся к классикам – но не к 
Хомякову, Аксакову или Достоевскому, а к „классикам марксизма-ленинизма“, 
именно же к двум работам К. Маркса и Ф. Энгельса, посвященным венгерским 
событиям: „Борьба в Венгрии“ и „Демократический панславизм“ (1849). Оба 
творения лишены даже минимума симпатий к южным славянам. На них стоит 
остановиться подробнее, так как они сформировали базис „славянского уче-
ния“ в марксизме. Уже в первой из них Маркс и Энгельс указывают: „Среди 
всех больших и малых наций Австрии только три были носительницами про-
гресса, активно воздействовали на историю и еще теперь сохранили жизнеспо-
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собность; это – немцы, поляки, мадьяры. Поэтому они теперь революционны. 
Всем остальным большим и малым народностям и народам предстоит в бли-
жайшем будущем погибнуть в буре мировой революции. Поэтому они теперь 
контрреволюционны“ (Маркс, Энгельс 1957: 178–179). Маркс и Энгельс трак-
туют австрийских славян (кроме поляков) как низшую расу и опасаются того, 
что „славянская контрреволюция нахлынет на австрийскую монархию со всем 
своим варварством“. Для решения проблемы они предлагают рецепт мировой 
войны, которым впоследствии воспользовался Гитлер: „австрийские немцы и 
мадьяры (…) кровавой местью отплатят славянским варварам. Всеобщая вой-
на, которая тогда вспыхнет, рассеет этот славянский Зондербунд и сотрет с лица 
земли даже имя этих упрямых маленьких наций. В ближайшей мировой войне с 
лица земли исчезнут не только реакционные классы и династии, но и целые ре-
акционные народы. И это тоже будет прогрессом“ (Маркс, Энгельс 1957: 186). 

Едва ли можно, вооружившись такой идеологией, написать что-то справед-
ливое о славянах, славянофилах и их главном идеологе. Однако Егоров даже в 
переизданиях своей статьи остается ортодоксальным марксистом, т.е. чистей-
шей воды западником. В вышедшей в 1988 г. новой работе комментатор делает 
попытку притянуть Хомякова к своей идеологии. Статья эта, как уже говори-
лось, в целом повторяет прежние тезисы, однако автор неожиданно заявляет о 
некоторой „правоте“ славянофилов – но лишь в том аспекте, в котором они, по 
его утверждению, приблизились к учению Маркса, которое комментатор знает 
назубок: „В критике нереальности, неосуществимости проектов утопических 
социалистов, как и элементов буржуазности в них, славянофилы были в какой-
то степени правы. <Сноска> Сравни иронию Маркса по отношению к Фурье, 
который описывал свой идеал труда как забаву, ‘применительно к понятиям 
парижской гризетки’. Маркс К. <…> Рукопись 1857–1858 гг. <…>“ (Егоров 
1998: 18). 

Славянофилы, если верить комментатору, „прозорливо усматривали <…> 
неизбежность будущих революционных взрывов“, но, к сожалению „в пролета-
риате первой половины XIX века они видели только ‘люмпенство’…“ (Егоров 
1988: 17–18). Однако сам Хомяков почти что встал на верный путь: „При всей 
склонности Хомякова к теоретическим идеализациям он не мог не видеть по-
литических пороков в русской истории. Понимал ли он, что они обусловлены 
именно самодержавной системой? В общем, видимо, понимал“ (Егоров 1988: 
20). К „рыцарству“, „двойственности“ и „утопизму“ в новой работе прибавля-
ется и такой тезис, как „Хомяков-революционер“ (Егоров 1988: 22, 24).

В таком партийном подходе исследователи усматривают одну из основных 
ошибок комментатора. „Главный смысл творчества Хомякова Б. Ф. Егоров ви-
дел в сопротивлении ‘николаевскому времени’, которое не давало возможно-
сти действовать“, – указывает Е. Исупова. „Концепция Б. Ф. Егорова неверна, 
т.к. она исходит <…> из продиктованной идеологией необходимости осуждать 
‘царизм’ и объяснять всё происходящее с людьми общественной обстановкой“ 
(Исупова 2017: 5–6).

С Марксом или без Маркса, но с опасной теорией пора кончать. Описание 
конца славянофильства в работе Егорова внушает серьезные опасения: 
„Реформа 1861 года окончательно убила теорию“ (Егоров 1969: 54). Во-первых, 
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получается, что славянофилы противились антикрепостнической реформе. 
Во-вторых, если принять сие утверждение на веру, то из рядов славянофилов 
придется исключить таких теоретиков, как И. С. Аксаков, основная издатель-
ско-публицистическая деятельность которого – от „Дня“ и до „Руси“ – как раз 
начинается 1861 г. и длится до 1886 г.; Ф. М. Достоевский („Дневник писателя“ 
1876-1881 г.); Н. Я. Данилевский („Россия и Европа“ – 1871 г, статьи и труды 
до 1885 г.), О. Ф. Миллер, Н. Н. Страхов, А. Ф. Гильфердинг, А. И. Кошелев… 
Кроме того: можно ли говорить об „убийстве теории“ и ни словом не обмол-
виться о ее проверке временем: о реализации славянофильских пророчеств (и 
стараний) относительно распада Турции, распада Австро-Венгрии, получения 
свободы всеми славянами этих империй; наконец, о появлении в славянской 
культуре (в частности, в сербской) собственных теоретиков-славянофилов, на-
следников Хомякова и Достоевского, таких как Н. Велимирович, И. Попович… 
Не заметить это мог только исследователь, посвятивший немало слов „утопи-
ческому общему делу“ славянофилов, „трещинам в душе и идеале“ их вождя, 
его „иллюзорным принципам“ и „жизни, разрушающей грёзы поэта“. Оценку 
таким комментаторам Хомякова еще в 19 в. дал А. В. Васильев: „То, в чем неко-
торые видят мистицизм, было его призванием, было даром истинного пророче-
ства“ (Васильев 1883: 420).

Историко-литературные новации, вроде „славянофильского сдвига“ или 
„рыцарского культа“ Хомякова, постоянно перебиваются у Б. Ф. Егорова от-
крытиями в области стиховедения. Из стиховедческих экскурсов читатель уз-
наёт, в частности, то, что Хомяков писал не только ямбом, но также дактилем 
и амфибрахием. Увлекшись, комментатор идет дальше и заявляет: „в стихотво-
рении ‘7 ноября’ во всех строках, кратных трем (строках наиболее идейно зна-
чимых, завершающих половину строфы или всю строфу), отсутствует первый 
безударный слог второй стопы (стихотворение написано амфибрахием, следо-
вательно этот слог должен бы быть четвертым слева)“ (Егоров 1969: 23, 52–53). 
Сложно объяснить, для чего понадобилось автору вступительной статьи углу-
бляться в структуру стиха. Проверим, однако, справедливо ли его утверждение. 
Почитаем стихотворение „7 ноября“ с особым вниманием к каждой третьей 
строке (усеченный слог будем обозначать сокращением „ус“):

„Когда мы разрыли могилу вождя
И вызвали гроб на сияние дня,
В нас сердце сжалось от страха
/- - -/ /ус - -/ /- - -/

На первый взгляд, схема, обозначенная Егоровым, кажется справедливой. 
Однако уже следующая „строка, кратная трем“, опровергает его трактовку:

„Казалось, лишь тронем свинец гробовой,
Лишь дерзко подымем преступной рукой
Покров с могучего праха“ 
/- - ус/ /- - -/ /- - -/
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Здесь пропущен уже не „первый слог второй стопы“, а последний слог пер-
вой стопы. Далее приводим лишь интересующие нас строки:

И вихрь средь знойного поля /- - ус/ /- - -/ /- - -/ 
Боец – железная воля! /- - ус/ /- - -/ /- - -/
И тихи, зеркальны волны /- - -/ /- - -/ /ус - -/
И сил и юности полны; /- - ус/ /- - -/ /- - -/
Муж силы, молния брани /- - -/ /ус - -/ /- - -/
И смертью скованы длани /- - -/ /ус - -/ /- - -/
Его доску гробовую:  /- - ус/ /- - -/ /- - -/
И всю гордыню людскую. /- - ус/ /- - -/ /- - -/ (Хомяков 1969: 119–120).

Итак, во всем стихотворении из десяти интересующих нас строк лишь три 
соответствуют схеме, заявленной Егоровым. Шесть строк имеют другую схе-
му, которую, в силу ее преобладания, и можно назвать основной (пропуск по-
следнего слога первой стопы, или третьего слева); всего же в данных строках 
присутствуют три различных схемы, и это вполне естественно, поскольку стих 
Хомякова – результат творческого акта, а не писания под трафарет. Но оставим 
в стороне неудачные стиховедческие опыты. 

Проблема, которая встает перед нами, формулируется значительно шире и 
выходит далеко за рамки стиховедения: откуда у комментатора столь всесто-
роннее непонимание фигуры Хомякова, приписывание ему чужих качеств? 
Этот вопрос заставил нас обратиться к культурологии, с целью понять, что за 
критик перед нами. Задачу упрощает сам Б. Ф. Егоров: в последние годы он ак-
тивно излагает собственную биографию, мировоззрение и взгляды на литера-
туру в многочисленных статьях. Исследователям, подобным С. А. Кибальнику, 
и вовсе представляется, что Б. Ф. Егоров принадлежит к особой „культурологи-
ческой школе“, в которой является „наиболее ярким примером“ того, как быть 
„внимательным не только к самой классике, но и к стоящему бок о бок с ней ин-
терпретатору“ (Кибальник 2008: 317). Действительно, без прояснения фигуры 
„интерпретатора“ в данном случае не обойтись. 

Считать ли странным, что Б. Ф. Егоров на поверку оказался западником, т.е. че-
ловеком, в корне расходящимся со славянофилами в их взглядах на русскую идею, 
на Запад, на славян? Дадим слово ему самому: „Считаю термин ‘русская идея’ ис-
кусственным (Россия имеет, естественно, историческую специфику, но, как всякая 
большая страна, дает настолько богатый и размытый спектр различных ‘ментали-
тетов’ и идей, что сделать общий знаменатель невозможно). Восточное (понима-
емое как анти-западное) влияние на Россию было и есть, но так как человечество 
медленно, но верно движется к утверждению западнических (то есть христиан-
ских, демократических, либеральных) принципов (…) и Восток тоже цивилизует-
ся в этом направлении, то в XXI веке названные пары будут очень осложнены (уже 
сейчас Япония ‘западнее’ Югославии)“ (Егоров 2013: 11). Какие уж здесь славя-
нофилы с их верой в то, что „великая наша Россия, во главе объединенных славян, 
скажет всему миру, всему европейскому человечеству и цивилизации его свое но-
вое, здоровое и еще неслыханное миром слово“! (Достоевский 1983: 195). 



Славистика ХХIII/2 (2019)

 О наследии Алексея Степановича Хомякова (к концепции Б.Ф. Егорова)   177

Погрузившись в „Воспоминания“ Б. Ф. Егорова, мы узнаем целый ряд важ-
ных для себя фактов: мемуарист похваляется тем, как в Великую Отечественную 
войну бежит в Ташкент, где, спасаясь от призыва на фронт, поступает на учебу в 
Авиационный институт, дающий верную „бронь“ от армии; как он вообще ни-
когда, ни одной ногой не был на военной службе – даже сборов избежал (Егоров 
2001: 279–280). Мог ли что-то пробудить в нем призыв Хомякова: „В тот даль-
ний край, к войне, к войне“? 

Зная о том, что в 1952 г. молодой Б. Ф. Егоров начал создавать свою собствен-
ную „сталиниану“, которую открыл словами: „Гениальные труды И. В. Сталина 
по языкознанию имеют громадное значение для развития всех отраслей совет-
ской науки…“ (Егоров 1952: 3), мы неожиданно узнаём из его воспоминаний, 
что в те же годы он „мечтает о создании подпольной революционной организа-
ции“ и пишет листовки с „призывом всеми возможными средствами бороться 
против фашизации страны (послевоенного Советского Союза – И. П.) и защи-
щать права репрессированных народов“ (Егоров 2001: 288–289). В этот же пе-
риод Егоров „предполагает и в дальнейшем брезгливо отстраняться от ленин-
ско-сталинской коммунистической партии и даже в меру сил бороться с нею“… 
и все-таки вступает в 1957 году в КПСС, в которой пробудет ни много ни мало – 
33 года, до самого ее роспуска (Егоров 2013: 73, 75)… Как тут не явиться „тре-
щинам в душе и идеале“, которые необходимо „замазывать“?

Остается еще пояснить, откуда в наборе ценностей исследователя преслову-
тое „рыцарство“. Рыцарь – весьма значимое понятие для круга советских дисси-
дентов, которые преподавали в университетах „Партийность литературы“, а дома 
клеймили „люмпенско-мещанскую власть“, которая „люто завидовала интелли-
генции“ (Егоров 2001: 389, 440). Рыцарь – прототип тайного служения неведомо-
му ордену. О том, насколько важно это слово для Б. Ф. Егорова, вновь рассказыва-
ют его „Воспоминания“: речь идет о Е. Г. Эткинде, диссиденте, эмигрировавшем 
в 1974 году во Францию, который за былые заслуги написал в посвящении ком-
ментатору: „Одному из последних рыцарей нашего времени Борису Федоровичу 
Егорову от автора <…>“ (Егоров 2001: 411). Что это были за „рыцари“? Кому и 
чему служили? В любом случае, Б. Ф. Егоров горд этими словами.

О пренебрежительном отношении современного Б. Ф. Егорова к Православию 
говорит следующее высказывание: „государственный деспотизм много веков 
подавлял русскую православную церковь, ее приниженность осталась до на-
ших дней; лишь свободные религии достойны будущего, поэтому так важна у 
нас свобода других религиозных организаций, как бы соревнующихся с офици-
альной православной церковью“ (Егоров 2013: 9).

Мы постарались показать генезис того субститута, который Б. Ф. Егоров 
создает взамен А. С. Хомякова: его двоедушие и утрату цельности натуры, его 
пацифизм и отрицательное отношение к Православной Церкви… Итак: спо-
собен ли исследователь понять и донести до читателя образ своего антипо-
да? Вспоминается честная позиция М. И. Цветаевой: „Мой Пушкин“. Цветаева 
отнюдь не была антиподом Пушкина, она не претендовала на научную исти-
ну, но даже в жанре эссе постаралась оградить любимого поэта от своего не-
вольного субъективизма. Статьи Б. Ф. Егорова о Хомякове претендуют на на-
учность. Однако в них, вне всяких сомнений, представлен его Хомяков… При 



Славистика ХХIII/2 (2019)

178 Иван Прийма

внешнем сходстве, с историческим Алексеем Степановичем Хомяковым он 
имеет мало общего.
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Иван Приjма

О НАСЛЕЂУ АЛЕКСЕЈА СТЕПАНОВИЧА ХОМЈАКОВА 
(ПОВОДОМ КОНЦЕПЦИЈЕ Б. Ф. ЈЕГОРОВА)

Резиме

У чланку се разматра како су представљени личност и погледи вође словенофила, А. С. 
Хомјакова у првом совјетском издању његовог песништва. Коментатор, Б. Ф. Јегоров, ко-
ристи се иновативним концепцијама, које се тешко могу прихватити као успешне. Ти ста-
вови, како се испоставља, у извесној мери проистичу из партијске припадности истражи-
вача. Међу њима је оцена А. С. Хомјакова као атеисте и присталице марксизма. Остале се 
тезе не могу објаснити ничим другим до пристрасним односом истраживача према А. С. 
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Хомјакову. Таква је теза о пацифизму Хомјакова, његовој „мржњи према рату“ и, истовре-
мено, теза о Хомјакову као „поклонику ритера“. Највише, међутим, забрињава покушај да 
се од књижевника створи „двојна личност“, да се он окарактерише као човек „са пукотина-
ма у души и идеалу“, а његово учење да се представи као „утопија“. Недоумицу изазива и 
концепција „словенофилског поремећаја“ (тј. „оснивања“ словенофилства), које коментатор 
датира 1839. годином, као и теза о „убиству теорије“, до ког је, по његовом мишљењу, до-
шло 1861. 

Аутор овог чланка сматра да је лик који ствара коментатор заправо сурогат истинског 
лика оснивача словенофилства. Уз помоћ историјских чињеница и сведочанстава савреме-
ника у овом раду се оспоравају концепције Б. Ф. Јегорова и поставља се питање може ли ис-
траживач објективно представити фигуру свог антипода – књижевника чијим се погледима 
у потпуности противи..

Кључне речи: А.С. Хомјаков, Словени, словенофили, западњаци, марксизам, Б.Ф. Јегоров.
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КОНЦЕНТРАЦИЈА ИДЕЈА У ПЕСНИШТВУ ВАСИЉА 
ХОЛОБОРОЂКА (1945)  

(на примеру превода песама објављених у Књижевној речи, 1979)

У раду је представљено стваралаштво Васиља Холоборођка (1945), чуда од песника, 
једног од најупечатљивијих украјинских песника ХХ века, чији се стихови рађају у рањеном 
срцу. Поезија В. Холоборођка на високом уметничком нивоу исказује духовну суштину целе 
нације, одражава покушаје да се пронађу одговори на вечита питања, представља пример 
високе духовности и уметничке чистоте, у њој се може уловити кап росе и осликати кос-
мос, описати узвишени лет и дубока метафоричност и спознати суштина синкретичног 
мишљења. Поезија В. Холоборођка поезија је украјинског песника, зато што су у стиховима 
често присутне речи козак, Украјина, хетман, имена историјских личности, док национална 
обележја нису истакнута спољашњим атрибутима, већ унутрашњим садржајем, обележјима 
становишта, сликовитим излагањима и поетском семантиком. 

Кључне речи: Васиљ Холоборођко, Срђан Рашковић, украјинска поезија, српски превод, 
песма.

The paper presents the work of Vasyl Holoborodko (1945), one of the most striking Ukrainian 
poets of the 20th century, whose verses were born of a wounded heart. The poetry of V. Holoborodko, 
with great artistry, expresses the spiritual essence of the whole nation, reflects his attempts to find 
answers to eternal questions, exemplifies spirituality and artistic purity. Capturing both a dew drop 
and the cosmos, the poet describes sublime flights and through the use of profound metaphors 
shows an understanding of the essence of syncretic thinking. The poetry of V. Holoborodko is the 
poetry of a truly Ukrainian poet. The verses often contain the words Cossack, Ukraine, hetman, the 
names of historical figures. National features are not emphasized through external attributes, but by 
internal content, landmarks, picturesque speeches and poetic semantics.

Key words: Vasyl Holoborodko, Srdjan Raskovich, Ukrainian poetry, Serbian translation, song.

У поезији (1963‒1970) раног Васиља Холоборођка као да оживљава свет 
прастарих анимистичких представа о природи, свет далеког „наивног” пре-
тка или детета пуног поверења, насељен чудним бићима, испуњен чудес-
ним звуковима, бојама, авантурама; свет украјинске народне, још и паган-
ске демонологије, бајке, загонетке, коледе, али овај свет се не појављује у 
књижевним реминисценцијама и не као „сенке заборављених предака”, већ као 
органска реакција поетске душе на потпуно савремену стварност, као чудес-
ни начин њеног доживљавања. На неки начин овде се може видети не само да-
лекосежност националног сећања, већ и својеврсна „отпорност” људске душе, 
њених емотивних дубина на моћ технолошке цивилизације, одумирање чула и 
отуђење од глобалног постојања. Ово глобално постојање песнику се откри-
ва кроз рутину окружења. Најочајније хиперболе и најфантастичнији ликови 
настају као простодушан, поверљив наставак уобичајених свакодневних мета-
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фора. Сви „неживи” предмети код В. Холоборођка оживљавају и понашају се 
као добра и мила бића, као интересантна и несташна деца. Овим свеприсутним, 
мислећим, поражавајућим, бучним стварима-бићима испуњен је поетски свет 
В. Холоборођка, свет бесконачног преплитања „живог” и „неживог”, сталног 
уклапања човека у стихију природе. 

Касније збирке поезије (1986‒1999) В. Холоборођка потврђују његову одређену 
еволуцију. Он је очувао некадашњу светлост и непосредност дожив љаја, дуби-
ну рањивости и лакоћу маште, али их је изједначио са храброшћу и ширим по-
гледом на свет, мада они код њега, као и пре, нису јавни, већ су манифестовани 
управо у непоновљивом доживљавању друштвено битних догађаја, драматичних 
страница националне и савремене историје, ликова поклоника украјинске речи. 
В. Холоборођко постаје више епски, не зарад спољашњих ограничења, већ за-
рад потпуности разоткривања теме. Као и пре, у његовој поезији влада осећање 
доброте људске судбине, мада је живот додао горчине, или, можда, добронамер-
не туге и великодушне ироније које спашавају од песимизма. У својим стихови-
ма песник не тражи директан одговор на гореће проблеме савремености. Његова 
поезија је оригиналан поглед на човека из средине, у окружењу националне пси-
хе и осетљивости, оживљених и обновљених архетипова народне уметности.1

Посебно место у поезији В. Холоборођка заузимају ликови птица. Оне су само 
део песникових фолклорних истраживања. У сваком стиху за неку украјинску 
птицу песник бира пословицу, изреку, загонетку, која постоји у свести народног 
генија у запажањима о њима – у веровањима, забелешкама, чак и у бајалицама. 
Поетске слике настају из најискренијег зближавања далеких и неочекиваних 
асоцијација, што даје полет снази емоција. Поезија В. Холоборођка је органски 
наставак вишевековног народног поетског наслеђа у претежно потпуној форми 
бајковите и песничке метафоричности. 

Једна од загонетки поетског света В. Холоборођка – материјално и духовно, 
имају исту снагу. Оно што смо навикли да делимо на инспиративно и неживо, 
за наше претке није имало јасно одређене границе, већ је стално било у равно-
тежи. Зато су говорили, осећали, радили не само људи, већ и животиње, дрвеће, 
биљке, вода и ватра, земља и мртви преци. Настанак становишта човека учвр-
стило је све ово и, иако се временом свет поделио на духовни и материјални, 
првобитна веза остала је сачувана.2 

Поезију В. Холоборођка у српској култури преводили су Срђан (Ђурђов) 
Рашковић (преводи објављени у новосадском часопису Polja 1976, у београдској 
Књижевној речи 1979. и антологији Модерно светско песништво II 1983.), проф. 
Људмила Поповић (преводи објављени у београдском часопису Савременик 
плус 1993, нишкој Градини 2001. и Антологија украјинске поезије ХVIХХ век 
У инат ветровима 2002.) и проф. Миодраг Сибиновић (преводи објављени у 
зајечарском часопису Развитак и земунском Писму 2006.). С. Рашковић први 
је представио поезију „алхемичара речи“ преводима песама Zlatna ptica и Cvet 
koji je procvetao na vodi 1976, увевши српске читаоце у вербалне пастеле са 
бујним и радосним, срећним и контрастним тоновима. 

1 В. у Українське слово, Київ 2003: книга 4: Василь Голобородько: 228–231
2 В. у Вищий гомін. Київ 2003: Василь Голобородько: 5–6
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Срђан Рашковић је одлично разумео суштину и идеје поезије В. Холо-
борођка: правду живота, јако унутрашње осећање идеје правичности, ор-
ганску и чврсту везу са украјинском духовном традицијом, настојање да се 
наставе и увећавају њени најбољи резултати, придржавање принципа чисте 
уметности, упечатљив индивидуализам и изразита одбојност према друштве-
но организованим формама и институцијама и неповерење у друштво као так-
во. Зато ћемо у раду представити четири песме Васиља Холоборођка управо у 
преводу С. Рашковића.

Песма Планско рукаводавање социјални је дијалог. У основи песме је фразе-
ологизам о последњој кошуљи. Песма је пародија на пљачкашку кампању коју 
обавља држава против народа. У овој песми учествују два јунака. Чује се глас 
који наређује и глас малтретираних. Интонација гласова одређена је реторич-
ким фигурама. Наређењима која се издају описана је апсурдност поступака вла-
сти. Песма почиње наређењем: 

− Откини леви рукав с кошуље,
сад је модерно бити без левог рукава.
(В. Холоборођко Планско рукаводавање // Књижевна реч, Београд 1979: 5)

Мода је ироничан назив за диктирану норму (као и план и добровољно), 
којом од свих отимају. Власник кошуље усуђује се да се неодлучно брани:

− Али последња ми је кошуља...
(В. Холоборођко Планско рукаводавање // Књижевна реч, Београд 1979: 5)

Али ово никог не дотиче. 

− Па шта ако је последња,
а тамо у Африци људи без панталона иду – 
треба бре обући народ.
(В. Холоборођко Планско рукаводавање // Књижевна реч, Београд 1979: 5)

Апсурдни аргумент, као начин сатиричне оцене државне политике ширења 
комунистичких идеја на Афричком континенту, разоткрива ко је спрово-
дио идеје поткупљивања и мита. „Рукав“, а бирократски педантизам пре-
цизира да се ради о „левом“, оригинална је синегдоха сиромашне имовине 
совјетских грађана на коју претендује држава. Реч „леви“ означава и „леви-
цу“ и „левичарске“ идеје које пропагирају, за шта не жале ни људске жртве, 
ни своје земљаке. 

− Али рука ће остати гола –
људи ће се смејати...
(В. Холоборођко Планско рукаводавање // Књижевна реч, Београд 1979: 5)

Власник кошуље апелује на мишљење „људи“ и на народне обичаје. 
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− Каква море рука?!
Погледај колико безруких хода –
и живи. А ти – рука!
Па ништа, измислићемо још пар ратова –
тада ти рукав неће ни требати...
− Кад то буде пришијте рукав...
− Да пришијемо? Пришићемо – јер бојкотујеш добровољно рукаводавање 

државе.
(В. Холоборођко Планско рукаводавање // Књижевна реч, Београд 1979: 5)

Ради се о игри речи: „пришити“ у значењу оптужити некога за злочин. Сада 
пада маска „државног плана“ и открива се људождерско лице режима:

Толико ћемо их пришити да ће ти се 
милион кошуља распасти
на леђима док се и леђа не распадну!
(В. Холоборођко Планско рукаводавање // Књижевна реч, Београд 1979: 5)

„Непослушан“ је престрављен и скрива се иза провидне завесе 
добровољности: 

− Другови, дајем и други рукав –
ради пребацивања плана...
(В. Холоборођко Планско рукаводавање // Књижевна реч, Београд 1979: 5)

Ова апосиопеза у говору грађанина незадовољног рукаводавањем иронично 
описује ниво слободе говора. Престрављен због директне претње, он сам преки-
да свој одговор. Они који спроводе рукаводавање користе реторичка обраћања, 
питања са интонацијом заплашивања и презира и три тачке само једном: „Па 
ништа, измислићемо још пар ратова – тада ти рукав неће ни требати...”. Али и у 
ове три тачке садржана је претња. 

Јунак песме Хотів бути людиною... сам себе уништава:

да би био исти као други, као сви.
(В. Холоборођко Хтео је да буде човек // Књижевна реч, Београд 1979: 5)

Одсекао је себи ногу, одрезао прсте, остригао уши, одврнуо нос, ископао 
очи, ишчупао језик. У набрајању овог сакаћења самог себе присутна је ориги-
нална градација. Нога и прсти симболизују способност рада, уши, нос и очи 
способност доживљавања ствари онаквима какве јесу, језик је симбол говора, 
грађанске дужности и украјинског језика.
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да не би ненадно нешто лануо –
ишчупао је језик
(није могао да каже ни ласкаве речи драгани).
(В. Холоборођко Хтео је да буде човек // Књижевна реч, Београд 1979: 5)

Јунаку није остало ништа од онога што човека чини човеком, иако је хтео да 
буде човек, како је речено у наслову песме. Наслов указује на друштвене узро-
ке деформације јунака. Телесне деформације јунака опис су „омасовљавања”, 
изједначавања свести, усађивања бездуховности, коју прати денационализација. 
Одбацивање делова тела и бића симболично је и описује процес уништавања 
људске личности, њене свести под притиском друштвеног окружења и надзо-
ром неистомишљеника.  

У песми Загиблий за ідею В. Холоборођко је створио лик представника 
друштва, чијим животом потпуно располаже власт. Сам назив уклапа се у ре-
торику совјетског патриотизма и требало би да наговести херојски заплет. Али 
већ прва три стиха  песме лишена су свечаног тона и узвишене интонације: 

И рекли су му да мора умрети за идеју,
дали му пушку и послали на фронт
и он је – погинуо за идеју. 
(В. Холоборођко И рекли су му да мора умрети за идеју... // Књижевна 

реч, Београд 1979: 5)

У овој сувопарној информацији садржана је тема песме: „мора умрети за 
идеју“, заплет „дали му пушку и послали на фронт“ и расплет „и он је – по-
гинуо за идеју“. Редослед глагола описује јунака као потлаченог. Њему је на 
силу наметнута и сама идеја, која чак није ни обелодањена. Песма је објављена 
у збирци Летюче віконце (Балтимор. 1970) и вероватно описује догађаје у 
Мађарској, Чехословачкој, поступке власти СССР-а, које су биле незаконите и 
представљале су злочин према свом народу и својим војницима, који су изврша-
вали наређења. 

Песма даље објашњава спремност војника да погине за идеју:

У биоскопу му се свака смрт чинила
узвишеном, као светковинске заставе,
и тамо су војници падали у победоносној бици
(В. Холоборођко И рекли су му да мора умрети за идеју... // Књижевна 

реч, Београд 1979: 5)

Овакво обележје емотивног доживљаја смрти у борби говори о лицемерју 
у обуци војника. Може ли смрт бити света? Стварна ситуација је сложенија, а 
овде ратник 
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није ни знао ко побеђује:
они што су за идеју или безидејни непријатељ
(В. Холоборођко И рекли су му да мора умрети за идеју... // Књижевна 

реч, Београд 1979: 5)

Омаловажена реч „безидејни“ даје иронични садржај „идеји“.
Централни елемент садржаја композиционо је близак народним историјским 

песмама у којима ратник шаље родбини трагичну вест да се „оженио гробом“. 
Гроб је симбол бесмртности оног ко је погинуо у борби за отаџбину. Погинули 
војник у песми В. Холоборођка умро је непромишљено и сахрањен је на ужасан 
начин. Метак га је стрефио на сметлишту и 

нека домаћица из канте
просула смеће на његова леђа
(В. Холоборођко И рекли су му да мора умрети за идеју... // Књижевна 

реч, Београд 1979: 5)

После недељу дана видела се само чизма:

за недељу дана видела само чизма,
а онда само ђон,
а онда – ништа
(В. Холоборођко И рекли су му да мора умрети за идеју... // Књижевна 

реч, Београд 1979: 5)

Унижена лексика приликом описа погибије „метак га је стрефио“ и слика сахра-
не испуњени су иронијом и не величају војника. У песми сахрана није високи гроб, 
већ сметлиште, не цвета калина на војниковом гробу, већ бујно цветају лименке и 
шљака, не засипају гроб другови својим капама, као што је описано у думама, већ 
домаћица просипа смеће на погинулог војника. Њој је свеједно због њега, као што 
је њему било свеједно да ли је била права идеја за коју га нису послали да ратује, 
већ да умре. Слику сметлишта допуњава кокошка, која је чепркала по њему, али

није могла да дочепрка до палог војника
(В. Холоборођко И рекли су му да мора умрети за идеју... // Књижевна 

реч, Београд 1979: 5)

Кокошка није птица која у народним песмама слеће на гроб козака да једе ка-
лину и доноси вести из Украјине. Кокошка није ни орао, ни црни гавран, који 
слеће на бојно поље и стаје на тела погинулих. И на овај начин наглашава се ап-
сурдност губитка живота за погрешну идеју.

Сметлиште је место војника у историји своје земље и оне у коју су га посла-
ли. Али он то није схватио, није стигао. Ову мисао песник додаје последњим 
стиховима песме: 
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А да размишља о томе да ће на сметлишту мајке за њим непристојно 
проливати сузе,

за то више није имао времена. 
(В. Холоборођко И рекли су му да мора умрети за идеју... // Књижевна 

реч, Београд 1979: 5)

И овде је присутно позивање на историјске песме. Родбина, пре свега мајка, 
плаче за палим ратником. Мајчинске сузе су свете, а сметлиште је срамота 
и за војника, и за родбину. Песма је и асоцијација на контрасте са народним 
јуначким епом и окидач емоционалног набоја: гнева усмереног против неиме-
нованих криваца због уништеног и осрамоћеног живота. 

У песми Без імені јунак се теши да се и без имена може живети. 

Украли су ми име (добро што нису хлаче – 
и без њега се може живети)
(В. Холоборођко Украли су ми име // Књижевна реч, Београд 1979: 25)

Алармантно: име је мање вредности од материјалног предмета – панталона. 
Редослед описа како зову безименог јунака прецизира његову инфериорност:

и сад ме зову онај
коме је украдено име.
(В. Холоборођко Украли су ми име // Књижевна реч, Београд 1979: 5)

Он уме добро да ради, али њега не називају по томе, већ обрнуто „безиме-
ност” баца сенку и на његов посао:

кад омолујем онда сви знају
да је моловао онај
коме је украдено име.
(В. Холоборођко Украли су ми име // Књижевна реч, Београд 1979: 5)

а на белим зидовима које је моловао увек напише:

зид је дотерао онај
коме је украдено име.
(В. Холоборођко Украли су ми име // Књижевна реч, Београд 1979: 5)

Пријатна и учтива конотација није присутна чак ни у кругу најближих људи: 
телеграме и поздравна писма јунак добија само „на име онога коме је име 
украдено”. Са тим се он сам одавно помирио, а и жена се навикла. На крају је 
одбијање таквог поретка:   
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Не знам само како ће бити деци
кад их буду звали по оцу?
(В. Холоборођко Украли су ми име // Књижевна реч, Београд 1979: 5)

Губитак имена преноси се на национални ниво: „украдени” су породична 
(национална) суштина и достојанство. Зато овај јунак не може да живи ни од 
свог посла, ни од љубави ближњих. Ова конотација не усваја се као „име”, зато 
што нема духовног језгра око ког би могли да се окупе као једна целина. 

Поглед на свет Васиља Холоборођка зависи од околности у којима се нала-
зи. Тако би црвена бојица из његове кутије могла да постане крв, или би могао 
да нацрта мак или траку у девојачком венчићу. Живот га је приморавао да пре-
кида песме о „јабукама које су празник за тањир” и да бележи догађаје страш-
ног апсурда у ком је живео, да пише о времену у коме су голубови кљуцали очи 
мртвим војницима, а гавранови се на трговима љубили кљуновима, о замена-
ма вредности на које су људи приморавани. Зато су у песмама В. Холоборођка 
пристуни и уметничко савршенство и неуобичајене комбинације знакова срца и 
разума, оне тачно осликавају пејзаже и духовну природу његовог народа. 

Песник у краткој описној песми, чак и у одређеној метафори, може толи-
ко тога да каже да његов интегритет представља искуство многих генерација и 
одушевљава снагом поетске слике.  
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Таня Гаев

КОНЦЕНТРАЦИЯ ИДЕЙ В ПОЭЗИИ ВАСИЛЯ ГОЛОБОРОДЬКО (1945) 
(на примере переводов стихотворений, опубликованных в сербской 

литературной газете "Књижевна реч", 1979)

Резюме

В статье представлено творчество Василя Голобородько (1945), одного из самых яр-
ких украинских поэтов ХХ века, стихи которого переведены на сербский язык. Поэзия В. 
Голобородько как в оригинале, так и в высокохудожественном переводе Срджана Рашковича 
отражает духовную сущность украинской нации, ее настояние найти ответ на извечные во-
просы бытия, иллюстрирует высокую духовность и художественную чистоту: может уловить 
каплю росы и изобразить космос, описать возвышенный полет и изучить сущность синкре-
тической мысли. Это поэзия истинно украинского поэта, но ее национальная исконность 
подчеркивается не внешними атрибутами, а внутренним смыслом, глубинно образным жи-
вописанием и поэтической семантикой.

Ключевые слова: Василь Голобородько, Срджан Рашкович, украинская поэзия, сербский 
перевод, стихотворение.
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ФІЛОСОФІЯ ПРИМИРЕННЯ У РОМАНІ  
«ДУЖЕ СКРОМНІ ДАРИ» УГЛЄШІ ШАЙТІНАЦА

У статті аналізується роман сучасного сербського письменника і драматурга Углєші 
Шайтінаца «Дуже скромні дари». Зроблена спроба визначити місце цього твору в історії 
сучасної сербської літератури поч. ХХІ ст. з позиції дослідження літератури, пов’язаної із 
тематикою дев’яностих років та розпадом Югославії. Припущено, що цей твір може допо-
внити низку інших творів сучасної сербської літератури, які, торкаючись теми дев’яностих, 
ілюструє вектор примирення та прийняття історії ХХ ст. Окрема увага приділена тематиці та 
ідеям твору, мотивам творчості автора, особливостям побудови твору та окремим аспектам 
інтермедіальності.

Ключові слова: Углєша Шайтінац, епістолярний роман, 90-ті роки, історія, сучасна сербсь-
ка література.

The article analyzes the novel of the contemporary Serbian writer and playwriter Uglješa 
Šajtinac Quite Modest Gifts. An attempt was made to discover the place of this work in the history 
of contemporary Serbian literature of the early 21st century from the standpoint of literary research 
related to the topic of the 1990s and the breakup of Yugoslavia. It is suggested that this work can 
complement a number of other works of contemporary Serbian literature that touch on the topic of 
the Nineties, illustrating the vector of reconciliation and acceptance of the history of the twentieth 
century. Particular attention is paid to the subject matter and ideas of the work, the motives of the 
creativity of the author, features of the construction of the work and aspects of intermedia.

Key words: Uglješa Šajtinac, epistolary novel, diary, 1990s, history, modern Serbian literature. 

Потрясіння сербського народу, яке викликав своїм трагічним перебігом роз-
пад Югославії 90-х рр., органічно знайшло своє відображення в мистецтві, і, 
звичайно ж, у літературі. Як і будь-яка суспільно-політична криза, а не лише 
індивідуальна, вона акумулює певний ланцюг психологічних станів свідомості. 
Етапи подолання кризи змінюють один одного – від першого, що повністю 
заперечує подію і характеризується агресивною поведінкою, до останнього, 
який веде до примирення (за К. Г. Юнґом). Перший етап переживання травми 
відбувається, коли подія щойно сталася, а для історичної дистанції ще немає 
місця. Його характеризує повне заперечення катастрофи, що супроводжується 
запереченням, агресією та гнівом. Людина ще не в змозі об’єктивно осмисли-
ти та збагнути те, що відбулося. Для цього необхідний час. Агресія та гнів – 
перші маркери втрати того, що колись мало цінність, а також болю та жалю. 
Наступними етапами є відчуття втрати і відстороненність, за якими йде прими-
рення з ситуацією. 

Углєша Шайтінац (р. н. 1971) – один із провідних сучасних сербсь-
ких письменників нової генерації, романіст, автор оповідань і драматург. 
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Літературну кар’єру розпочав романами: «Дива природи» («Čuda prirode», 
1993), «Нада живе на околиці міста» («Nada stanuje na kraju grada», 2002),  «VOK 
ON!» («VOK ON!», 2007), «Дуже скромні дари» («Sasvim skromni darovi», 2011) 
та ін. Автор драм, серед яких «Хадерсфілд» («Hudersfild», 2005), за яку пись-
менник отримав премію ім. Стерії Поповича за найкращий сучасний драматич-
ний текст. Роман «Дуже скромні дари» (2011) нагородили такими престижними 
сербськими преміями, як Віталова, за найкращий роман року, премією ім. Бори 
Станковича у 2011 р. та Європейською літературною премією у 2014 р.

Знаково, що У. Шайтінаца включили до антології молодих сербських авторів 
«Собачий вік» («Pseći vek», 2000), поруч із такими авторами, як Н. Йованович, 
С. Тешич, Б. Адашевич та М. Спасоєвич. Літературознавець А. Єрков наголошує 
на тому факті, що всі автори «спільної колекції» народилися після 1970 р., а це, 
на його думку, є межею нової генерації письменників (Tatarenko 2016: 141). 
Поява зазначених авторів на літературній розі вітрів спонукає молодих авторів 
кластеруватись, оскільки, незважаючи на різні поетики, їх об’єднує спільне 
культурологічне підґрунтя (відмінне від попередніх і наступних поколінь). Також 
їх єднає проблема доказу своєї присутності в літературному процесі і якості 
творів. «Собачий вік» – збірка, що задовольняє усі потреби: з одногу боку, вона 
зібрала шість авторів, які з’явилися на літературній сцені у 90-ті (переважно в 
журналі «Reč») і, за словами С. Ілича, ще не встигли «олітературитися» (Bakić).

 Водночас, «Дуже скромні дари» – на нашу думку, один із ключових творів 
письменника. Про це свідчать не лише визнання критиками й отримані наго-
роди, але й зацікавленість романом за кордоном. Так, твір був перекладений 
шістьма мовами світу (італійською, угорською, словенською, македонською, 
болгарською). У 2016 р. він вийшов у видавництві «Темпора» в українському  
перекладі Катерини Калитко (Шайтінац 2016). 

Цей роман – сімейна історія, вписана у форму листування, а саме – діалог 
двох братів. Роман про Нью-Йорк та воєводинський Банат, у якому крізь ви-
пробування долі їхніх мешканців дуже емоційно і захоплююче оповідається 
про непрості суспільно-історичні питання сербської сучасності. Як слушно 
зауважив літературознавець М. Вескович: «Дуже скромні дари» не претенду-
ють на те, щоби дати вичерпну картину світу, в якому ми живемо, епохи, чи 
проаналізувати усі аномалії нашого суспільства, натомість вони змальовують 
кілька типових доль, які розвиваються у тіні турбулентної транзиції» (Весковић 
2019: 76). Для цього роману У. Шайтінац обрав епістолярну форму, яка була  
характерною для доби сентименталізму у XVIII ст. У «Дуже скромних дарах» 
автор, підлаштовуючись до умов новітньої доби, осучаснює класичний жанр, 
надає йому нового звучання, адже спілкування відбувається в електронних ли-
стах. Зрозуміліша форма діалогу надає роману драматичного характеру і дис-
кретно затінює фабулу етапами розвитку драми, а у синхронії розвитку подій 
героям протистоять просторова відстань, дистанція між поколіннями, освіта, 
досвід, ступінь успіху, що вимірюється «об’єктивним» загальним архетипом 
(Marković 2012: 103).

Молодший брат – Вукашин, талановитий драматург, який вирушає до 
Америки, а саме до Нью-Йорка на З’їзд драматургів Центрально-Східної 
Європи. Старший – Живоїн, без вищої освіти, учасник новітніх балканських 
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воєн 90-х рр., полюбляє перехилити чарку, багато не заробляє і, здається, уже 
поставив хрест на своєму житті. На основі спільного і відмінного у вихованні, 
поглядах на світ  та сучасну Сербію, сім’ю та покликання, автор майстерно 
будує фабулу роману. Вукашин та Живоїн – надзвичайно різні. Комунікація 
крізь континенти, тисячі кілометрів та подорож історією власної сім’ї допомо-
же їм почути і зрозуміти один одного. У мізансцені діалогу братів – їхні бать-
ки, бабусі і дідусі, сестра і найближчі друзі. Та все ж таки наріжним каменем 
для братів є ставлення до своїх батьків і родини. Вихований дідусем і бабу-
сею, Живоїн не має жодного пієтету до матері та батька: «для мене Дедді та 
Мати ніколи не були тими, ким вони є для тебе і Гордани. Ніколи не були цілим 
світом». В його уяві вони лише «дикі та свавільні діти квітів», які стали батька-
ми (Шайтінац 2016: 31). Натомість для молодшого, який виріс із мамою і татом, 
вони є справжнім уособлення героїзму. Живоїн обожнює своїх дідусів і бабусь, 
які його виростили та привчили читати поезію: «я знав щонайменше полови-
ну творчого доробку Воїслава Іліча, кілька творів Пушкіна, включно з поемою 
«Цигани», і майже усю «Лірику Ітаки» Црнянського» (Ibid: 33). 

Брати уособлюють класичний конфлікт поколінь: Живоїн народився у 
щасливі часи Югославії та зростав у дусі соціалістичного «братерства та 
єдності», а батьки-хіпі покинули його на виховання патріотичним дідусеві з 
бабусею; молодший брат народився уже в 70-ті, його юність минала під час 
великих потрясінь новітньої історії Сербії. Удвох вони – «свідки зміни систе-
ми цінностей між поколіннями і їхній діалог представляє спосіб, у який це 
зіткнення можна подолати» (Radman). 

Їхнє ставлення до своєї країни різне, неоднозначне, адже становлення братів 
відбувалося у часи воєн, криз та квазідемократії дев’яностих. Старший скеп-
тично ставиться до Батьківщини, до того, на що вона перетворилась, а саме 
на – «срану вітчизну» (Шайтінац 2016: 8), а рідний Банат – «печальна кана-
ва, багнистий курорт на околиці світових імперій» (Ibid: 19). Йому наділена 
роль критика та скептика. Він – прагматик без ілюзій та мрій, а його влас-
на самоідентифікація сумна, адже він сам себе детермінує у маргінальному 
векторі: «Не можу терпіти слабаків! Не можу, бо я сам – один із королів усіх 
слабаків цього світу» (Ibid: 38). 

На противагу йому, молодший брат часто розмірковує про хитросплетіння 
долі, про причинно-наслідкові зв’язки у житті: «Я запитував себе тоді й зараз 
запитую, дорогий брате, чим я все це заслужив. Хто обрав саме мене у Сербії, 
щоб я полетів сюди?» (Ibid: 12). Звісно, Америка – «земля обітована», мрія. Він 
упевнений у тому, що недостатньо хороший для того, «щоб три тижні вешта-
тися центром світу» (Ibid: 13). Ключова, фундаментальна відмінність між бра-
тами артикулюється Живоїном. Це суть, головна ідея та квінтесенція «Дуже 
скромних дарів», яку можна звести до ідеї пошуку свого місця у світі: «Ти не 
чоловік, який сидить за кермом «Пікапа», ти – письменник» (Ibid: 36]. 

Одна із магістральних тем роману – тема еміграції. На нашу думку, вона 
цілком органічна для історії сербської літератури загалом, адже мотив пере-
селення і на початку ХХІ ст. лишаться у ній домінантним. Що ж відмінного 
привносить автор своїм твором? На думку М. Міркович, позиція автора щодо 
цього питання – свіжа, а уявлення про життя мігрантів, вихідців із Балкан, а 
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також враження гостей США представлені нейтрально і демістифіковано. У. 
Шайтінац дистанціюється від утопічного патріотизму та рекламної ностальгії 
затятих противників усього американського, що часто характеризує сербських 
мігрантів. Емігранти У. Шайтінаца не переобтяжені первісними упередження-
ми, а є людьми, що підтверджують свою ідентичність, прагнучи бути творчи-
ми й емоційними. На думку дослідниці, «проблема неприналежності полягає 
не тільки в розселенні співгромадян, а й небажанні приймати себе вдома на 
батьківщині, у суспільстві знищених цінностей, а справжню батьківщину 
і відчуття приналежності можна знайти в зовсім іншій категорії, а саме – у 
родині» (Mirković 2012: 104). Водночас він змальовує емігрантів, які так і не 
пристосувались до північноамериканських реалій та відмовилися приймати 
нову систему цінностей, як таких собі «гоумсік-невдах», які демонструють цю 
неприналежність. 

Вукашин одночасно розуміє і не розуміє це заокеанське життя, яке так 
відрізняється він того, до чого він звик. «Я застарий, щоб тут лишатися. Це я той, 
хто не має де подітись, – не ти» (Ibid: 98), – підсумовує він. Фізична роздвоєність 
братів символізує їхню характерну відмінність, – зауважує В. Радман, додаючи: 
«Автор вправно грається із цією проблемою, додаючи своєму тексту цитати 
на кшталт уривку із вірша «Запізнілий мандрівник», який у контексті рома-
ну пропонує роздуми про те, наскільки історія й оточення впливали на долю 
поколінь, на прогрес одного і декадентство іншого» (Radman).

У «Дуже скромних дарах» автор на перший план виводить щасливі долі 
емігрантів, попри загальну драматичну складову історії та тягар буденності. 
Загалом настрій роману преважно позитивний, оптимістичний, що дозволяє 
нам думати про актуальний вектор примирення із сербською реальністю, що 
простежується у творчості У. Шайтінаца. Вдало їх ілюструють персонажі 
Жаре і Майкі – уособлення вдалого еміграційного асимілювання, адже 
від початку вони відкинули минуле разом зі страхами та міфами своєї 
батьківщини  й обрали майбутнє в новій країні. Саме вони зі своєю життєвою 
позицією, світосприйняттям стануть провідниками для Вукашина у світі 
американської культури – маючи за плечима сорок років емігрантського 
досвіду, вони вирішили будувати своє нове життя та нову ідентичність. Для 
Майкі суспільство неасимільованих нестерпне, адже вони нікому не потрібні 
тут, на новій батьківщині, у США, але уже давно не цікаві вдома: «усе звело-
ся до «нас тут ненавидять» і «те, що відбувається, не принесе нічого доброго 
Сербії» (Шайтінац 2016: 123). Для Жаре головні в житті його сини та дружина. 
Саме ця сімейна ідилія справить велике враження на головного героя і стане по-
штовхом для усвідомлення свого місця у житті. В образі емігранта Жаре уосо-
блено інтелігентність та інтелектуальну філософію, що підкріплені любов’ю до 
літератури та чудовим музичним смаком. 

Саме він знайомить Вукашина із твором американського композитора 
А. Копленда (1900–1990), що був написаний для балету «Весна в Аппалачах» 
(«Appalachian Spring»). Цей своєрідний політичний маніфест – важливий для 
американської культури твір1. «Весна в Аппалачах», як й інші роботи цього 

1 Дія відбувається у Західній Пенсильванії часів громадянської війни, а персонажі – бе-
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композитора, демонструє образи ідеальної країни – Америки, яка могла би нею 
бути або ще буде. «Весна» закінчується варіацією гімну шейкерів2 «Прості 
дари» («Simple Gifts»): «Досягнувши справжньої краси, ми не будемо стидатись 
і підкорюватись» – лейтмотив творчості композитора (Росс 2012). Саме в цьо-
му контексті герой уперше згадує про цей гімн, назва якого стала інспірацією 
для назви досліджуваного роману. Автор коротко, але влучно  характеризує 
шейкерів: «Дивна секта. Целібат і всиновлення сиріт. Танець і пісня. По суті 
– суть» (Шайтінац 2016: 127). Через їхній гімн відбувається комунікація із 
втраченим поколінням, генерацією Х: «Бути скромним – дар, Бути вільним 
– дар / Прийти туди, де маєм бути – дар / Знайдем місце правильне єдине, В 
долині любові, буде справжнє диво…» (Ibid: 150). Символізм скромних дарів за 
Шайтінацем слід убачати, на нашу думку, у пошуках себе, свого місця в житті 
та внутрішньої сили для подолання життєвих перешкод, яку ця знахідка дарує. 

Історичне тло роману представлене в кількох площинах. Одна з них – історія 
їхньої родини, сама по собі велике історичне полотно. Їхній батько – учитель 
історії, один із їхніх дідусів – учасник народно-визвольної боротьби. Інша пло-
щина – це історія реальна. Цікаво, як автор подає відсилки до подій минуло-
го, які, на його думку, безпосередньо чи опосередковано вплинули на сучасну 
історію Сербії. Один із таких епізодів пов’язаний із Лібертвілем (штат Іллінойс, 
США). Серб-мігрант, Майкі, вирішує відвезти Вукашина прогулятися знако-
вим місцем для сербської історії, адже саме тут знайшли останній притулок 
серби назавжди втраченої країни – Королівства Югославія3. Цей епізод лише 
підсилює історичні конотації у творі. Схожий на героїню твору «Дивовижний 
чарівник Країни Оз», Дороті, герой Вукашина, опинившись у чудовому світі 
Америки, розуміє, що постійно носити зелені окуляри він не схоче. Ставлення 
до Америки у Вукашина амбівалентне: «за всієї нікчемності життя і тут, і там я 
усвідомлюю (як сказала б німчура), що життя, може, у нас однаково жалюгідне, 
але смерть значно убогіша там, ніж тут» (Ibid: 88). 

Значущим є ставлення героїв роману до минулого. Парадоксально, але 
закономірно – брати зближуються і починають говорити про своє життя тільки 
після того, як доля їх розвела на різні континенти. У їхній розмові про своє 
дитинство і молодість відкривається історія Сербії, особливо її новітній етап. 
Сильний, емоційний і автентичний наратив говорить про нещодавно пережи-
тий безпосередній досвід колишньої югославської республіки. У. Шайтінац 
у романі мистецьки вписує хроніку сучасності, у листах якої проговорюють-
ся останні десять років ХХ ст. у долі Сербії. «Однак скільки б не відбувалося 
подій, У. Шайтінаца, передусім, цікавлять наслідки тих турбулентностей, при-
ватна історія особистості та спосіб, у який вона бореться з тими обставинами, у 

зіменні американські архетипи, де є Мати, Донька, Громадянин, Молодша Сестра, Утікач та ін.
2 Американська християнська секта, відома з XVIII ст. Її прихильники вірять у друге при-

шестя Христа.
3 Тут розташований монастир Святого Сави, що заснований на початку ХХ ст. під час 

Великої депресії, і сербське кладовище, на якому поховані члени правління та міністри пар-
ламенту Королівства, а у 1970 р. тут було поховано Петра ІІ Караджорджевича, представника 
династії Карагеоргіїв – останнього короля Югославії.
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вирі яких опиняється», – зауважує В. Радман (Radman). Суть розуміння автором 
місця людини у світі він вкладає у слова молодшого Вукашина: «Срана історія з 
її великими віхами. Людина мусить виборювати своє право померти за межами 
великих історичних подій. У спокої та з правом на приватну історію» (Шайтінац 
2016: 80). А скептичний світогляд старшого підсумовує дев’яності у сербській 
історії: «Американські бомбардувальники над головою, російські газові труби 
під ногами, – ось гарантія прямої дороги в жопу!» (Ibid: 117). Зрештою, новітня 
історія Сербії й визначила їхню ідентичність. 

Інша магістральна тема твору – війна, стає неминучою в їхньому листуванні. 
Розуміння та ставлення до неї у молодшого брата перебуває у координатах за-
гальнолюдських і сімейних цінностей: «Чи це була якась важлива війна? – 
запитує він й одразу дає відповідь, – «Нам вона була важливою лише як те, 
звідки ти мусиш повернутись» (Шайтінац 2016: 22). У цьому романі немає 
місця для політичних баталій чи патріотичних роздумів. У центрі оповіді доля 
однієї родини, на яку, як і на долі інших, вплинула війна. Їхній батько, пережив-
ши два серцеві напади, у сорок років вийшов на пенсію, а Живоїн у свої 24 роки 
вирішив, що його життя скінчилось. І є питання, яке ніяк не збагне молодший 
брат просто тому, що ніколи не мав подібного досвіду: «Як і чому ти вже тоді 
вирішив, що уже пізно для всього?» (Ibid: 22).

Герої роману У. Шайтінаца не уникають есхатологічних питань, вони знахо-
дяться на тому етапі, коли готові розпочати відверту розмову про важливі речі. 
Форма листування дозволяє уникнути збентеження та соціальних незручно-
стей. Війна – це те, до чого ніколи не можна бути готовим. Історична дистанція, 
певно, дозволяє глобальніше переосмислювати важливі події. Однак із часом 
приходить і примирення, але здобутий досвід назавжди закарбується в пам’яті. 
Споглядання з позиції часу, що минув, дозволяє уже без свіжих, часто упередже-
них емоцій, зважено розмірковувати про минуле і побачити, нарешті, перспек-
тиву. Зрештою, людина завжди буде прагнути до життя, адже це – найбільша 
цінність. Без патетики та драми, спокійно проживати день за днем, тому слова 
Вукашина звучать особливо зворушливо: «люблю тебе і хотів би, щоб ми колись 
разом приїхали сюди або в якесь інше місце, подалі від предків та історій, і щоб 
просто гаяли час собі на радість. Просто жили <…> і нічого більше» (Шайтінац 
2016: 74). Ця думка повторюється автором кілька разів, звучить з вуст різних 
персонажів. У свідомість героя Вукашина автор уміщує перевірену істину, а 
саме – зізнатися собі, що прагнеш простого, наповненого любов’ю до сім’ї, 
життя: «Дорослі діти, дружина, яка йому вірить, а він вірить їй» (Ibid: 122). 
У. Шайтінац своєю творчістю демонструє певний відхід від домінантної для 
сербської ідентичності парадигми «поразка/перемога», відбувається зміщення 
акцентів на концепти сім’ї та миру. Хоча йому не вдається уникнути потужного 
впливу песимістичного фаталізму Косовського міфу артикулюючи: «прямуємо 
туди, куди ніхто не йтиме, щоб загинути на боці заздалегідь переможених, щоб 
дошукатися правди для всіх, а нам уже – що залишиться» (Ibid: 103).     

Інтермедіальність характерна для творчості У. Шайтінаца, як і загалом для су-
часних сербських письменників. Особливо цікавим у цьому контексті вважаємо 
цитування гімну шейкерів «Скромні дари», що стало інспірацією автора для 
назви роману. Також у романі згадують інші, абсолютно невипадкові музичні 
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твори. Серед них американський культовий гурт 90-х «Smashing Pumkings», що 
працював у напрямі альтернативного року і композиція «1979» з її «безмежною 
тугою» (Шайтінац 2016: 119). Згадування музичних творів покликані підсилити 
відчуття та викликати потрібні для відчуття моменту асоціації.  

У глибинних рівнях оповіді У. Шайтінаца міститься рефлексія новітньої 
історії Сербії – «гробниці неприхованих почуттів» (Ibid: 27). У світі трапляється 
занадто багато подій, і в пам’яті суспільства, світу вони надовго не затриму-
ються. Та, незважаючи на буремність 90-х рр. ХХ ст. на Балканах і їхній ши-
рокий розголос у світовій спільноті, усе минає. Спочатку необхідно звикну-
ти, що ти – в епіцентрі подій, а потім збагнути і прийняти той факт, що до 
тебе знову всім байдуже. У. Шайтінац своє розуміння минущості і відносності 
озвучує різними персонажами, з якими зустрічається герой. Це й молода сло-
вачка, яка зауважує: «зараз у фокусі співпраця із країнами Близького Сходу, 
з арабськими країнами. Що стосується Балкан, то цей період уже минув» 
(Ibid:  44). Або американський професор славістики, який починає хизувати-
ся знанням екс-югославської літературної сцени, глибокими дослідженнями 
боснійської та хорватської літератур, насамкінець, намагаючись принизити ге-
роя, закінчує тираду своїми міркуваннями щодо злочинів, учинених сербами. 
Автор торкається ще одної непростої  для сербського суспільства теми кінця 
ХХ ст., а саме комплексу провини. Ці закиди викликають єдине запитання: 
«Навіщо?». Мабуть, це чи не найяскравіший маркер зміни настрою суспільства, 
коли нарешті пристрасті вщухли і країна вже одинадцять років крокує шляхом 
розбудови своєї самостійності і незалежності в атмосфері відносного спокою 
ХХІ ст., а старі образи в минулому. На цьому тлі особливо цікавими є паралелі 
з Польщею, що їх проводить один із персонажів роману – поляк: «Я ось като-
лик і мені гидко від того, наскільки сильно тепер поляки не хочуть говорити про 
Голокост. А от про Катинь – завжди будь ласка!» (Ibid: 95). 

У. Шайтінац грається зі зміщеннями акцентів відповідно до загальних трендів, 
заданих політичною коректністю суспільства початку нового тисячоліття, та  
іронізує над мінливістю історичних тем, спокійно констатуючи: «Ми вже не 
цікаві» (Ibid:  44). Час гоїть усі рани, а на згарищі лишається один попіл: «а тоді 
згадуєш, що виростав у гармонії та розумінні, що ходив до школи, що мав іще 
якусь історію, крім історії злочинців та кровожерливості» (Ibid: 28), – згадуючи 
свій політично-соціальний бекґраунд, із жалем роздумує герой та автор. 

Зрештою, вустами старшого брата У. Шайтінац визначає причини, через які 
їхнє життя ніколи не буде таким, яким воно колись було, а герой готовий за-
лишити Сербію та продовжити своє життя в Америці. Їх символічно десять, 
як Божих заповідей. Перша з них перебуває у площині часу – Сербія дуже 
повільно змінюється на краще. Після подій жовтня 2000 р. суспільство охопила 
зневіра, надії на майбутнє розбилися об жорстоку реальність: «Знову вони все 
це влаштували! Поліція і криміналітет» (Ibid: 129). Націоналізм, який приніс 
Сербії тисячі смертей та глобальну кризу, не зник. Коли у ХХІ ст. на дитсадку, 
за стінами якого «бавляться, вечеряють і виростають», написано «Сербія – для 
сербів!» (Ibid: 130), то чекати на конструктивні зміни безперспективно. Живоїн 
після перемерзання на «трьох тижнях війни» не може бути батьком, що також 
несе на собі частку символізму, адже неможливість продовжити рід, особливо 
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для сербського патріархального суспільства – болісне питання. Герой не гото-
вий продовжувати грати у стандартні ігри суспільства, коли ставлення до тебе 
формується винятково за потужністю твоїх зв’язків у векторі поверхневих суд-
жень на кшталт: «насправді він думає, що ми з тих синів, яким не довелось у 
житті працювати, оскільки їхні батьки їх супроводжували, про все інформували 
й усім забезпечували» (Ibid: 130). Живоїн готовий лишити все, аби уникну-
ти претензій на майно: «якщо у вас будуть діти, усе, що по праву мало на-
лежати мені, нехай належить їм» (Ibid: 131), ця причина й справді є алюзією 
на десяту заповідь. «Хто буде визначати, як нам жити, – запитує Живоїн сло-
вами Кантона і сам відповідає, – «Злі пристрасті, що сповнені надії!» (Ibid: 
131). Вочевидь, автор говорить про вісім головних пристрастей, які називають 
смертними, коли людина перестає усвідомлювати їх та боротися з ними. Серед 
них гнів, гординя, марнославство, духовна недбалість, печаль тощо: «Власне, 
вони вже тут, щодня численніші», іронічно констатує брат героя, споглядаю-
чи сербське суспільство. Він називає Америку ідеальною для себе країною, 
тому що, називаючи Бога, вони не дають йому імені: «Може, якраз це наш 
Бог, тих, що не вірять у нього. Чистий атеїзм, це рай для мене!» (Ibid: 131). 
Цікава амбівалентність цієї причини якраз полягає в тому, що визнання раю 
і, як протилежності йому, – пекла, автоматично визнає наявність Бога. Герой, 
на нашу думку, протистоїть засиллю сербського православ’я і його тиску на 
суспільство. Остання причина ймовірності від’їзду до Америки міститься у 
суспільній площині. Герою соромно за те, що його оточує, і за те, що він себе 
вважає частиною цього. Усвідомивши ці причини, Вукашин артикулює ідейну 
суть усього твору: «Усі ми там, де наше місце» (Ibid:  138). Тим сильнішою є 
метафора братів, коли, порівнюючи кожен сам себе зі  скіфським мудрецем 
Анархасісом, вони доходять висновку, що інколи додому краще взагалі не по-
вертатись4: «Добрий мій брате, непогано було би Анархасісу залишитися на-
завжди в тих Афінах» (Ibid: 145). 

Ніби підсумовуючи, автор розповідає нам про долю їхньої молодшої сестри 
– представника ще однієї генерації, що за іронією долі стала антропологом, але 
має лишитися без роботи «Мале місто більше не потребує молодого етноло-
га-антрополога, оскільки держава, здається, офіційно визнала, що тут нічого 
ніколи й не було, а тим паче вартісного…» (Ibid: 148), – знову іронізує автор. 
Вердикт епосі озвучений главою патріархального сімейства, адже цитуючи себе 
зразка середини 80-х рр. ХХ ст., він зауважує: «Народ – це органічне явище… 
підйом, пік, надлом, фаза інерції, обскурація… і що зараз ми у фазі обскурації, 
або, як дехто воліє казати, у постмодерні, а це насправді вгасання, тріумф хи-
жацтва та паразитизму!» (Ibid: 148).  

Як слушно зауважила літературознавець М. Мiркович, «скромна просто-
та» не позбавила складності роману У. Шайтінаца: «обмін дарунками у найви-
щій символіці, і хоча подарунки досить скромні, але їх більше, ніж достатньо» 
(Mirković 2012: 105). У. Шайтінац пропонує у своєму романі надію на майбут-

4 Як відомо, Анархасіс прожив певний час в Афінах й у своїх роботах ідеалізував «варвар-
ські народи». Після повернення додому, за свідченнями Геродота, його було страчено, оскіль-
ки скіфи мстяться тим, хто приносить чужі звичаї.
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нє, відповідно до його філософії, це майбутнє, як і теперішнє, там, де має бути 
твоє місце, воно лежить у векторі  примирення з історією, життям та власною 
родиною. І хоча навряд чи це майбутнє буде веселим, але поруч із близькими та 
рідними воно точно буде сповнене любов’ю.
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Олга Антонова

ФИЛОЗОФИЈА ПОМИРЕЊА У РОМАНУ  
САСВИМ СКРОМНИ ДАРОВИ УГЉЕШЕ ШАЈТИНЦА

Резиме

У раду  је понуђена анализа романа Угљеше Шајтинца Сасвим скромни дарови. Уз сву 
разноврсност стваралаштва сва дела овог писца ипак прожима општа тема: ради се о осећају 
прогнаности из онога што ти припада и неприпадности ономе где се налазиш. У роману 
Сасвим скромни дарови уочавамо то на разним нивоима, почев од теме емиграције и до теме 
премештања у животном простору. Уз привидну једноставност, овај роман говори о важ-
ним стварима, актуализује такве теме као што су историја, а нарочито историја савремене 
Србије, балкански ратови деведесетих година 20. века, распад Југославије, емиграција, про-
блем генерација, судбина и место појединца у току догађаја, односи у породици, улога и 
функција породице у савременом друштву. Овај се роман надовезује на низ књижевних дела 
савремене српске књижевности чија је тематика повезана са деведесетим годинама 20. века и 
снажно је обележен духом тог времена. Иронија овог дела, које је написано у облику еписто-
ларног романа новог доба, а наиме у форми дописивања путем „рођене браће путем имејла,“ 
омогућава лакоћу перцепције ауторских идеја.

  Кључне речи: Угљеша Шајтинац, епистоларни роман, распад Југославије, деведесете, 
савремена српска књижевност. 
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U KOMUNIKACIJI SA ANTONOM POPOVIČEM*

Cilj rada jeste da se kroz prikaz i analizu teorijskog rada Antona Popoviča (1933–1984), jednog 
od najznačajnijih slovačkih teoretičara u oblasti prevoda i nauke o književnosti, ukaže na one aspekte 
Popovičeve teorije koji su primenljivi u nastavnim i aktuelnim translatološkim istraživanjima u 
Slovačkoj i šire. Posebnu pažnju posvetićemo Popovičevoj teoriji umetničkog prevoda u kontekstu 
njegove teorije komunikacije i metakomunikacije, koju je razvijao od kraja 60. do početka 80. 
godina prošlog veka. Na osnovu teorije umetničkog prevoda, Popovič je postao međunarodno 
priznat, njegova su istraživanja, međutim, prevazišla užu oblast translatologije, integrišući je sa 
širom problematikom književne komparatistike, sociologije književnosti i istorijske poetike. Izbor 
iz Popovičevog dela dostupan je u prevodu na srpski jezik pod nazivom Estetska metakomunikacija 
(Službeni glasnik, 2018). 

Ključne reči: Anton Popovič, teorija komunikacije i metakomunikacije, nauka o književnosti, 
umetnički prevod.

The aim of this paper is to use the presentation and analysis of the main theoretical concepts 
of Anton Popovič (1933–1984), one of the most significant modern Slovak scholars in the fields 
of translation and literary criticism, to point to those aspects of Popovič’s theory which are appli-
cable to educational and translation studies in Slovakia and beyond. Special attention is given to 
Popovič’s theory of artistic translation in the context of his theory of communication and meta-
communication, developed from the late 1960s until the early 1980s. His artistic translation theory 
made Popovič internationally recognized though his research went beyond the confines of transla-
tion into comparative literature, sociology of literature and also historical poetics. Selected theoret-
ical works of Anton Popovič are now available in the Serbian language entitled Estetska metako-
munikacija (Službeni glasnik, 2018). 

Key words: Anton Popovič, theory of communication and metacommunication, literary criti-
cism, artistic translation.

Anton Popovič u kontekstu moderne slovačke nauke o književnosti

Nakon studija na Višoj pedagoškoj školi u Prešovu i na Filozofskom fakultetu 
Univerziteta Komenski u Bratislavi, gde je završio slovački jezik i književnost i 
ruski jezik, Anton Popovič se bavio pedagoškim radom na Višoj pedagoškoj školi 
u rodnom Prešovu, ali i istraživanjima kao saradnik naučnog Slovenskog instituta 
u okviru Čehoslovačke akademije nauka u Brnu, i dva instituta u okviru Slovačke 
akademije nauka u Bratislavi: Čehoslovačko-sovjetskog instituta i Instituta za svetsku 
književnost i jezike. Kada je prešao na Pedagoški fakultet u Njitri, 1967. godine 
učestvovao je u osnivanju Kabineta za književnu komunikaciju i eksperimentalnu 

* Rad je nastao u okviru projekta Diskursi manjinskih jezika i književnosti u jugoistočnoj i 
srednjoj Evropi (178017), koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 
Republike Srbije.
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metodiku zajedno sa Františekom Mikom. Zahvaljujući radu Popoviča i Mike, 
njihovom razvijanju strukturalističkih misli, semiologije, književne komunikacije 
i metakomunikacije kroz timski rad, Kabinet postao je prepoznatljiv i van granica 
Čehoslovačke. Anton Popovič je bio direktor Kabineta u periodu 1974–1984. 
godine. Bio je, takođe, i šef Katedre za slovački jezik i književnost na Pedagoškom 
fakultetu u Njitri. Od školske 1975/76. godine boravio je kao gostujući profesor na 
univerzitetu u Edmontonu u Kanadi. Najveći doprinos Popovič je ostvario u okviru 
teorije umetničkog prevoda, kao i u oblasti teorije komunikacije i metakomunikacije. 

Književnonaučno i teorijsko sazrevanje Popoviča sagledava se u kontekstu razvo-
ja strukturalizma u Slovačkoj i šezdesetih godina, kada su norme socijalističkog 
realizma i marksizma u nauci o književnosti bile manje restriktivne (Čepan 2002, 
Harpanj 2018). Upravo je Popovič zaslužan za vraćanje klasičnog strukturalizma 
knjigom Strukturalizam u nauci 1931–1949 (1970). Ona je, pored dela o pojedinim 
aspektima strukturalizma u Slovačkoj, odlomaka iz strukturalističkih tekstova 
objavljenih u periodu od 1931. do 1949. godine, sadržala i selektivnu bibliografiju 
radova predstavnika strukturalizma u lingvistici, metodologiji nauke o književnosti, 
folkloristici i etnologiji, teatrologiji, teoriji i istoriji likovne umetnosti, kao i radova 
predstavnika ruske formalne metode i Praškog lingvističkog kruga, objavljene na 
slovačkom jeziku. Knjiga je, prema Harpanju, značajna i u širem kontekstu, jer je 
skrenula pažnju na način, na koji je deo mladih naučnih istraživača raskidao veze 
sa tradicionalizmom, prisutnim tridesetih godina prošlog veka u nauci, indirektno 
ukazujući na Popovičevo opredeljenje za put nastavljača one tradicije, koja se oslanjala 
na scijentistički pogled i metod u nauci, nasuprot pozitivizmu i folklorizmu. Pomenuta 
knjiga Strukturalizam u nauci 1931–1949. nagovestila je i Popovičevu opredeljenost 
za interdisciplinarnost i multidisciplinarnost u istraživanjima, koju je potvrđivao 
ličnim i neumornim angažovanjem u organizaciji književnonaučnog života.

Nakon početaka u oblasti komparativnih veza, Popovič je svoju pažnju usmerio na 
proučavanje umetničkog prevoda i njegovo teorijsko uopštavanje. Treba naglasiti da 
je Popovič teoriju prevoda posmatrao kao deo komparatistike i nauke o književnosti, 
pri čemu, konstatuje Harpanj, teorija prevoda omeđuje vlastiti predmet i stvara vlastitu 
terminologiju (Harpanj 2018: 234). U oblasti teorije prevoda od početka se oslanjao 
na teoriju češkog translatologa Jiržija Levija, objavio je najpre studiju Prevod i izraz 
(1968), teorijske monografije Poetika umetničkog prevoda (1971) i Teorija umetničkog 
prevoda (1975). Kroz tri pomenute monografije Popovič je od objašnjavanja 
postupaka i zakonitosti prevoda dospeo do teorije književne komunikacije u prevodu. 
Ovu teoriju razvio je potom u teoriju estetske metakomunikacije u knjigama Teorija 
metatekstova (1974), njenoj dorađenoj verziji Problemi književne metakomunikacije 
– Teorija metateksta (1975) i napokon u knjizi Estetska metakomunikacija (1978) 
koju je objavio u koautorstvu sa Františekom Mikom i u okviru koje Popovičev 
deo ima naziv Stvaralaštvo i recepcija. Popovičevi radovi, nastajali u drugoj polo-
vini sedamdesetih godina prošlog veka, prevazišli su oblast teorije umetničkog 
prevoda i integrisali širu problematiku književne komparatistike, sociologije knji-
ževnosti i istorijske poetike. Upravo se kroz izbor iz njegovih studija, koji je pod 
nazivom Estetska metakomunikacija objavljen u Službenom glasniku 2018. godi-
ne u prevodu sa slovačkog jezika na srpski, može uočiti integracija pomenutih 
aspekata Popovičevog rada. Izbor i prevod studija Antona Popoviča načinio je Mihal 
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Harpanj, redovni profesor u penziji novosadskog Filozofskog fakulteta. Kada je 
reč o dostupnosti Popovičevih studija na srpskom jeziku, postoji nekoliko studija u 
prevodima sa slovačkog, engleskog i ruskog jezika. Među prvim prevodima nalazi 
se monografska studija Poetika umetničkog prevoda. Proces i tekst u prevodu sa 
slovačkog Branislave Rom, koja je objavljena u petom broju subotičkog časopisa 
Rukovet 1980. godine. Iste godine, Svetlana Slapšak u vezi sa Popovičem pominje 
sintagmu Njitranska škola. Reč je, naime, o radu Škola v Nitre objavljenom u 142. 
broju časopisa Književna reč. Dve godine kasnije u istom časopisu citira se njitranska 
grupa u tekstu O interpretaciji umetničkog teksta Dobrivoja Stanojevića. Godine 
1982. pojavljuje se studija Mihala Harpanja Proučavanje književne komunikacije i 
metakomunikacije, objavljena u broju 2 časopisa Delo. Harpanj je preveo na srpski 
i Popovičevu studiju Metatekst kao model međutekstovnog nadovezivanja, a tekst je 
objavljen u trećoj svesci časopisa Mostovi 1984. Poznati su i Popovičevi tekstovi: 
Tradicija u književnoj komunikaciji (prevod Svetozara M. Ignjatovića sa engleskog 
jezika) i Definicija pojma prevod: teze (prevod sa ruskog Nede Nikolić-Bobić), koji 
su takođe objavljeni 1984. godine u istom broju časopisa Mostovi. Koautorsku studiju 
Antona Popoviča i Petera Zajaca Komunikaciona sistematika nauke o književnosti 
preveo je profesor Harpanj samo godinu dana kasnije (1985), a objavljena je u 
decembarskoj svesci Letopisa Matice srpske. U ovom kontekstu vredi napomenuti 
da su izbor i prevod dela (M. Harpanja) Estetska metakomunikacija Antona Popoviča 
jedan u nizu profesorovih prevoda moderne slovačke nauke o književnosti, u koje 
spadaju: izbor i prevod teorijske misli Františeka Mike Delo, komunikacija, kultura 
(Narodna knjiga, 1998), Prolegomena za semiotku bića (Službeni glasnik, 2016), 
izbor i prevod koncepcije pulsacione estetike Petera Zajaca Pulsiranje književnosti 
(Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića 2015), izbor i prevod iz novije slovačke 
nauke o književnosti Modeli i diskursi nauke o književnosti (Službeni glasnik, 
2018). Profesor Harpanj je ujedno autor naučno utemeljenog pogovora Popovičevoj 
Estetskoj metakomunikaciji, koja je, uz ostale Popovičeve studije na slovačkom 
jeziku, osnovno polazište ovog rada.

Osnovne postavke Popovičeve teorije komunikacije i metakomunikacije
Popovič i Miko razvijali su teoriju komunikacije na osnovama semiotičkih is-

traživanja Praškog lingvističkog kruga, delimično i Društva za naučnu sintezu (os-
novanog 1937. godine u Bratislavi, koje je delovalo na principu multidisciplinar-
nosti). Sam Popovič je objasnio da „[k]oncepcija književne komunikacije, koja 
se počela konstituisati krajem šezdesetih godina, morala se kritički izjasniti o 
naučnom nasleđu klasičnog strukturalizmaˮ (Popovič 2018: 109).1 Model književne 
komunikacije podrazumeva relaciju autor – tekst – primalac. Na osnovu pomenutog 
modela, Popovič objašnjava i prevod uz pomoć dve linije komunikacijskog procesa: 
autor – Tekst0 – Primalac (primarna književna komunikacija), prevodilac – TekstP 
– Primalac (sekundarna metaknjiževna komunikacija)‚ takođe objedinjuje ova dva 
procesa u jedan model: autor – tekst1 – prevodilac– tekst2 – primalac (Popovič 1975: 

1 Popovičevo kritičko izjašnjavanje o strukturalizmu odnosilo se na širi kulturni kontekst 
šezdesetih godina, kada su pojedinci, nakon poboljšanja društvene i političke klime u Čehoslovačkoj, 
nekritički propagirali ovaj smer. Pozitivne momente strukturalizma razvijao je František Miko, kao 
i sam Popovič u monografiji Strukturalizam u nauci 1931–1949 (1970).



Славистика ХХIII/2 (2019)

 U komunikaciji sa Antonom Popovičem   203

49, 68; Gromová 2014: 57). U kasnijoj razvojnoj etapi se komunikacioni čin shvata 
u širem semiološkom aspektu (odnos teksta prema realnosti) i u aspektu međuteks-
tovnog nadovezivanja (odnos teksta prema tradiciji nacionalne književnosti, nadna-
cionalnih književnosti, svetskoj književnosti, folkloru i prema drugim umetnostima) 
(Popovič 2018). Model književne komunikacije, dakle, sadrži različite veze i odnose, 
razgranat je i primenljiv kako u teoriji tako i kritici i istoriji prevoda. 

Prevod, prema Popoviču, predstavlja „proces komunikacije koji počinje pozna-
vanjem originalaˮ (Popovič 2018: 234). Treba istaći da je Popovič razradio i celokupan 
teorijsko-metodološki pristup originalu kao preduslov prevodilačkom procesu. Pome-
nuti metodološki pristup objašnjava u knjizi Teorija umetničkog prevoda (1975) i on 
podrazumeva: 1. poznavanje originala; 2. interpretaciju originala; 3. prestilizaciju 
originala, u okviru kojeg svaka od faza podrazumeva i nekoliko podfaza. Tako, 
na primer, poznavanje originala znači pre svega razumevanje svih leksičkih i 
filoloških aspekata teksta originala, određivanje njihove stilske karakterike (na 
primer, određivanje ironične, tragične crte originala i sl.), da bi nakon upoznavanja 
ovih delova strukture teksta, prevodilac dospeo do formiranja stava o umetničkoj 
jedinstvenosti originala (Popovič 1975: 39–46). Podjednako detaljno Popovič 
razrađuje i metodologiju interpretacije koju dovodi u vezu sa kategorijom književnog 
obrazovanja (videti Popovič 2018: 169–181). Pomenuti delovi Popovičeve teorije 
mogu se upotrebiti na časovima prevođenja u okviru osnovnih filoloških studija. 
Na primer, na predavanjima i vežbama iz osnova prevođenja2 teorija o poznavanju 
originala, kao uslova prevodilačkog procesa, s jedne strane predstavlja polazište za 
shvatanje ozbiljnosti prevodilačkog poziva i značaja pripreme za čin prevođenja. 
S druge strane, pomenuta teorija uopštava sve one faze, kroz koje studenti prelaze 
prilikom analize i prvog prevođenja teksta (od upoznavanja sa leksičko-filološkim 
aspektom teksta originala kroz korišćenje monolingvalnih rečnika, sekundarne 
literature o autoru i njegovom stvaralaštvu, do primene kontekstualnog značenja 
izraza i teksta, što u drugoj fazi omogućava detaljniju interpretaciju, kao preduslov 
izrade kvalitetnijeg prevoda). 

Od ostalih pojmova, kojima se Popovič služi u proučavanju strukture prevodnog 
teksta, treba istaći invarijantnost značenja, koja predstavlja poznavanje dubinske 
strukture teksta, koju bi prevodilac tokom procesa prevođenja trebalo da sačuva. 
Na osnovu tog pojma, Popovič određuje i „invarijante međutekstovneˮ, što 
podrazumeva „značenjsko jezgro zajedničko za dva ili više tekstova. Nastaje na 
osnovu međuliterarnog nadovezivanjaˮ (Popovič 2018: 97). Kod objašnjavanja poj-
ma invarijantnosti značenja može se videti uticaj generativne gramatike, koju je ipak 
u većoj meri primenjivao František Miko. Uticaj Mikovog sistema izraza ogleda se u 
Popovičevom korišćenju stilističkih odredaba teksta prilikom definisanja prevodnog 
procesa. U tom kontekstu najznačajnija su Popovičeva objašnjenja stilističke 
ekvivalencije u prevodnom procesu. U vezi sa pojmom ekvivalencije, šire su poznata 
Popovičeva proučavanja pomeranja u prevodu. Popovič je razradio tipologiju 
pomeranja u prevodu (slovački posun, engleski shift), koju su preuzeli teoretičari 
prevoda van granica tadašnje Čehoslovačke (Gromová 2003, 2014; Špirk<https://

2 Mislimo, pre svega, na predmete koji postoje pod nazivima Nauka o prevođenju, Teorija i 
praksa prevođenja, koji se u okviru filoloških studija izučavaju jednosemestralno ili dvosemestralno.
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www.academia.edu/8437397/Anton_Popovics_Contribution_to_Translation_
Studie> Datum pristupa 3. 2. 2018). U prevodnom procesu, prema Popovičevoj 
terminologiji, ostvaruje se jedinstvo invarijantnosti značenja i pomeranja, do 
kojih tokom prevođenja neminovno dolazi. Saznanja o tipologiji pomeranja, 
odnosno promena, u relaciji sa očuvanjem invarijatnosti značenja u cilju postizanja 
funkcionalne ekvivalentnosti prevoda, primenljiva su u nastavnom procesu, didaktici 
i kritici prevoda. Na to ukazuje i upotreba Popovičeve tipologije pomeranja u 
udžbeniku iz teorije i didaktike prevoda Edite Gromove Teória a didaktika prekladu 
(2003). 

Proučavanje prevoda u okviru teorije književne komunikacije omogućilo je da se 
u procesu prevođenja pre svega „prevazilazi jednostrana relacija original – prevod 
i u proučavanje ulazi komunikacioni proces u celoj širini, u kojoj se ‘prevodilac 
pojavljuje na dva načina: u jednom kao ponovni realizator književne komunikacije 
(zavisnost prevodioca od autora), drugi put kao realizator novog komunikacionog 
čina’ˮ (Harpanj 2018: 235). Stoga, prema Popoviču, prevod predstavlja „prekodiranje 
jezičkog teksta prilikom kojeg dolazi do transformacije njegovog stilističkog 
modela. Prevod je stilistički (tematsko-jezički) model originala i u ovom smislu je 
prevodilačka delatnost eksperimentalno stvaralaštvo (metastvaralaštvo)ˮ (Popovič 
2018: 101). Već u knjizi Teorija umetničkog prevoda (Teória umeleckého prekladu, 
1975) A. Popovič je razradio tipologiju metakomunikacijskih procesa i odredio 
prevod kao tip afirmativnog metateksta (Popovič 1975: 233). Kod teorijskog de-
finisanja metatekstovne komunikacije Popovič razlikuje tipove intertekstualnog 
nadovezivanja. Ovde želimo da se nadovežemo na Popovičevo određivanje odnosa 
između tekstova putem citata. Nadovezivanje na dela drugih autora putem citata 
može se, prema njegovom mišljenju, odvijati dvojako: unutar jednog sistema kulture 
kao i među dva sistema kulture (Popovič 1975: 230). Na ovim osnovama moguće 
je posmatrati prevod citata u okviru postmodernističkih tekstova. Imajući u vidu 
da postmodernistički tekstovi obiluju citatima, kako u okvirnim delovima teksta (u 
napomenama, motu), tako i u unutrašnjim aluzijama, parafrazama, direktnim cita-
tima, prevod metateksta originala može imati nekoliko oblika, ali i funkcija. U pre-
vod se može preuzeti citat iz dela, koje je prethodno preveo drugi prevodilac na 
ciljni jezik, ili, ukoliko ne postoji prevod konkretnog dela iz kojeg se navodi citat, 
prevodilac će načiniti novi prevod. Taj prevod može biti iz prve ruke, ukoliko je 
citat izvorno na jeziku originala, ili iz druge ruke, ukoliko je u izvorni tekst uvršten 
citat, preveden sa drugog stranog jezika. Ukoliko je autor izvornog dela ujedno i 
prevodilac citata u sopstvenom delu (kao što postoji slučaj kod slovačkog autora 
Pavela Vilikovskog, koji je ujedno i prevodilac dela Džozefa Konrada, kojeg citira), 
prevodilac kreira metatekst prema jednom autoru. Ukoliko su u original uvršteni 
citati iz dela, koje je na jezik originala preveo neko drugi, a ne autor, prevodilac 
uspostavlja relaciju prema dva izvornika. Takođe, prevodilac može individualno 
pristupiti prevodu citata. Na primer, izvorni citat može se nadomestiti drugim tekstom, 
slične funkcije kao citat u originalu, kojim će ostvariti vernu i efektniju funkciju u 
okviru teksta prevoda. Kao ilustraciju možemo navesti primer iz prevoda romana 
Pavela Vilikovskog Poslednji konj Pompeja. U zaključnim delovima romana citira 
se članak o mladom drotaru iz novina Orol iz 1887. godine, koji sadrži češku pesmu 
o mladom drotaru. Prevodilac, naime, uvrštava u prevod tri originalne srpske pesme 
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o slovačkom drotaru, preuzete iz časopisa Neven. U svim pomenutim slučajevima, 
u prevodu nastaje nova intertekstualnost. Zbog raznovrsnosti potencijalnih procesa, 
koji proizilaze iz primarne intertekstualnosti, prevod citata postmodernističkog teksta 
možemo razmatrati kao vid sekundarne metakomunikacije, u okviru koje dolazi do 
stvaranja novih međutekstovnih relacija. 

Popovičeva koncepcija i metodologija su se nekim kritičarima činile previše 
apstraktim, dok je poznati slovački komparatista Dioniz Đurišin, koji je u isto vreme 
razvijao sopstvenu teoriju prevoda, smatrao da se teorija A. Popoviča odnosi samo na 
direktne i genetičke odnose između originala i prevoda, tražeći lingvistička pomeranja 
i ekvivalenciju (Gromová 2014). Savremena translatološka istraživanja visoko cene 
Popovičev model estetske metakomunikacije, koji podrazumeva i kulturološku 
i sociološku dimenziju prevoda (Gromová 2014). Edita Gromova, koja svoj rad 
zasniva na osnovama Popovičeve teorije, kao najznačajnije delo ističe Popovičevu 
Teoriju umetničkog prevoda (Teória umeleckého prekladu, 1975) (Gromová 2003, 
2014). U periodu nakon objavljivanja pomenute monografije, Popovič je postao 
međunarodno priznat. Godinu dana nakon objavljivanja Teorije umetničkog prevoda, 
tokom boravka na Univerzitetu u Edmontonu, sastavio je prvi rečnik termina iz teorije 
prevođenja, koji je objavljen na engleskom jeziku pod nazivom Dictionary for the 
Analysis of Literary Translation. Rečnik predstavlja jedino Popovičevo delo koje je 
dostupno na engleskom jeziku (Špirk <https://www.academia.edu/8437397/Anton_
Popovics_Contribution_to_Translation_Studie> Datum pristupa 3. 2. 2018). Neki od 
Popovičevih termina, kao što su izražajna promena (na slovačkom: výrazový posun) 
i stilistička ekvivalencija (na slovačkom: štylistická ekvivalencia), prihvaćeni su i 
van granica Slovačke, na šta ukazuje rečnik Dictionary of Translation Studies (1997, 
2007) autora Marka Šatlvorta (Mark Shuttlerworth) i Mojre Kovi (Moira Cowie), 
koji sadrži više Popovičevih termina. Kao izuzetnoj akademskoj ličnosti, Popoviču je 
tokom represivnih sedamdesetih godina 20. veka Komunistička partija Čehoslovačke 
dozvolila putovanje u inostranstvo, te je boravio u Amsterdamu. U periodu između 
1973. i 1983. godine, Popovič je učestvovao u istraživanjima i držao predavanja 
u Varšavi, Nici, Moskvi, Budimpešti, Beogradu, Londonu, Varviku, Insbruku, 
Njujorku i Edmontonu u Kanadi (Špirk<https://www.academia.edu/8437397/Anton_
Popovics_Contribution_to_Translation_Studie> Datum pristupa 3. 2. 2018). 

Preminuo je 1984. godine nakon teške bolesti. Njegov teorijski sistem podstiče 
i današnja istraživanja prevodnog i ostalih metakomunikacionih procesa kako u 
Slovačkoj tako i šire. 
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COMMUNICATING WITH ANTON POPOVIČ 

Summary

Anton Popovič (1933 – 1984) is one of the most significant Slovak scholars, internationally 
recognized in the fields of translation studies and literary criticism. Particularly noted is his theory 
of communication and metacommunication and within it the notion of translation as metatext. 
Popovič developed this theory from the late 1960s until the early 1980s. The key words of his 
theory are the invariance of meaning, translations shifts, and equivalence, which he used to define 
translation as a semiotic-communicational process of dialectical unity of invariance and shifts. 
Even though it is often criticized for its abstract nature, there are parts of Popovič's theory, which 
are applicable at all levels of translation studies, as shown by contemporary translation studies in 
Slovakia, especially in the works of Edita Gromova and her team in Nitra. We can confirm this in 
practice by applying the theory of source text familiarity, interpretation, shift and equivalence in 
basic studies. At higher levels and scientific research, we can apply the theory of types of metatext 
to which we can add the interpretation of quotation translation in postmodern texts as a form of 
secondary meta-communication. Selected theoretical works of Anton Popovič are now available in 
the Serbian language titled Estetska metakomunikacija (2018) thanks to the translation efforts of 
Michal Harpáň. 

Key words: Anton Popovič, theory of communication and metacommunication, literary criti-
cism, artistic translation.
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МАНДЕЛЬШТАМ В СЕРБСКОЙ ПОЭТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
(ПО ПОВОДУ КНИГИ ВЕНЕЦ ДЛЯ МАНДЕЛЬШТАМА МИОДРАГА 

СИБИНОВИЧА)

МИОДРАГ СИБИНОВИЋ, ВЕНАЦ ЗА MАНДЕЉШТАМА. 
Нови Сад, Сремски Карловци: Издавачка Књижарница  

Зорана Стојановића, 2019.

В первой части этой статьи пишем о влиянии поэта Бранко Милькович в создании 
мандельштамовского текста в сербской поэтической культуре. Вторая часть статьи яв-
ляется обзором книги Венец для Мандельштам – Миодрага Сибиновича, так же как и 
переводов поэзии Мандельштама и его рецепции у сербов. 

Ключевые слова: Мандельштам, перевод, рецепция, сербская культура, Милькович, 
Сибинович. 

In the first part of this work we write about the impact of the poet Branko Miljković 
on the creation of Mandelstam text in Serbian poetic culture. The second part of the article 
represents an overview of the book Wreath for Mandelstam by Miodrag Sibinović, as well as 
the translation of Mandelstam poetry and his reception among Serbs.

Keywords: Mandelstam, translation, reception, Serbian culture, Miljković, Sibinović.

 «Золотой квартет» русской поэзии — Пастернак, Цветаева, Ахматова, Мандель-
штам — занимает широкое и глубокое место в сербской поэтической культуре, од-
нако, кажется что позиция О. Э. Мандельштама в этом составе — особая, как с ли-
тературной так и с литературоведческой стороны. 

В литературную жизнь Сербии Мандельштама ввел замечательный, рано по-
гибший поэт Бранко Милькович1. Едва успев проявить свой роскошный талант, 
практически ошеломив им своих современников, Милькович внезапно покончил 
собою. По официальным сведениям это было самоубийство из-за любви, но род-
ные и близкие друзья отказались в это поверить. Многие говорили о том что дере-
во на котором поэт повесился было слишком тонкое для его крупного телосложе-
ния. Мильковича нашли в коленопреклоненном положении повысшего на дереве, 
согнувшемся под тяжестью его веса. «Как рыба на удочке» — написал позже его 
товарищь и литературный брат по неосимволизму Милован Данойлич (Данојлић, 
Радисављевић: 2011)

 Тело поэта найдено в роще, недалеко от Загреба, города в котором 
Милькович жил и работал в последний период своей двадцатисемилетней жизни. 
Высокопоставленные лица Загреба и Белграда постарались поскорее закрыть «слу-
чай» который мог серьезно повредить идиллии братство-единство, фундаменту бу-
дущего Социалистической Югославии. Только спустя пятьдесят лет, после распада 

1 Бранко Милькович (1934-1961)
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федерального государства, очевидцам позволили объявить свои сведения о смерти 
одного из наилучших сербских поэтов. Как пишет газета Политика, Мильковича 
последним живым видел новисадский художник Владимир Богданович. По его сло-
вам он встретился с поэтом в загребском богемном ресторане «Кавказ». Сидели в 
небольшой компании, на галерке, за маленьким круглым столом, много пили, ку-
рили. В какой то момент Милькович, в уже порядочно подвыпившем состоянии, 
встал и покачиваясь подошал к низкой ограде. Богданович уже испугался, что он не 
устоит и огромным телом рухнется в нижний зал. Однако, поэт выпрямился и гром-
ким голосом произнес: «Зачем в социализме убивают поэта?» (Радисављевић 2011). 
Крыкнул первый раз, крыкнул и второй. Внизу зашевелились, зашептались, кто то 
позвал милицию. Их арестовали и увезли в станцию, там их разлучили и допра-
шивали отдельно. Под утро Богдановича выпустили, а Мильковича через три дня 
нашли в лесу мертвым. Так ли это было, у нас, кроме воспоминаний Богдановича, 
нет других фактов для востaновления исторической правды. Однако, нет сомнений 
что слова Мильковича, которые записал Зоран Радисавлевич со слов Богдановича, 
мог произнести поэт переводивший мандельштамовские За гремучую доблесть и 
Век. Первая подборка переводов из пятнадцати стихотворений вышла в литера-
турном журнале Книжевност 1960 года, а уже в следующем, 1961 году тринад-
цать стихотворений из этой же подборки было включено в Антологию современ-
ной русской лирики, так как отдельной книгой стихи Мандельштама, в переводе 
Бранко Милькович, появились год спустя после смерти переводчика , т. е. 1962 года. 
Название книге —Шум времени, дала ее редактор, славист Милица Николич, кото-
рая сделала выбор и перевод прозы. Книга обрела славу, стала классическим про-
изведением ознаменовавшим победу сербского модерна над традиционализмом. 
Для последующиих поколений Шум времени является книгой плотно соединившей 
Мильковича с русским поэтом. Мильковичу Мандельштам был близок не по фор-
ме выражения, а по внутреннему содержанию, проникновению в тайный смысл по-
эзии. Это хайдеггеровское проникновение в сокровенную сущность современного 
времени, оно как судьба истины бытия в целом. Поэт который в таком времени яв-
ляется настоящим поэтом должен, по законам «скудного времени», саму поэзию и 
назначение поэта воздвыгнуть на уровень поэтических вопросов. Именно в скуд-
ные времена суть поэтического должна быть особенно воспета и где такое случает-
ся мы нащупываем поэтическое творчество которое разделяет судьбу своего века. 
И Мандельштам и Милькович были поэтами одного духа времени. Как указал 
Аверинцев (Аверинцев 1990: 17), Мандельштам двадцать лет до Хайдеггера пред-
видел феноменалогию которую кoрoтко можно выразыть словами “Zu den Sachen 
selbst” сказав — «Любите существование вещи больше самой вещи и свое бытие 
больше самых себя - вот высшая заповедь акмеизма» (Мандельштам 1990: II, 142). 
Из угла Хайдеггера можно сказать что Мандельштам писал поэзию в «сумерках», 
т.е. накануне будущей мировой ночи. Чувство пустоты мира является уже в пер-
вой книге Камень: «Твой мир болезненный и странный / Я принимаю пустота!» 
(Мандельштам: 1990 I, 71). Однако, «корабль» Мандельштама хотя и с «пустатой в 
мыслях» мог наткнуться на тютчевский «подводный камень веры», который несмо-
тря на то что «страшен» (Мандельштам 1990: I, 281) поэту, все же указывает на то 
что бездна не без дна — в ней есть какая то опора. 

С другой стороны, Милькович, в контексте Хайдеггера, творил глубоко в ми-
ровой ночи, скудном времени, которое стало до такой степени скудным что в 
нем и отсутствие Бога уже не чувствуется отсутствием. Для поэтического субъ-
екта Мильковича, Прометея прикованного к мачте корабля, подводным может 
быть лишь песня, являющаяся зеркалом пустоты: «Воры огня совсем неласковые 
/ Привязанные к мачте корабля за которым следит / Подводная песня явью опас-
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ная» (II, 167). Милькович, человек своего времени, выходец философского факуль-
тета, и хадеггеровский концепт «мир как пустота» естественно является его основ-
ной поэтемой: «Пустота глубже. О, время где тебя / Огонь пересекает! Не страшен 
ли полет который доказывает / Пустоту вещей...». И если «прошлое больше все-
го чего нет и чего не будет» и «если этот мир пустотой одзванивает» (II, 159) тог-
да поэту остается, подобно всем смертным, мечтать или дерзновенно нырнуть в 
бездну. Нисхождение в царство мертвых стерженевая, орфическая тема роднит 
Мильковича с Мандельштамом и до его прочтения и переводов мандельштамов-
ского «Летайского цикла». Петь о боге Орфее, согласно Хайдеггеру, тоже неписан-
ный закон скудного времени — времени когда серьезные поэты отыскивают следы 
исчезнувших богов. «Орфическое завещание» Мильковича с его рекомендацией по-
этам «Если хотите песню, выройте ее из земли» явно перекликается с мандельшта-
мовским: «То что я сейчас говорю, не я, / А вырыто из земли, подобно зернам ока-
менелой пшеницы» (Мандельштам 1990: I, 146). 

 Тема Орфея повлекла за собой вереницу мотивов у обеих поэтов, таких как: пти-
ца, ласточка, ад, река, лес, кровь, пчела, забытие, слово которое убивает, шевеленье 
губ. В этом смысле „союзь“ Милькович-Мандельштам естественнo обратил на себе 
внимание ученых. Первым о нем писал Миливой Йованович, исследовавший ман-
дельштамовский цитатный пласт в поэзии Мильковича, однако ученый критиковал 
мандельштамовские переводы Мильковича. И хотя согласно Йовановичу в поэти-
ческо-философском смысле Милькович глубже Мандельштама, он считал его пере-
воды не точным лексико-семантически и рифмо-метрически, а сам выбор стихотво-
рений не самым представительным для творчества Мандельштама в целом. Спустя 
несколько десятилетий Йовановичу ответил Миодраг Сибинович, не только «засту-
пившись» за переводы Мильковича, но и расширив исследования в связи с темой, 
которая не утратила актуальность и по сей день.

 Сибинович о «союзе» Милькович-Мандельштам писал неоднакратно, с точ-
ки зрения теории перевода, теории литературного метатекста, культурологическо-
го подхода, из угла влияния на сербскую литературную жизнь. В широком и раз-
ностороннем исследовании этой темы Сибинович, между прочем, по другому от 
Йовановича оценил выбор Мильковича из ньюйоркского издания Мандельштама 
(1955). То что Йованович считал серьезным недостатком этой подборки, — а имен-
но определение за поллемическую поэзию смотрящую своему веку в глаза, за 
счет «мандельштамовской тайнописи и стихов с культурно-философским, куль-
турно-историческим и художественно-историческим содержанием» (Јовановић 
1976: 73), — оказалось плодотворным для «возвращения сербской поэзии в при-
родную коллею и преодоление этапа односторонности социалистического реа-
лизма» (Сибиновић 2018: 401). По словам Сибиновича именно «поздние стихи» 
Мандельштама могли стать „толчком сознательного разобличения домашнего куль-
та личности, домашних аномалий свидетельствующих о расколах между словом 
и делом” (Сибиновић 2018: 402). Такую ориентацию первой книги творчества 
Мандельштама на сербском языке, подчеркнула ее редактор и переводчик проза-
ической части, Милица Николич. В предисловии к белгардскому Шуму времени 
она писала «Это немногое что знаем о его жизни преследуемой со всех сторон, об 
арестах, бойкотах, неприятии его поэзии, литературной ликвидации, затем изгна-
нии, Сибири и смерти ˂...˃ позволяет нам смотреть на его поздние стихи на только 
с поэтической и литературно-исторической но и человеческой точки зрения. Этим 
мы хотели подчеркнуть гуманитарное послание его поэзии и, для нас, расширить 
возможность увидеть процесс который у поэта превращает жизненный импульс во 
визионерство и возвышенную реальность» (Николић 1962: 285–286, Сибиновић: 
356). И действительно намерения Милицы Николич вместе с Бранко Милькович 
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не прошли бесследно. Среди тех которых стихи Мандельштама «разбудили» был 
и Добрица Чосич, крупнейший сербский писатель, политический и национальный 
теоретик. В дневниковой записке, под названием Бессоница обозначеной датой «7 
марта 1964, после полуночи», он пишет о Двадцатом веке, о его всемогущественной 
и тотальной тирании, во имя будущего, во имя свободы. В эту ночь Чосич шагая в 
слух произносил слова Мандельштама который «в нем мертвый шептал отчаянно 
и больно» стихотворене Век мой, зверь мой. Отвечая на внутренний мандельшта-
мовский голос писатель откровенно обращается поэту „да великомученик Осип, ты 
смертью написал свое лучшее и самое вечное стихотворение. Подумай, однако, ка-
кую страшную мзду готовит смерть поэтам которые пережили тебя благодаря сво-
ему молчанию и покорности. Ибо есть времена которые поэтам нельзя пережить“. 
Чосич признается что „может быть никогда мировое зло не познало истины тяже-
лее, сложнее, непонятнее истины Сталина и сталинистского зла“, однако, как бы в 
свое оправдание, ставит реторические вопросы: „Кто может судить такому огром-
ному количеству виновных?“ „Кто может судить такому количеству невинных соу-
чаственников?“, „Кто имеет право судить такому количеству верующих в добро для 
всех?“. Писатель считает что судить могут потомки, у которых вероятно для этого 
будут свои причины, но врят ли они на эта будут иметь право, так как судить долж-
ны сами себе такие, каким себя признает и сам Добрица Чосич, „соучастники вели-
кого зла Сталина“, хотя и „малые“ „неизвестные“, но все же „опасные“ (Ћосић Д., 
Сибиновић: 2018, 337–338).

Ни для последующих поколений Мандельштам не утратил роль противостояще-
го тоталитаризму, отстаивающего свободу творчества и мышления. Поэт Братислав 
Миланович писал что Мандельштам имел сильное влияние на поколение семиде-
сятых, но так как многие не знали русского языка читали его в переводах, среди ко-
торых самым популярным был перевод Бранко Мильковича, — «Он был факелом 
в холодном пространстве идеологического мрака» (Милановић, Сибиновић 2018: 
430). Поэт Стеван Тонтич считал За гремучею доблесть грядущих веков самым зна-
чительным стихотворением Мандельштама, таким значительным как и его тема: 
„зверская кровожадность века в котором живет поэт, противопоставленный ему 
своей неволчьей природой“. Тонтич признавался что его сверстники созревали под 
влиянием многих переведенных поэтов и мыслителей, но среди них «Мандельштам 
был настоящим откровением» (Тонтић С., Сибиновић 2018: 431).

Преклонение перед Мандельштамом сербские поэти подтверждали и своим 
поэтическим творчеством. Стихотворения о Мандельштаме и посвященные ему 
могут составить по крайней мере цикл в антологии сербской поэзии второй по-
ловины двадцатого века. В своих исследoваниях Сибинович представил мандель-
штамовский метатекст у поэтов 60-их и 70-х гг., таких как Братислав Миланович, 
Мирослав Цера Михаилович, Синиша Ристич, Мирослав Максимович. Ученый вы-
двинул тезис о том что интерес творческой интеллигенции к Мандельштаму, взрос 
после революционного шестьдесят восьмого года, когда многие были репресиро-
ванны за участие в демонстрациях и забастовках. В связи с этим темы, мотивы, ре-
минисценции и аллюзии на Мандельштама в стихах поэтов этого поколения вра-
щаются вокруг трагической судьбы поэта, его преследований, скитаний, изгнания 
и смерти в Сибири. 

Особую страницу в сербской поэтической культуре составляют переводы Ман-
дель штама таких мастистых писателей какми являются Стеван Раичкович и Данило 
Киш. Ми одраг Сибинович в своих исследованиях посвятил особое место анализу 
этих пере во дов, их сопоставлению и с другими переводами, в частности с перево-
дами Бранко Милькович. По словам ученого переводы этих авторов осуществлены 
сообразно с концепцией «творческого» перевода поэтичяеского текста. 
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Для художественной рецепции Мандельштама большую роль сыграла книга 

Воспоминания Надежды Мандельштам. Ее перевод на хорватско-сербский язык 
стал основой для пьесы Страх и надежда Надежды и Осипа Мандельштама, 
драматурга Предрага Перишича. Пьеса была поставлена на сцене Национального 
театра в октябре 1980 – в год смерти последнего президента Социалистической 
Югославии, Тито. Помимо воспоминаний Надежды Мандельштама в текст пьесы 
вошли и стихи Мандельштама, Ахматовой и Цветаевой, отрывки из Охранной гра-
моты Пастернака и другие истоки составив ее стержневую тему: отстаивание сво-
боды поэтического творчества в тоталитарном окружении. Пьеса имела большой 
успех у публики и способствовала расширению влияния Мандельштама на лите-
ратурную жизнь Сербии. По словам Сибиновича «пьесу Перешича можно считать 
особой литературной критикой Мандельштама, но в то же время это и литератур-
но-художественное произведение которое настало под сильным влиянием впечат-
ления которое в нашей среде произвело творчество и жизненный путь русского по-
эта» (Сибиновић 1999: 43).

Но помимо художественной и переводческой, Осипу Мандельштаму в Сербии 
повезло и с научной рецепцией, которая с самого начала была на высоком, миро-
вом уровне. Не малую роль в этом смысле сыграло и то обстоятельство что од-
ним из первых и выдающихся исследователь творчества Мандельштама профессор 
Гарвардского университета, Кирилл Тарановский происходил из сербской эми-
грантской среды и до шестидесятых годов был лектором на кафедре Русского язы-
ка и литературы Белградского университета. Расширенное и дополненное издание 
на сербском языке Книги о Мандельштаме (1982) сыграло исключительную роль в 
дальнейшем процессе восприятия Мандельштама у сербов. За Тарановским, усво-
ив его метод анализа подтекста, последовали младшие исследователи восьмидеся-
тах и девяностых годов. Однако, и до Книги Тарановского, еще в шестидесятые-се-
мидесятые годы о Мандельштаме серьзные статьи писали исследователи Милица 
Николич и Иван Богданович, а так же и Миливой Йованович который о «нерукот-
ворном памятнике» Мандельштама писал 1976 году.

Как видим, из всего сказанного рецепция Мандельштама в сербской культуре 
была широкой и многопланной. Миодриг Сибинович который Мандельштамом 
стал заниматься и как переводчик и как иссследователь под конец девяностых 
гг. прошлого века исчерпывающе изучил эту тематику во всех ее проявлениях. 
Как уже сказанно выше Сибинович представил и с литературоведческой сторо-
ны освятил и оценил переводы Осипа Мандельштама на сербский язык, изучил 
его литературную рецепцию с семидесятых по двадцатые годы нынешнего века. 
Помимо упомянутых шестидесятников-восьмидесятников Сибинович предста-
вил мандельштамовский метатекст у поэтов новых поколений Вукашина Костича, 
Миролюба Тодоровича, Стевана Тонтича, Златы Коцич, Србы Игняновича, Милоша 
Йанковича, Бошко Томашевича. Согласно исследованиям Сибиновича, сербская ре-
цепция Мандельштама во второй половине ХХ века была под сильным влиянием 
распространенной «либерально гражданственной легенде о поэте, чуть ли не глав-
ной заслугой которого оказывается обличение сталинизма» (Аверинцев 1990: 6), 
однако поэты ХХI века, не без влияния научной литературы, все больше обращают-
ся к Мандельштаму в диалогической форме, учитывая его основные поэтические 
принципы духовно-исторический синтетизм, цитатность, тайнопис и т. п. 

Заслуга за новую литературную жизнь Мандельштама в сербской культуре при-
надлежит в значительной мере, опять таки, Миодрагу Сибиновичу котороый в 1999 
году составил и перевел книгу Мандельштама под названием Стихотворения и эссе. 
Это, после Шума времени, вторая отдельная книга произведений Мандельштама на 
сербском языке. Ее появление, — в самый бурный, самый конфликтный период но-
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вейшей сербской истории, когда и сам ее составитель и переводчик, наподобие ее 
автора, стал опальным по отношению к актульной власти — раскрыло новую эпо-
ху в рецепции Мандельштама в сербской культуре. Однако при составе стихотво-
рений Сибинович не руководствовлся политическими соображениями, его главным 
принципом в этом случае былo представить суть поэтики Мандельштама, «идеал 
его стихотворения как комплексной композиции импульса, продиктованного своео-
бразной синхронной проекцией человеческого опыта многовекового развития куль-
туры, композиции которая становится художественным поизведением только в на-
пряженном концертном исполнении под дирижорством самого поэта» (Сибиновић 
1999: 259). Составитель-переводчик руководствовался уверением что «самой важ-
ной, но и самой трудной, или, точнее, самой недоступной задачей для переводчика 
является подойти к такому мандельштамовскоу стихотворению и во избежание как 
можно больше неминуемых убылей» (Сибиновић 1999: 259) — дать ему звучание 
на иностранном языке. В этом смысле Сибинович уже и до составления книги рас-
читывал на то что его выбор будет «несколько сокращенным». Однако, этот «недо-
статок» Сибинович превозошел двадцать лет спустя, как переводчик-сотавитель но-
вой подборки, дополнив предыдущую переводами свыше тридцати стихотворений. 

Задаваясь вопросом «Можно ли действительно перевести [...] любие стихи име-
ющие определённую схему рифм?» — Ю. Степанов предлагает сначала определить 
само понятие «перевод», который согласно с этим автором распадается на три кате-
гории: (1) парафрастический, (2) лексический (или структурный) и (3) буквальный. 
Парафрастический представляет «создание вольного переложения оригинала с опу-
щениями и прибавлениями, вызванными требованиями формы, присущей адресату 
перевода языковой спецификой и невежеством самого переводчика». Такой пере-
вод может, обладая обаятельной стилистикой и выразительной идеоматичностью, 
обмануть исследователя и читателя; лексический (или структурный) перевод явля-
ется передачей основного смысла слов (и их порядка), который «сделает и машина 
под управлением человека образованного, владеющего двумя языками». Истинным 
переводом, согласно Ю. Степанову, является только «буквальный перевод», кото-
рый представляет «передачу точного контекстуального значения оригинала, столь 
близко, сколь это позволяют сделать ассоциативные и синтаксические возможности 
другого языка» (Степанов 2001: 46-47). Этому последнему, «буквальному» перево-
ду тяготел и Миодраг Сибинович. В отличие от его предшедственников, которые не 
только что пренебрегали, но и не имели возможности ознакомиться с «мандельшта-
мовсим интертекстом», М. Сибинович именно ему уделял значительное внимание. 
Филологические знания помогли Сибиновичу справиться и со сложной метрико-
рифмической структурой умудряясь всегда, когда это было можно, сохранять орги-
нальные мандельштамовские метрические стопы. 

В XXI веке место Мандельштама в сербской культуре расширилось и углуби-
лось. Он вошел в состав нескольких антологий: Антология русской лирики, (2007) 
составителя Миодрага Сибиновича, Антология русской поэзии, (2011), составителя 
Александра Петрова, антология Сердце земли: переводчики Крагуеваца составите-
ля Владимира Йаглачича (2006), От Пушкина до Бродского: маленькая антология 
русской поэзии, переводчика и составителя Радоицы Нешовича. Отдельными изда-
ниями до настоящего времени Осип Мандельштам, (помимо первых двух Шум вре-
мени, Стихотворения и эссе и последней Венок для Мандельштама) на сербском 
языке появился в пяти книгах Воронежские тетради, составитель и переводчик 
Светслав Травица, 2009 года, Избранные стихотворения, составитель Светислав 
Травица, переводчики: Данило Киш, Владимир Йаглачич, Бранко Милькович, 
Стеван Раичкович, Миодраг Сибинович, Светслав Травица и Фикрет Цацан, 2011 
года, Избранные стихотворения, составитель и переводчик Марко Удовчич, 2011 
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года, Сохрани мой голос, составитель и переводчик Радойица Нешович, 2016 и Век 
мой, зверь мой, составитель Андрей Базилевский, переводчики Владимир Йаглачич, 
Радойица Нешович, М. Савич, М. Сибинович и М. Удовчич, 2017 года (Сибиновић 
2019: 425). 

Осип Мандельштам вошел в сербскую поэтическую культуру прометейскими 
переводами Бранко Милькович, — став для будущих поколений символом доблест-
ного, независимого творчества и сопротивления тоталитаризму. Мандельштама чи-
тали и переводили и впитывали в свое творчество лучшие поэты эпохи, благодаря 
чему в сербской поэзии второй половини ХХ и начала ХХI вв. создан особий ман-
дельштамовский метатекст. Сербские ученые внесли вклад в изучение обширного 
мандельштамовского интертекста. Учитывая все это книга Миодрага Сибиновича 
Венок для Мандельштама полностью оправдывает свое название. Во первых пото-
му что в ней поэтическое творчество Мандельштама представленно в самом пол-
ном виде, в смысле тематическо-мoтивного разнообразия, как и в формальном, 
метрикo-рифмическом. Но, помимо этого, в книгу вошли и другие материалы ко-
торыми целиком представлена рецепция Мандельштама в сербской культуре: пере-
водческая, литературная и научная. 
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Ениса Успенски

МАНДЕЉШТАМ У СРПСКОЈ ПОЕТСКОЈ КУЛТУРИ  
(ПОВОДОМ КЊИГЕ ВЕНЕЦ ЗА МАНДЕЉШТАМА  

МИОДРАГА СИБИНОВИЋА)
Резиме 

 Мандељштам је у српску поетску културу ушао „прометејским” преводима Бранка 
Миљковића и за будуђа поколења је постао симбол храброг, независног песништва и 
супростављања тоталитаризму. Мандељштама су читали и кроз своје стваралаштво 
упијали водећи песници епохе, захваљујући којима је у српској поезији краја ХХ и 
почетка XXI века створен посебан „мандељштамовски“ метатекст. Српски научници 
су дали допринос проучавању опширног Мандељштамовог интертекста. Узимајући 
све то у обзир књига Миодрага Сибиновића Венац за Мандељштама је у потпуно-
сти оправдала свој наслов. Најпре зато што је овде најпотпуније представљено пес-
ништво О. Мандељштама, како у тематско-мотивској разноврсности, тако и фор-
малом, метричко-ритмичком смислу. Али, подеред тога у књигу су ушли и други 
материјали којима је у целини приказана рецепција Мандељштама код Срба: прево-
дилачка, књижевна и научна.

Кључне речи: Мандељштам, превод, рецепција, српска култура, Миљковић, 
Сибиновић.

Эниса Успенская
Университет искусств в Белграде

enisa.uspenski@gmail.com 
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РАЈНА ДРАГИЋЕВИЋ, СРПСКА ЛЕКСИКА  
У ПРОШЛОСТИ И ДАНАС. 

Нови Сад: Матица српска, 2018, 448.

0. Година за нама била је вишеструко важна за српску славистику. У научној пе-
риодици о томе је доста писано. За потребе овог приказа подсетићемо да је одржан 
XVI међународни конгрес слависта – што је Београд као град-домаћин учинило 
престоницом светске славистике и још једном га потврдило као афирмисани сла-
вистички центар – обележени су значајни јубилеји за домаћу филологију и културу, 
објављена су различита славистичка издања. Једна од монографија која се појавила 
током 2018. године јесте и Српска лексика у прошлости и данас. Написала ју је Рајна 
Драгићевић, редовни професор на Катедри за српски језик са јужнословенским 
језицима Филолошког факултета Универзитета у Београду, секретар Комисије за 
творбу речи при Међународном комитету слависта.

1. Др Рајна Драгићевић један је од наших водећих стручњака у области лекси ко ло-
гије и лексикографије. Међу главним областима њеног научног интере совања рада на-
лази се и творба речи, мада се овим подручјима не ограни чава истраживачки рад про-
фесорке Драгићевић (поменули бисмо још лингво културологију и методику наставе 
српског језика). Она је аутор преко 250 радова и више монографија. Истаћи ћемо неке 
од њих: Придеви са значењем људских особина у савременом српском је зику: творбена 
и семантичка анализа (2002), Лексикологија српског језика (у два издања: 2007, 2009), 
Вербалне асоцијације кроз српски језик и културу (2011). 

Лексиколошки рад Р. Драгићевић неретко је пратио и лексикографски. Уче-
ствовала је у изради више речника – Асоцијативни речник српског језика (2005), 
Семантичкодеривациони речник (св. 2, 2006), Речник српскога језика (2008), Об
ратни асоцијативни речник српског језика (2011) – где је стекла значајно коаутор-
ско и коредакторско искуство. Уредила је и две колективне монографије о српској 
лексикографији. У питању су Савремена српска лексикографија у теорији и прак-
си (2014) и Српска лексикографија од Вука до данас (заједно са М. Тешићем и Н. 
Ивановићем, 2018). Професорки Драгићевић је указано и поверење да руководи изра-
дом новог вишетомног речника савременог српског језика у издању Матице српске. 

Имајући у виду досадашњи рад Рајне Драгићевић на проучавању лексикологије 
српског језика и пратећи смер њених истраживања након објављивања Лексикологије, 
било је умногоме очекивано да би компетентан монографски опис српске лексике 
могао доћи из њеног пера. То се и догодило објављивањем књиге Српска лексика у 
прошлости и данас. Њу ћемо овом приликом и приказати.

2. У средишту ауторкиног интересовања у овој књизи, као што се може закључити 
из наслова, јесте лексика српског језика. Проблематика се сагледава у две равни, 
дијахронијској и синхронијској, које једна другу успешно допуњују. На овај начин 
пружена је изоштренија слика развоја српске лексике, увид у њен континуитет, фазе 
формирања и савремено стање. На овом месту упутно је приметити да је књига 
структурирана тако да се може читати у целини и парцијално. То је, између осталог, 
чини практичном за коришћење.



Славистика ХХIII/2 (2019)

216 Прикази

2.1. Развој лексике српског језика. Први део књиге састоји се од више по-
главља и посвећен је питањима историјског развоја лексике српског језика. Њиме је 
обухваћен период од прасловенске епохе до ХХ века. Посебан значај дијахронијских 
проучавања видимо у области историјске лексикологије српског језика, чија су 
истраживања и тако релативно малобројна. Овај део отвара Уводна реч за први део 
књиге где ауторка представља предмет истраживања и наводи неколике напомене у 
вези са њим. Напомене су формалне и методолошке природе, умесно је што су уна-
пред дате. Читалац већ на почетку може стећи увид у ауторкин приступ предмету 
проучавања у књизи, што је важно, јер је управо тај приступ у великој мери одредио 
структуру али и садржај најновије књиге Рајне Драгићевић.

Поглавље О прасловенском слоју лексике савременог српског језика (стр. 13–
26) односи се на најстарији слој лексике савременог српског језика. Као што 
је познато, он чини и базу његовог лексичког система. Најпре се наводе подаци 
о заступљености прасловенске лексике у савременим словенским језицима. Тако 
сазнајемо да има око 5000 лексема које представљају рефлексе прасловенских речи. 
Даље се разматра се питање хронологије прасловенског језика и прасловенске 
заједнице. Пажња се посвећује унутарсловенским изоглосама, структури прасло-
венске лексике, њеном односу са општесловенском лексиком. Др Рајна Драгићевић 
пише и о проблематици реконструкције зна чења прасловенских лексема, која за 
етимологе често представља и најтежи задатак. Фокус се затим сужава на српску 
лексику прасловенског порекла и наводи се њена тематска класификација. Исти 
принцип класификације може се применити и на материјал свесловенске лексике 
у српском језику. Њој је посвећено поглавље Свесловенска лексика у савременом 
српском језику (стр. 27–30). Списак ових лексема даје се према подацима из речни-
ка свесловенске лексике који је објавио чешки лингвиста Ф. Копечни. Поређењем 
спискова лексема долази се до закључка да се базична лексика у српском језику, као 
и другим словенским језицима, нити много нити брзо мења.

Уводни део поглавља Старословенска и црквенословенска епоха (стр. 31–44) 
прегледног је карактера. У њему се наводе ставови утицајних дијахроничара ве-
зани за лексику из старословенског периода. Ауторка износи занимљиве податке о 
квантитативним, контактолошким и морфолошким обележјима лексике старосло-
венских споменика. Наиме, она садржи 9616 речи. Укупно 7838 сачињавају сло-
венске речи, међу којима је 2879 именица и 2674 глагола, док је грчких речи (или 
преузетих из грчког језика) 1778, што „значи да у грцизме спада свака пета или ше-
ста реч у речнику старословенских споменикаˮ (стр. 31). Од укупног броја речи 
(9616), како наводи Р. Драгићевић, сложеницама припада 611 речи, што указује да 
је свака шеснаеста реч у старословенским споменицима двокоренска (стр. 32). Низ 
интересантних запажања износи се и поводом српске народне лексике у средњем 
веку. Њима се јасно илуструје динамизам промена у језику изазван различитим ек-
стралингвистичким факторима. Тако се, примера ради, наводи да је средњовековна 
српска терминологија из области права и администрације делимично нестала из 
језика уништењем средњовековног управног и правног поретка. Дата ситуација ути-
цала је да се поједини термини већ у ХIХ веку, након обнављања српске државе, 
стварају од почетка, што није случај са главним делом терминологије која се одно-
си на хришћанство. Она је и током турског периода сачвала свој континуитет. Тако 
је и данас, барем када је реч о службеној употреби Православне цркве. Разматрања 
у овом поглављу употпуњена су анализом лексичких одлика повеље Кулина Бана и 
повеља деспота Стефана Лазаревића, као и анализом лексике у Вуковом јеванђељу и 
Крушедолској Библији. Потоњим анализама расветљена је и тема утицаја црквенос-
ловенског језика. Завршни део поглавља фокусиран је на црквенословенизме данас.

Поглавље под називом Оријентализми и њихова судбина у савременом српском 
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језику (стр. 45–65) започиње питањем судбине српскословенског језика у време тур-
ских освајања. Кроз призму овог периода разматра се и народни језик, где ауторка на-
глашава да долазак Турака за српску културу није значио и потпуни крах. Посебно ме-
сто у поглављу заузимају оријентализми у српском језику и ауторкино истраживање 
о оријентализмима са значењем људских особина и емоција. Као полазишни из-
вор за ексцерпирање грађе послужио је Речник косовскометохијског дијалекта Г. 
Елезовића. Истраживање је показало да су у периоду од XV до почетка ХХ века 
турцизми били веома заступљени у сферама попут државне администрације, војске, 
занатства итд., али и у духовном животу човека (осећања и емоције, мишљења, 
запажања о себи и другима). Оповргнута је претпоставка да је српски народ за-
немаривао домен апстрактног и упркос великој борби за егзистенцијална питања. 
Показано је, такође, да је позајмљено више лексема за означавање непожељних осо-
бина и емоција него што је то случај са пожељним. Ово поглавље један је од примера 
(а има их више) да се резултатима предоченим у књизи даје и лингвокултуролошки 
допринос проучавању српског језика. Следеће поглавље зове се Постојаност ба-
зичне народне српске лексике у време османске владавине (пример лексике из једног 
речника из XVII века) (стр. 66–73). На примеру веома специфичног речника Макбули 
Ариф (рукописног дела писаног арабицом, на турском и српском језику) Мухамеда 
Хеваи Ускуфија, показано је да је основни лексички фонд остао скоро неизмењен 
и у периоду турских освајања. Лексика из овог периода готово се није променила 
до данас. Тиме је још једном потврђено да је основни лексички фонд инваријантан, 
што је чињеница која се односи на већину језика.

Крај ХVIII века посебно је инспирисао ауторку књиге, стога је поглавље Лексика 
славеносрпског језика (стр. 74–116) структурно и садржински веома разгранато. 
Лексика из овог периода сагледава се на примеру лексикографских извора. Прво се 
даје увид у општу лексичку слику. То се чини на основу података везаних за Речник 
славеносрпског језика Матице српске (за сада нам је на располагању Огледна свеска 
из 2016. године) и славенизме у Речнику САНУ. Затим се пажња посвећује ужим, 
посебним лексичким и културолошким питањима. Анализирајући речнике и раз-
говорнике из XVIII и XIX века Рајна Драгићевић показује колико наведена грађа и 
одабир лексема у њој говоре не само о лексичком систему већ и о животу Срба у том 
периоду (нпр. о њиховом систему вредности, начину облачења, односима у друшт-
ву, комуникацији итд.).

У наредном поглављу – Од славеносрпске до вуковске лексике (стр. 117–
119) – пажња се посвећује лексици доситејевског језика. Посебно место заузи-
ма разматрање апстрактне лексике, будући да се управо на том плану испољавала 
кључна разлика између вуковског и доситејевског народног језика. Највећи број 
ових именица, како се испоставља, односи се на човеков унутрашњи и духовни жи-
вот. Ауторка закључује да је у питању лексика која у народном језику није постојала, 
те да је Доситеј преузимао превасходно из рускословенског и руског језика. Осим 
тога, посебну групу чини лексика у којој се огледа зачетак терминологије из об-
ласти хуманистичких наука (нпр. держава, општество, јестество, осјазателни, 
земљеописаније, натурална теологија, материја, воспитаније, морално поученије 
и др.). Иако је Доситејев језик, можда, и био смер у којем је требало тражи-
ти најуспешнији модел за стандардни српски језик, многи славизми и апстрак-
тне јединице несловенског порекла неповратно су нестали. Добро је, ипак, што се 
одређени део лексике  у извесној мери ипак вратио у лексички систем (макар када 
су важније апстракције у питању).

Девето поглавље Вук и народна лексика у основици српског књижевног језика 
(стр. 120–145) отпочиње питањем које у лингвистици дуго привлачи пажњу истра-
живача. Оно се тиче адекватности народног језика у основици књижевног, одно-
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сно (не)оправданости издвајања модерних и примитивних / несврсисходних језика. 
Ауторка најпре упознаје читаоце са ставовима ауторитативних лингвиста о овој 
теми, а затим спроводи сопствено истраживање. Испитала је степен изграђености 
Вуковог средњег стила из периода пред крај његовог живота – у којој мери је 
његова лексика могла да послужи за исказивање апстрактних појмова, колико се 
служио лексичким механизмима за богаћење речника и има ли, и у којој мери, при-
мера за различиту употребу речи и њихових значења са становишта савременог 
српског језика. Као корпус одабрано је дело Вука Караџића „Правителствующій 
совѣт сербскій” за времена КараЂорђијева или отимање ондашњијех великаша 
око власти (1860). Оно је настало пред крај Вуковог живота и као такво послу-
жило је као пример најразвијенијег Вуковог језика (или, још прецизније, лексике). 
Рајна Драгићевић у књизи трага за одговором на важно питање за лексички фонд 
српског књижевног језика – шта је у том погледу Вуковом реформом добијено, а 
шта изгубљено. Анализа лексике из овог времена употпуњена је и освртом на Вуков 
рјечник. Њему је посвећен наставак поглавља. У њему се говори о значају речни-
ка, ауторка нас упознаје са речима које Вук није унео у Рјечник (1818), показује 
како је Вук конкретизовао апстрактну лексику, које је речи употребљавао другачије 
него што то ми чинимо данас и које су „важне речи” у народном животу и Рјечнику. 
Анализом одабраних текстова и тематских група у Вуковом Рјечнику долази се до 
занимљивих лингвокултуролошких запажања. Успешно се показује како избор лек-
сике у овом делу може послужити и као сведочанство о животу Срба у Османском 
царству у XVIII веку.

Наредна тема тиче се важне личности за српску филологију и културу. У питању 
је Стојан Новаковић. Његова улога и допринос расветљавају се у поглављу које носи 
назив Стојан Новаковић – покретач великог речника српског језика. Новаковићева 
идеја о лексици српског народног књижевног језика (стр. 155–158). Истиче се 
Новаковићев допринос у погледу оснивања Лексикографског одсека при Српској 
краљевској академији и иницирања израде Речника САНУ, капиталног остварења 
српске лексикографије.

Поглавље Улога Друштва српске словесности у развоју лексиколошке и лекси-
кографске мисли. Зачеци српске лексичке политике (стр. 146–154) осветљава рад 
Друштва српске словесности (ДСС) из лексиколошке и лексикографске перспекти-
ве. Показује се колико су дата питања била важна у раду Друштва. Посебан значај 
ДСС огледа се у његовој заинтересованости за лексичке аспекте језичке полити-
ке (овде ауторка наводи да се може говорити о зачецима лексичке политике), али 
и размишљањима о развоју и попуњавању лексичког фонда српског језика. Таквом 
бригом о лексици, чини се, не можемо се похвалити данас. Зато се, посебно са вре-
менске дистанце, јасније види улога Друштва у развоју српске лексиколошке и 
лексикографске мисли. ДСС било је озбиљно критиковано поводом својих лекси-
котворних идеја и сродних напора које је улагало. О томе се такође пише у овом 
поглављу, уз одговарајући критички осврт ауторке. Одређена питања у науци добију 
одговарајући третман још у своме времену. Нека пак захтевају извесно време које 
донесе изоштренију, делом измењену или сасвим измењену слику о њима. То је 
случај и са поменутим иницијативама Друштва српске словесности. Како закључује 
Рајна Драгићевић (стр. 154), оне заслужују само похвале.

У поглављу Богаћење српског језика народном лексиком (стр. 159–185) испитује 
се народна лексика. Најпре се то чини у Речнику косовскометохијског дијалекта 
Г. Елезовића. Спроводи се културолошко-семантичка и творбено-семантичка ана-
лиза на богатом корпусу словенске лексике којом се означавају људске особине и 
емоције. Ауторка долази до низа запажања међу којима су да лексика истражива-
ног народног говора обилује апстрактном лексиком са значењем људских особина 
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и емоција, да је далеко већи број речи које означавају непожељне емоције и осо-
бине (и то посебно прождрљивост и лењост), да је у Елезовићевом речнику доста 
ономатопејске лексике, као и да су еуфемизмима исказивани народно празноверје и 
страхови од природних стијиха и натприродних бића. Показан је велики потенцијал 
историјских и дијалекатских речника за проучавање лексике савременог стандар-
дног српског језика, што се односи и на терминолошке речнике који садрже народну 
терминологију. Потврду томе видимо и на примеру анализе народне терминологије 
у Орнитолошком речнику, којом се завршава дато поглавље.

Период ХХ века такође је задобио своје место у књизи, и то у поглављу Лексика 
српског језика од Вука до данас (стр. 186–196). Може се закључити да се српска 
лексика у овом периоду мењала веома брзо, богатећи се и попуњавајући из разли-
читих извора. Истраживање Рајне Драгићевић односи се на различите периоде про-
шлог столећа: његов почетак (на примеру предавања С. Суботић Жена на Истоку и 
Западу), средину ХХ века (испитујући Речник одомаћених речи и израза И. Андрића), 
затим период педесетих година (кроз разматрање текста Александра Белића Ново 
доба – после окупације и ослобођења) и, најзад, крај ХХ века (ослањајући се на ана-
лизу лексике од 1945. до краја ХХ века коју је дао Иван Клајн).

Први део књиге завршава се поглављем које носи наслов Нека питања дија
хронијске семантике у Етимологијском рјечнику Петра Скока (стр. 197–203). У 
њему се сагледа вају различити процеси у оквирима дијахронијске семантике на 
које је П. Скок скренуо пажњу у свом етимолошком речнику приликом образлагања 
значењских промена. То је важно, јер одабрани речник један је од првих (имајући 
у виду наше просторе), где су семантички процеси задобили своје именовање и 
опис. Ауторка наводи да се готово идентични процеси и појаве јављају приликом 
синхронијских и дијахронијских испитивања, што указује на универзалност семан-
тичких процеса. Оправдано се наглашава блискост етимологије и лексикологије, а 
ми бисмо на овом месту цитирали део који нам се чини посебно значајним. У њему 
ауторка истиче „да је етимолог дужан да се упозна са семантичким законитостима у 
лексичком систему да би исправно објашњавао етимолошке процесе, а да је лекси-
колог обавезан да, када год може, лексичке појаве осмотри и из дијахронијске пер-
спективе” (стр. 203).

2.2. Лексика српског језика данас. Други део књиге посвећен је лексици сав-
реме ног српског језика. Ова целина има изражени славистички карактер, за разли-
ку од пре тходне, чиме се у србистичкој литератури чини значајан искорак. Синхро-
нијска ра зматрања започињу Уводном речи за други део књиге (стр. 207–208) након 
које следи поглавље Лексички кругови – центар и периферија (стр. 209–215). Ауторка 
почиње од организације лексичког система који се, било о ком језику да је реч, сли-
ковито може представити путем концентричних кругова. Тако се издвајају центар и 
периферија лексичког система. Сагледавају се питања везана за основни лексички 
фонд – колики број лексема улази у њега, који су критеријуми за њихово издвајање, 
и то најпре квалитативни, не само квантитативни. Као неки од њих издвојени су 
значењско и деривационо богатство, висока фреквенција лексеме, честе асоцијативне 
везе и словенско порекло. Детаљно испитивање основног фонда српског језика 
оцењено је као најважнији задатак за истраживаче лексике српског језика.

Треће поглавље има назив Лексика на путу од потребе до настајања (стр. 
216–247). Састоји се од неколиких потпоглавља. Пажња се посвећује лексици која 
недостаје и начину попуњавања лексичких празнина. Одабраним примерима из 
словенских и несловенских језика показано је како се испитивањем лакуна може 
доћи до интересантних података везаних за језику слику света различитих наро-
да. Илустроваћемо то лексемама којима се означава парцелација времена. На при-
мер, у енглеском језику не постоје лексеме за прекјуче и прекосутра, за разлику 
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од руског и српског. Период од 24 сата у руском језику изражава се засебном лек-
семом – сутки – за шта не постоји директан еквивалент у српском и енглеском 
језику. Значи ли то да Руси имају прецизнију диференцијацију времена у односу на 
Србе и Енглезе? Са друге стране, у енглеском језику проналазимо лексему fortnight, 
којом се означава период од две недеље, коју ни руски ни српски језик немају. Да 
ли то значи, оправдано се пита ауторка, да је Русима и Србима мање важно, за 
разлику од Енглеза, да трајање дешавања око себе мере јединицом времена која 
се односи на временски период дужи од недељу дана, а краћи од месец? Питања 
је, барем засад, више него поузданих одговора. У наставку поглавља испитују се 
потенцијалне речи. Утврђује се њихов однос према оказионалним и узуалним ре-
чима. Видимо да је лакше то учинити на теоријском плану него на одређеним при-
мерима јер, како наводи Р. Драгићевић, „значењске односе овог типа међу лексема-
ма треба разумети у виду скале, а не са строгим међусобним границама” (стр. 228). 
Даље истраживање усресређено је на индивидуализме. Разматра се статус и појам 
индвидиуализам у односу на друге сродне термине који се срећу у славистичкој 
литератури (нпр. оказионализам, потенцијална реч, неологизам, хапакс, ковани-
ца). Анализира се терминологија за неодомаћену лексику у Речнику САНУ, даје се 
преглед индивидуализама у описним речницима српског језика и сагледава однос 
индвидуализама и основног лексичког фонда. Последње потпоглавље посвећено је 
неологизмима и тенденцијама у настајању нових речи. Међу главне токове који ути-
чу на промене у лексичким системима словенских и других језика ауторка издваја 
интернационализацију (као главну последицу глобализације, зато се у неографији у 
великој мери срећу исти неологизами – превасходно интернационализми из енгле-
ског језика), интелектуализацију, терминологизацију, детерминологизацију, гене ра-
лизацију, демократизацију и језичку економију, што наводи на закључак да су лек-
сичке периферије данас све уједначеније, чак и код различитих језика. 

Тема позајмљене лексике среће се у књизи више пута. У првом делу књиге она 
се разматра из угла историјског развоја српског језика, док је позајмљена лекси-
ка у савременом српском језику, са посебним освртом на англицизме, у средиш-
ту поглавља Богаћење лексичког фонда позајмљивањем (стр. 248–296). Поглавље 
започиње давањем опште слике о позајмљеницама из француског, италијанског, не-
мачког, руског, грчког, румунског, албанског и мађарског језика. Подаци из речни-
ка савременог српског језика и Речника МС указују на повлачење лексике из гото-
во свих страних језика, а да, услед глобализације, у српски језик све више продиру 
позајмљенице из енглеског језика. Како оне врше утицај на творбу нових речи мо-
тивисаних позајмљеницама, наредни део поглавља тиче се најновијих процеса у 
афиксацији. Анализирају се препозитивне компоненте у српском језику у поређењу 
са неким другим словенским језицима – и то творба помоћу компоненти авио-, ау-
дио-, ауто-, видео, мега-, медија-, нано-, супер-, хипер-, а нарочито мини- и мулти-. 
Пажња је посвећена и изборима за Реч године, даје се историјат ове манифестације, 
критеријуми за избор Речи године и наводе сродне манифестације широм света. 
Избори за Реч године свакако могу бити од користи лексиколозима, али таква врста 
пројеката има и своје мањкавости, што ауторка у књизи такође констатује.

У поглављу О богаћењу лексичког фонда речима које из једне граматичке, 
творбене или семантичке категорије прелазе у другу (стр. 297–325) ауторка се 
бави појавама као што су лексикализација и граматикализација, представљајући 
их као моделе за богаћење лексичког фонда савременог српског језика. Први 
део истраживања тиче се лексикализације и њене интерпретације у широј лите-
ратури (домаћој, славистичкој и англосаксонској). Ова појава испитује се на при-
меру именичких деминутива јер њихова значења може одликовати способност 
развијања многих могућности у одвајању од основног деминутивног значења. Рајна 
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Драгићевић сматра да могућности развоја недеминутивних значења од деминутив-
них образовања треба тумачити као континуум: „од оних недеминутивних значења 
која се појављују као додатна компонента деминутивног значења (хипокористич-
ност, пејоративност итд.) и нераскидиво су везана за њих, преко осамостаљених 
значења у оквиру полисемантичке структуре именичких деминутива, па до лек-
сикализованих значења, која су сасвим осамостаљена као посебне недемитутивне 
лексеме” (стр. 305). Наставак поглавља односи се на детерминологизацију као про-
цес богаћења општег лексичког фонда, као и проблематици њеног преплитања са 
терминологизацијом.

Следеће поглавље има назив О богаћењу лексичког фонда творбом речи (стр. 
326–365). Познато је да творба речи, поред полисемије, представља један од 
најпродуктивнијих начина за богаћење лексичког фонда. Зато у овом поглављу 
она завређује посебну пажњу. Анализом материјала ексцерпираног из прве књиге 
Семантичкодеривационог речника, на примеру 24 деривациона гнезда именица 
које означавају делове тела, дошло се до закључка да свака твореница не поседује 
довољну рентабилност и функционалну оправданост. То указује на потребу даљег 
проучавања улога које творба речи има у језику и да ли је њихова основна функција 
заиста огледа у попуњавању лексичког фонда, како се традиционално сматра. 
Ауторка се потом бави глаголима са два префикса у српском језику, са освртом 
на друге словенске језике, али и улогом префикса у очувању или потискивању 
неких прасловенских глагола у савременом српском језику. Испитивање приде-
ва са значењем људских особина показало је да међу њима има доста деривата 
ономатопејског порекла. То је ауторки омогућило претпоставку да је такво стање и 
у другим тематским групама, те наводи: „из тога закључујемо да су многи језички 
знаци, ипак, мотивисани, а тиме доводимо у сумњу тезу Ф. де Сосира о немотиви-
саности језичког знака, бар што се тиче једног дела лексичког фонда” (стр. 365).

Неки аспекти универбизације у српском језику осветљавају се у наредном по-
глављу, Језичка економија као тенденција у богаћењу лексичког фонда (стр. 
366–374). Пажња је усресређена на универбе у разговорном језику. У ауторки-
ном истраживању сагледано је десет фреквентних именичких мотивних синтаг-
ми и универби који потичу до њих (нпр. бензинац, генералка, годишњак, љубић) у 
циљу утврђивања статуса универба у савременом српском језику. Изнећемо неке 
од важнијих закључака. Као разлози за настајање универба препознате су језичка 
економија и тежња за експресивизацијом. Приликом њиховог настанка долази до 
семантичког дистанцирања од мотивних синтагми. Устаљено гледиште да универ-
би имају кондензовано значење испоставило се као нетачно, исто као и да однос 
између значења универба треба објаснити полисемијом и хомонимијом. Значења 
универба, закључује Рајна Драгићевић, настају путем механизма који назива 
понављање истог творбеног модела.

Последње поглавље у књизи насловљено је Контекст као генератор нових 
значења. Секундарна значења лексема као вид богаћења лексичког фонда (стр. 375–
405). Тиче се утицаја контекста на значењски домен лексема. Ауторка представља 
три истраживања. Прво од њих односи се на лексичке јединице којима се у се-
кундарном значењу означава количина одређене појаве, конкретне или апстрак-
тне (нпр. море љубави, мрва пажње). Како се испоставља, није случајан одабир 
лексема којима се изражава величина и количина у секундарном значењу. Њима 
се не исказује само квантитет већ и извесни квалитет. Наредно истраживање, на 
примеру корпусног материјала, нуди одговор на питања у којој мери и на који на-
чин употреба речи у одређеном контексту може да се одрази на лексичко значење. 
Последње истраживање у овом поглављу посвећено је конструкцијама на грани-
ци између слободних спојева и фразеологизама (нпр. изгубити главу). Дата анали-
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за садржи и лексикографску димензију, као и корисне предлоге лексикографима. 
Овом целином се, како ауторка и сама наглашава, симболично излази из оквира 
лексикологије и залази у нову дисциплину, а то је фразеологија. Можда ће нека 
од наредних монографија Р. Драгићевић бити посвећена управо њој, фразеологији, 
или чак лингвокултурологији.

2.3. Завршне целине књиге доносе доста корисних информација. Најпре имамо 
у виду Списак литературе (стр. 406–427) са обиљем библиографских јединица које 
могу послужити за даља истраживања а које исто тако сведоче о доброј обавеште-
ности Рајне Драгићевић о значајним резултатима домаћих и страних аутора у об-
ласти лексикологије. Затим су увршћени резимеи на три језика – српском, руском и 
енглеском (стр. 428–436) – након којих следе Индекс имена (стр. 437–440) и Индекс 
појмова (стр. 441–448).

3. Монографија Српска лексика у прошлости и данас завређује изузетно високу 
оцену. Она представља методолошки узоран, теоријски и емпиријски утемељен из-
вор сазнања о лексици српског језика. Према сазнањима која се износе у књизи, на-
чину на који се она представљају, умешности да се повежу и сместе у шири лингви-
стички и интердисциплинарни контекст, словенски и несловенски, ова монографија 
представљаће незаобилазну литературу за све оне који се баве лексиком српског 
језика и(ли) различитим лексичким питањима у вези са српским језиком и култу-
ром. Осим у домену научне делатности, примену књиге Српска лексика у прошло-
сти и данас видимо на лингводидактичком плану. Пре свега имамо у виду наста-
ву српског и других словенских језика, најпре у филолошком образовном профилу. 
Она може служити и као уџбеник, иако по више критеријума јасно превазилази 
његове потребе.

Ова монографија, заједно са ауторкином Лексикологијом српског језика, по свој 
прилици дуго ће представљати снажан ослонац српској лексикологији и будућим 
лексиколошким и сродно усмереним проучавањима у србистици и славистици.

Срђан Петровић
Универзитет у Београду

Филолошки факултет
Катедра за славистику

srdjan.petrovic@fil.bg.ac.rs
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СТАЗАМА СЛАВИСТИКЕ
УР. РАЈНА ДРАГИЋЕВИЋ

Београд: Савез славистичких друштава Србије, 2018, 174.

Међународни конгреси слависта одржавају се по правилу на сваких пет годи-
на у једној славистичкој земљи. Окупљање врхунских славистичких стручњака на 
оваквим скуповима има за циљ сумирање научних резултата истраживања из раз-
личитих славистичких дисциплина, продубљивање и ширење сарадње, упознавање 
учесника са културним елементима земље-домаћина. Након више од пола века, то-
ком осам августовских дана осамнаесте године трећег миленијума, Београд је до-
био прилику да постане центар шеснаестог славистичког конгреса, првог реали-
зованог на нашем подручју. Организатори су били Међународни комитет слависта 
(МКС) и Савез славистичких друштава Србије.

Зборник радова „Стазама славистике“ домаћих и страних слависта, сабраних на 
једном месту, представља серију текстова објављиваних у дневном листу Политика 
у оквиру циклуса „У сусрет Конгресу слависта“ од фебруара до августа 2018. годи-
не. Такво објашњење срећемо у поднаслову ове публикације, коју чине садржај и 
пет поглавља, забележених на 174 странице: Историја Међународног конгреса сла-
виста (19292018), стр. 25–63, Словенски народи и словенство, стр. 69–77, Развој 
славистике, стр. 83–113, Комисије Међународног комитета слависта – стубови 
славистичког покрета, стр. 117–135, Београдски конгрес слависта 20-27.08.2018, 
стр. 141–169. Поједини текстови штампани су на страном језику упоредо са пре-
водом на српски, које су омогућили сарадници и студенти Филолошког факулте-
та. Зборник садржи и занимљиве фотографије, а како су текстови намењени широј 
читалачкој публици, сведени су на неколико страница. Ради прегледности излагања, 
представићемо текстове груписане према поменутим целинама. 

Првом поглављу претходе три текста. У „уводној речи“ (стр. 9–13) читаоци се 
могу упознати са организацијом и структуром конгреса међународног карактера. 
Припреме за одржавање међународног конгреса трају пет година. На београдском 
Конгресу научне мисли размењивале су се у оквиру 32 тематска блока и око 1.670 
излагања. Специјалне теме Конгреса биле су: „200 година од објављивања Вуковог 
Рјечника“, „Први светски рат“ и „Омаж Александру Белићу“. Додатне информације 
о овој књизи изнете су под истоименим насловом (стр. 13–17). Поред уводне речи 
и разлога појављивања ове књиге, трећи део садржаја представља текст Бошка 
Сувајџића „Афирмација Србије и славистичке науке“ (стр. 17–25), у којем српску 
јавност подсећа да је одржавање Трећег славистичког конгреса у Београду омело 
избијање Другог светског рата. Следећи, московски Конгрес, био је четврти, чиме 
се подвлачи напор и указује поштовање Александру Белићу у организацији (силом 
прилика) неоствареног. Пошто је текст – извештај написан уочи Конгреса, у њему 
налазимо информације о темама заступљеним на београдском Конгресу, богатом 
програму и организаторима. 

Прво поглавље Историја међународног конгреса слависта (19292018) започиње 
прилогом проф. Вацлава Чермака „Историја међународних славистичких конгре-
са“ (стр. 25–31), који нам говори да се још од XIX века јавља идеја узајамне култур-
не сарадње словенског народа у поједним земљама. Иницијатива за сазивање сла-
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вистичког конгреса у Чешкој датира још од 1899. године. Међутим, тек након Првог 
светског рата први међународни конгрес слависта одржан је од 6. до 13. октобра 
1929. у Прагу. Из текста сазнајемо да је први циљ Конгреса била организација вели-
ких научних задатака, а други систематизација наставе словенских студија на висо-
ким и средњим школама. Чермак издваја рад Прашког лингвистичког круга и његове 
тезе посвећене методологији језика и програмским задацима у даљем истраживању 
словенских језика, док се у закључку београдским домаћинима захваљује за одлич-
ну организацију славистичког конгреса. Детаљнију слику садржаја прашког кон-
греса допуњава Рајна Драгићевић у тексту „Подршка конгресу са свих страна“ (стр. 
31–35). Културни обиласци, свечане вечере, ручкови, изложбе у библиотекама, опе-
ре, одлазак у Братиславу – само су неке од пропратних манифестација. Један од 
учесника прашког конгреса био је и Александар Белић.

Прилог Наташе Миланов „Зборник неодржаног конгреса у Београду (1939)“ 
(стр. 35–39) представља кратак приказ пет свезака материјала (резимеа реферата) 
учесника Трећег конгреса у Београду 1939. године. Репринт-издање „Зборника“ 
појавило се 2008. године и садржи 814 страна. „Зборник“ садржи теоријско-ме-
тодолошке теме из историјске лингвистике, историје књижевности, балканистике, 
фонологије, методике и дидактике словенских језика. Уочавамо задатке истражи-
вача: издавање старословенског речника, етимолошког речника словенских језика, 
израда словенске филолошке и лингвистичке библиографије, организација наставе 
народног језика и књижевности у народним школама итд. У даљем тексту груписа-
ни су задаци секција за лингвистику, историју књижевности и наставу славистике. 
Најзанимљивији су задаци треће секције – организација наставе народног језика и 
књижевности у школама, место и учење руског као другог словенског језика уме-
сто два западноевропска језика и учење старословенског у средњој школи. Према 
Богољубу Станковићу, један циљ објављивања репринт-издања имао је обавештајни 
и обавезујући карактер – да се београдски Конгрес одржи. Сведоци смо оствареног.

Допринос славистици изнова дају и Пољаци, чија је делегација друга група по 
бројности на сваком конгресу, одмах иза руске, како нас информише проф. Збигњев 
Грењ у тексту „Пољаци на међународним славистичким конгресима“ (стр. 39–43). 
Текст је објављен на пољском и српском језику. Читаоци се могу упознати са изу-
зетно строгим критеријумима прелиминарних квалификација, које научници треба 
да прођу да би се нашли у саставу једне делегације. Аутор нас подсећа да су до сада 
одржана три конгреса у Пољској – 1934, 1973. и 1998. године, а да је број учесни-
ка несразмерно растао. Како конгреси имају за циљ сумаризацију научних знања, 
Грењ истиче тежишне мисли пољских конреса: на првом конгресу представљене 
су основне претпоставке функционалног структурализма, дефинисане перспекти-
ве интердисциплинарних истраживања, на другом почеци проучавања полапског 
језика у славистичким истраживањима, а трећи је протекао у знаку емиграције сло-
венских народа и језика ван домовине. 

Следећа три текста потписује проф. Петар Буњак под називом „Славистички по-
крет у XX веку: путеви и странпутице I, II, III“ (стр. 47–59). Први део (стр. 47–51) до-
носи историјски развој славистике и теме истраживања првих „очева“ нове мулти-
дисциплинарне хуманистичке науке, преносећи идеје етногнезе словенских народа, 
историјске развоје књижевности и писмености на поколење којем припадају Ђура 
Даничић, Ватрослав Јагић, Јан Бодуен де Куртене итд. У тексту се помињу јака сла-
вистичка упоришта и у несловенским земљама, распад Царске Русије и укидање сла-
вистике у круговима Совјетске Русије. Други светски рат и Совјетска Русија донеће 
формирање Свесловенског комитета 1941. године, наизглед организације – оружја 
против фашизма, а заправо основаног с циљем „комунизације“ и „совјетизације“ 
словенских држава и пропаганде постулата истих. Национални словенски коми-
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тет постојао је и у Југославији, како сазнајемо из другог дела текста (стр. 51–55), 
а основан је 1945. године. Децембра 1946. у Београду је одржан свесловенски кон-
грес, током којег је основан Свесловенски комитет са седиштем у Београду, чиме 
је московски престао да постоји. Трећи део текста (стр. 55–59) говори о разлози-
ма неодржавања Трећег славистичког конгреса, политичким приликама и планира-
ним заседањима. Словенски комитет Југославије укинут је 1949. године, а крајем 
јуна 1948. Александар Белић је основао Славистичко друштво Србије. У догово-
ру свих слависта словенских и несловенских земаља, у Београду је у септембру 
1955. године одржан Београдски међународни славистички састанак на којем је 
основан Међународни комитет слависта (МКС) са улогом координационог тела. 
Од педесетих година минулог века, када је одржан четврти конгрес у Москви, 
традиција одржавања конгреса се наставља на сваких пет година. Тако је 2013. го-
дине домаћин конгреса била Белорусија, о чему нас подробније извештава белору-
ски академик Александар А. Лукашанец у тексту „Последњи славистички конгрес и 
правци развоја славистике“ (стр. 59–69), објављеном на српском и руском језику. То 
је био једини конгрес одржан у источнословенској држави после распада СССР-а. 
Мински конгрес показао је интересовање светске јавности за језик, књижевност и 
културу словенских народа, а такође да треба јачати „словенску самобитност“.

Друго поглавље Словенски народи и словенство садржи два текста. Јана 
Шолчина у прилогу објављеном на немачком и српском језику „И Лужички Срби 
на конгресу слависта у Београду“ (стр. 69–77) упознаје читаоце (1) са Лужичким 
Србима, који су у Немачкој домаће становништво заштићено правним актима, (2) 
са словенским пореклом племена са подручја североисточно од Карпата и (3) лу-
жичкосрпским језиком, који је нарочито сродан са пољским, чешким и словачким. 
Доњолужичкосрпском језику прети изумирање, с обзиром на то да тренутно има 
свега пет хиљада говорника. Шолчина закључује да важне државне институције 
финансирају и помажу организовање културних манифестација и очување језика.

Тему словенства наставља Драган Хамовић у тексту „Словенство српских пе-
сника“ (стр. 77–83), који тврди да „словенска самосвест у српском друштву на-
стаје формирањем Краљевине СХС“ и наводи оличења аналогија код појединих 
књижевника XX века. Тако се, на пример, у „Громобрану свемира“ Станислава 
Винавера аналогија огледа у револуционарном друштвеном преврату и Скрјабиновој 
музици, Растко Петровић уводи старословенске претке из словенског пантеона, 
Миодраг Павловић и Љубомир Симовић уграђују митове старе српске митологије и 
предања у балканско наслеђе, Десанка Максимовић се обраћа словенским богови-
ма, а Стеван Раичковић словенском пореклу итд. Хамовић закључује да су Словени, 
иако удаљени геополитиком и географијом, у свести песника сједињени у прапочет-
ку писмености. 

У трећем поглављу Развој славистике читаоци су имали прилике да се кроз шест 
текстова упознају са продужетком славистичке мисли у разним крајевима света. 
Најпре сазнајемо статус славистике у несловенској средини у тексту Данка Шипке 
„Има ли славистике ван словенских земаља“ (стр. 83–87), професора на државном 
универзитету у Америци. Аутор са жаљењем саопштава да је славистика слабо 
заступљена, да се преточила у лингвистику и упоредно-књижевна истраживања. 
Излаз види у распуштању одсека или враћању истраживачког рада у матицу. 

„Предности и мане словенског есперанта“ интересују Весну Матовић (стр. 87–
91), која у уводу појашњава одакле потреба за заједничким словенским језиком, 
тзв. „словенским есперантом“. Грађански рат током 1990-их на Балкану резулти-
рао је распадом заједничке државе и појавом нових језика. Увидом у историјске 
чињенице, Матовић закључује да је тада језик стицајем околности попримио улогу 
политичког чиниоца, а не културног спајања, како је испрва замишљено. 
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Карактеристике етнолингвистике дате су у раду Ане Плотњикове „Етнолингви-
стика је важна новина славистичких конгреса“ (стр. 91–97). Сазнајемо да је оснивач 
ове научне гране Никита Иљич Толстој, руски слависта, рођен у Вршцу. Биографија 
руског научника прожета је српским елементима и словенском народном култу-
ром. Плотњикова посвећује пажњу речнику „Словенских старина“ у пет томова, на 
чијем су појављивању радили стручњаци током петнаест година. У „Речнику“ се 
истражују словенски архетипи поређењем словенских традиција. 

Светлана Менгел у тексту „На изворима универзитетске славистике у Немачкој“ 
(97–105), објављеном на руском и српском језику, осврће се на настанак универзи-
тета „Leucorea“ у граду Витенбергу, износећи податке о интересовању за словенске 
језике, народе, политичку и културну сферу.

Руски лингвисти предвођени Леонидом Московкином на београдском Конгресу 
у тексту „Анализа уџбеника руског језика за странце Граматика францускору-
ска (1730)“ (стр. 105–109), објављеном на руском и српском језику, представи-
ли су истраживање првог уџбеника руског језика за странце штампаног у Русији. 
Истраживање је показало да је у питању приручник за конверзацију. Московкин ис-
тиче да је аутор приручника Немац који је добро владао руским језиком, али сла-
бо познавао француски. Анализом је утврђено да је Јохан Каспар Тауберт, ученик 
Гимназије, немачко-руски билингвиста написао дати приручник. Његова граматика 
представља образац разговорног руског језика петербуршких Немаца, који је био у 
употреби претежно међу трговцима. 

У тексту „Перспективе међународног славистичког покрета“ (стр. 113–117) 
Петар Буњак истиче да тренутно није могуће говорити о будућности истог, јер 
је славистичка хуманистика изгубила престиж и спонзоре. С обзиром на то да је 
организовање било ког конгреса финансијски захтевно, то постаје неоствариво без 
учешћа државе. У закључку аутор изражава забринутост због дигитализације, која 
има моћ да замени живи дијалог.

Четврто поглавље Комисије Међународног комитета слависта – стубови слави-
стичког покрета чине четири текста. Петер Жењух, координатор научних комисија 
при МКС-у, у тексту „Огроман допринос славистичких комисија“ (стр. 117–125), 
објављеном на словачком и српском језику, појашњава улогу МКС-а, сложеност 
организовања и финансирања славистичких истраживања и њихов интердисци-
плинарни значај. МКС окупља стручњаке из различитих земаља око истородних 
научних области, а тренутно броји 39 комисија. Аутор закључује да нам је данас 
потребна самоспознаја, како не бисмо у светлу европске културе и цивилизације 
изгубили свој словенски идентитет. Тему комисија наставља Предраг Пипер у тек-
сту „Комисија за проучавање граматичке структуре словенских језика од Софије 
1963. до Београда 2018“ (стр. 125–130), у коме читаоце упознаје са активностима 
једне од најстаријих комисија МСК-а. Чланови Граматичке комисије су граматича-
ри из словенских и несловенских земаља, руковођени различитим доајенима науке. 
Водеће теме на седницама Граматичких комисија биле су: теоријско-методолошка 
питања граматичких описа, граматичке категорије у појединим језицима, узајамни 
односи граматике и лексике итд. Израда описних и нормативних граматика 
представља једну од главних области рада Граматичке комисије. Након заседања 
Граматичких комисија остварен је важан резултат, који се огледа у значају елек-
тронских језичких корпуса. Однедавно активности Граматичких комисија могу се 
пратити и на веб-сајту. 

Јелена Корјаковцева у тексту „Глобализација и словенска творба речи: тематски 
блок Комисије за творбу речи у словенским језицима на XVI међународном кон-
гресу слависта (Београд, 20–27.VIII 2018)“ (стр. 131–135), објављеном на српском 
и руском језику, предочава делатност једне од најактивнијих комисија, састављену 
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од четредесет шест дериватолога. Основни циљ учесника тематског блока био је 
утицај глобализације и англо-америчког империјализма на творбени систем словен-
ских језика, садржај који он намеће преко Интернета, промена концепата страних 
Словенима, стварање нових речи и национално-културне деградације. 

Пето поглавље Београдски конгрес слависта 20–27.VIII 2018. садржи седам тек-
стова. Бошко Сувајџић у „Значају београдског конгреса 2018.“ (стр. 141–149) исти-
че да се смисао одржавања конгреса у Београду огледа у подстицању идеје словен-
ске узајамности и неговања међународних славистичких спона. У тексту срећемо 
све пропратне манифестације Конгреса, почевши од изложби, све до представљања 
славистичких издања у Библиотеци града Београда. Земља-домаћин наредног кон-
греса биће Француска. Та чињеница је преседан у историји, јер ће централно ме-
сто одржавања највећег славистичког конгреса први пут заузети једна несловенска 
земља. 

О тешком путу стварања, потребама и реализацијом посебне листе славистичких 
часописа сазнајемо из текста Милоша Ковачевића „Почетак живота светске слави-
стичке листе часописа“ (стр. 149–153). Листа часописа садржи преко 200 часописа 
из 30 земаља у којима се изучава славистика. Часописи су груписани у категорије, а 
листа се може наћи на званичном сајту МКС-а, чиме је направљен подвиг у опште-
доступности ове хуманистичке науке свету. 

У средишту следећа два текста налази се Први светски рат. У првом тексту „Крај 
Првог светског рата и словенски свет“ (стр. 153–157) Весна Матовић подсећа на 
посебне округле столове посвећене овој теми, последицама прерасподела поли-
тичке моћи и ратног сукоба. Први део округлог стола био је посвећен променама 
у словенским књижевностима након рата, а други књижевним променама у окви-
ру Краљевине СХС. Са друге стране, реформе словенских језика након рата украт-
ко описује Гордана Илић Марковић у тексту „Језичко наслеђе и језичка политика 
– крај Првог светског рата и словенски свет“ (стр. 157–161). Циљ округлог сто-
ла је сумирање резултата досадашњих истраживања, упоређивање становишта и 
истицање до сада необрађених проблемских питања. 

Лексикографији, главној пратећој манифестацији на овом конгресу, посвећени 
су текстови Рајне Драгићевић „Изложба српских речника на Конгресу слависта“ 
(стр. 161–165) и Ненада Ивановића „Место Вука Караџића на изложби о српској 
лексикографији“ (стр. 165–169). Организацију изложбе омогућили су САНУ и 
Савез славистичких друштава Србије. Манифестација је уприличена поводом 
обележавања двестагодишњице од објављивања првог издања „Српског рјечника“ 
Вука Стефановић Караџића. Публика је имала прилике да се упозна са израдом 
„Рјечника“, фазама настанка, рукописном грађом, белешкама, личним стварима. 

Последње поглавље се завршава текстом „У праскозорје XVI међународног кон-
греса слависта“ (стр. 169–174) Љиљане Марковић, декана Филолошког факулте-
та, у коме се захваљује државним институцијама на подршци и наглашава значај 
одржавања славистичких сусрета.

Покретање серије текстова информативног карактера у једном штампаном ли-
сту било је потребно ради сагледавања значаја, перспектива, садржина и обухват-
ности једне (тада) предстојеће манифестације највишег ранга у славистичком свету 
подржане од стране државе. Кроз три секције: (1) језик, (2) књижевност, култура, 
фолклор и (3) питања славистике, прилозима истакнутих стручњака из Србије и 
иностранства, београдски Конгрес је овим зборником подвукао да наука не мора 
бити апстрактна делатност, већ и културно-друштвена мисија. Прилози оскудних 
обима су на занимљив начин предочили читалачкој публици историјат, правце и 
фазе развоја славистике и указали на предстојеће изазове, перспективе и бојазни. 
Напослетку, годину дана од завршетка XVI међународног конгреса слависта, по-
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носно истичемо да је Београд показао братском свету своја најбоља лица и засигур-
но квалитетно утабао стазу по којој ће га памтити наша историја за одржавање но-
вог славистичког конгреса.

Мила Ђуричић
Универзитет у Београду

Филолошки факултет
puskinistkinja@gmail.com
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ХЕНДИКЕП КАО КЉУЧНА РЕЧ

ČLOVEK SO ZNEVÝHODNENÍM (POSTIHNUTÍM, HENDIKEPOM) 
V LITERATÚRE PRE DETI A MLÁDEŽ A V INKLUZÍVNEJ 

EDUKÁCII. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z VEDECKEJ KONFERENCIE S 
MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU, PREŠOV 18.–19. OKTÓBER 2018.

EDS. I. GAL DRZEWIECKA, A. BRESTOVIČOVÁ.

Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018, 464.

Зборник радова Човек са посебним потребама (хендикепом) у књижевности за 
децу и омладину и у инклузивном образовању (Človek so znevýhodnením (postihnutím, 
hendikepom) v literatúre pre deti a mládež a v inkluzívnej edukácii) представља још 
једну значајну презентацију резултата истраживања реномираног научног центра у 
Словачкој који се бави проучавањем и критичком рефлексијом уметничког ствара-
лаштва за децу и омладину. Реч је о Центру за истраживање дечјег говора и културе 
(Centrum výskumu detskej reči a kultúry) на Педагошком факултету Прешовског уни-
верзитета у Прешову (Словачка). Кабинет (како се раније називао овај центар) се 
пре свега базира на истраживања у области књижевности за децу и омладину, али и 
на друге области уметности за децу као што су ликовна уметност, напр. илустрација 
дечјих књига, музичка и драмска остварења за децу, развој дечјег говора, књишка 
култура и њена рецепција код деце и сл. Осим теоријсконаучног рада центар тес-
но сарађује са катедрама на Педагошком факултету ПУ; чланови центра обезбеђују 
наставу одабраних предмета на појединим студијским програмима, сарађују са 
колегама на разним пројектима, заједно наступају на научним конференцијама и 
сл. Управо повезаност и тесна сарадња између појединих организационих дело-
ва овог факултета (руководства, центра и катедара) је предуслов њиховог струч-
ног, научног и образовног потенцијала, који се између осталог материјализује у 
виду значајних и иновативних научних пројеката. Један од пројеката под називом 
Светска књижевност за децу и омладину у преводу на словачки језик после 1960. 
године (Svetová literatúra pre deti a mládež v slovenskom preklade po roku 1960) је ре-
зултирао низом публикација на тему превода књижевности за децу и омладину са 
жанровског, поетског и аксиолошког аспекта. У овим радовима се анализирају и 
преводи из српске, односно југословенске књижевности за децу. 

Зборник који представљамо је такође настао у оквиру актуелног пројекта Човек 
са хендикепом у књижевности за децу и омладину (Človek s hendikepom v literatúre 
pre deti a mládež, 2016－2020) под руководством еминентне професорке у обла-
сти књижевности за децу проф. др. Зузане Станиславове (Zuzana Stanislavová). 
Први велики задатак у оквиру овог пројекта је организација научне конференције 
са међународним учешћем која је одржана од 18.－19. октобра 2018. године у 
Прешову, где су осим домаћих стручњака из Прешова, Братиславе, Њитре, Банске 
Бистрице и Ружомберка учешће узели и инострани стручњаци из Чешке (Либерец, 
Брно, Острава) и Србије (Нови Сад, Београд). Уочи одржавања конференције из-
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лази и зборник радова који су учесници са великим задовољством могли понети 
кући. Не треба посебно наглашавати да је проблематика особа са посебним потре-
бама веома актуелна (не само у Словачкој и западним земљама, већ и у Србији - 
подсетимо се само увођења инклузивног образовања), али исто тако често у про-
шлости табуизована; потом, нажалост често коришћена у сврху дневне политике 
или непримерено у медијалној сфери, иако, чини нам се, и у овој области има 
последњих година постепеног помака. Тема хендикепа, колико нам је познато, није 
присутна ни у српској књижевности за децу и младе, нити је предмет књижевно-
теоријских научних истраживања. Можда управо због тога овај зборник може бити 
занимљив и у српској средини, јер веома комплексно и детаљно осветљава пробле-
матику хендикепа (не само у књижевности). Хендикеп се овде посматра у ширем 
значењу; обухвата све врсте здравствених проблема (сензорни /вид, слух/, мотор-
ни, ментални недостатак), али и социјални (материјални, расни и сл.) хендикеп. 
Зборник се састоји од уводне речи уредница иза које следи пет тематских цели-
на. Едиторке зборника Ивета Гал Дрзевиецка (Iveta Gal Drzewiecka) и Александра 
Брестовичова (Alexandra Brestovičová) у предговору наводе да је један од главних 
циљева конференције „стварање простора за интердисциплинарни дијалог о датој 
теми” (стр. 3). Такође истичу, да дечја књижевност осликава промене социокултур-
них парадигми хендикепа и друштвених ставова према хендикепу а истовремено 
ове и овакве парадигме и ствара. 

У првом поглављу под називом Социокултурне парадигме хендикепа у 
књижевности за децу и омладину (Sociokultúrne paradigmy postihnutia/znevýhod-
nenia v literatúre pre deti a mládež) ауторке пет студија (З. Станиславова, Милена 
Шубртова, Олга Кубецкова, Јармила Ходоличова, Зузана Ханасова и Росангела 
Либертини) хендикеп посматрају у ширим историјским и друштвеним контек-
стима. Основну парадигму и њене промене у свом раду Социокултурна парадиг-
ма здравственог хендикепа (сегрегацијаинтеграцијаинклузија) у књижевно сти 
за децу и омладину у Словачкој (Пролегомена) (Sociokultúrna paradigma zdravot-
ného postihnutia (segregácia – integrácia – inklúzia) v literatúre pre deti a mládež na 
Slovensku (Prolegomena)) веома прецизно дефинише З. Станиславова. Пра тећи 
поједине аспекте ове теме од половине XIX века до данас (повезаност са социо-
културним миљеoм, порекло дела /на словачком језику или превод/, позиција и 
функција ове теме у структури приче и њена модификација у виду ауторског ста-
ва и наративне перспективе) Станиславова приказује социокултурну парадигму 
хендикепа од алтруистичко-сегрегационог става према хендикепираним особа-
ма кроз интеграцију ка инклузивној књижевности која би требало да допринесе 
акцептацији и респектовањe особа које су другачије, с тим да не заташкава ни оне 
тамне стране хендикепа. Из рада Милене Шубртове (Milena Šubrtová) сазнајемо 
да је у чешкој књижевности за децу и омладину тема хендикепираног јунака при-
сутна од почетка XX века, са привременом табуизацијом у другој половини про-
шлог века. Детаљније интерпретира дела са хендикепираним јунаком у савременој 
чешкој књижевности (од 90. година XX века до данас), указујући на стереотипе и 
иновативне елементе у обликовање хендикепираног јунака. Олга Кубецкова (Olga 
Kubeczkova) се такође посветила слици хендикепа у савремним чешким књигама 
за читаоце различитог узраста. Ауторка упозорава да треба разликовати ауторски 
приступ хендикепу као теми и као мотиву, указује на различите функције ових 
књига у вези са узрастом адресата а посебну пажњу посвећује стваралаштву сав-
ремене чешке ауторке за децу Ивоне Бжезинове (Ivona Březinova). Човек/дете са 
посебним потребама у словачкој војвођанској књижевности за децу и омладину 
је предмет рада Јармиле Ходоличове (Jarmila Hodoličová). Ауторка, ослањајући 
се пре свега на стручну литературу на енглеском језику, најпре даје дефиницију 
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идентитета а с тим у вези дефинише и категорију различитости односно стигмати-
зованог појединца. Преузима и списак најчешћих стереотипа у приказивању осо-
ба са инвалидитетом а потом анализира ликове са хендикепом у делима словач-
ких војвођанских аутора од реализма до данас. Последња студија у овој тематској 
целини представља анализу дела са ликовима са инвалидитетом у италијанској 
књижевности за децу и омладину XIX века; ауторке З. Ханасова и Р. Либертини 
(Zuzana Chanasová, Rosangela Libertini) интерпретирају дела Карла Колодија и 
Едмонда Де Амициса да би студију завршили емипирјским истраживањем - раз-
говором о овој теми са децом и учитељицом, где указују на значајну едукативну 
функцију и по овом питању у раној животној доби деце.

Централна тема другог поглавља је Уметничко приказивање живота са хенди
кепом (Umelecké stvárnenie života s postihnutím/znevýhodnením). Виера Жемберова 
(Viera Žemberová) интерпретира дела савремених словачких ауторки Јане 
Боднарове (Jana Bodnárová) и Етеле Фаркашове (Etela Farkašová) са становишта 
субјекта који се налази у некој тешкој и проблематичној породичној ситуацији 
(кроз однос мајке и сазревајуће ћерке, односно мајке и сина са инвалидитетом) 
акцентирајући мотиве као што су бол, рањивост, самоћа, саосећање, кривица, 
траума и сл. Аутори текстова у овом зборнику предмет своје анализе налазе не 
само у домаћем (словачком, чешком или словачком војвођанском) контексту, већ 
и у преведеним делима. Јана Беднарова (Jana Bednářová) у свом раду Свет по 
Кристоферу (Очима аутистичког дечака) (Svӗt podle Christophera (Očima autistic-
kého chlapce)) пажњу посвећује књизи енглеског аутора Марка Хадона Необичан 
догађај са псом у неко доба ноћи (The Curious Incident of the Dog in the NightTime, 
2003). Ауторка указује на то да у позадини ове детективне новеле са елементима 
драме и комедије, стоји и други, по значењу важнији план у коме се осликава 
криза савремене породице, тежак живот са хедникепираним појединцем, али 
поставља се и питање права сваког (и аутистичког) појединца на властити вредан 
и квалитетан живот. Савремена чешка ауторка Ивона Бжезинова у многим својим 
делима за децу детабуизује тему хендикепа (код нас су преведена дела Začarana 
učionica (2010, 2016), Devojka na uzdi. Zovem se Alisa (2016), Devojka na uzdi. Zovem 
se Martina (2016), Devojka na uzdi. Zovem se Ester (2016), Vera, Nika i njihovih 
sedam baka, (2014), Letovanje u praistoriji (2012) sve u prevodu Zorice Tomić Ilić.). 
Tри њена дела са соматским, менталним и социјалним хендикепом анализира 
Мариана Храшкова (Mariana Hrašková). Радослав Русњак (Radoslav Rusňák) се 
у свом раду Тематизација хедникепа живота у колицима у контексту словачке 
књижевности за децу и омладину (Tematizácia hendikepu života na vozíku v kon-
texte slovenskej literatúry pre deti a mládež) посветио анализи и интерпретацији 
два дела са мотивом физичког хендикепа. У закључку даје и вредностни суд који 
се односи на аутентичност уметничког приказивања ове теме код двоје аутора - 
Тоне Ревајовеј (Toňa Revajová) и Јана Тужинског (Ján Tužinský). Занимљив је и 
поглед Давида Дзиака (Dávid Dziak) који се у свомe раду концентрише на особе 
без хендикепа и њихове поступке према лику са хендикепом у преводу књиге 
Обично лице (у оригиналу Wonder, превод на српски под називом Чудо) америчке 
ауторке Р. Х. Паласио, указујући на потенцијал ове књиге у педагошком смислу јер 
омогућава изградњу позитивног става и емпатије према хендикепираним особама. 
Адела Митрова (Adela Mitrová) је ауторка студије Специфичности приказивања 
хендикепа у радио драми за децу у периоду тражења радио форме (19381948) 
(Špecifiká zobrazenia hendikepu v rozlasovej hre pre deti v období hľadania rozhlaso-
vej formy) на примеру драме Фердинанда Габаја (Ferdinand Gabaj) Болестан друг 
(Chorý kamarát); одговара на питање да ли друштвено-политичке прилике утичу на 
дела и начин приказивања категорије хендикепа. 
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Аутори у трећем поглављу под називом Литерарна и илустраторска темати
зација различитости и идентитета (Literárna a ilustrátorská tematizácia inakosti a 
identity) нуде своје погледе на шире посматрану категорију другости - осим анализа 
тематизације хендикепа у књижевним остварењима, говоре и о илустрацијама дечјих 
књига и драмских дела. Јана Рушчакова (Jana Ruščáková) и Ивета Шебењова (Iveta 
Šebeňová) се на основу књиге словачке ауторке Славке Липтакове (Slávka Liptáková) 
Безимени дечак (Chlapec bez mena) баве темом формирања идентитета ученика са 
хендикепом и његовом перспективом. Други део рада садржи истраживање усмере-
но на ученике са посебним потребама и формирање њихове аутопројекције, која је 
увек, како ауторке истичу, у интерацији са другом особом. Ауторка Бибиана Хлебова 
(Bibiana Hlebová) се низ година у свом педагошком и научном раду бави ромском 
проблематиком. Тема њеног рада је актуелна инклузија ученика који потичу из 
социјано угрожених (ромских) породица са циљем ближег упознавања са идентите-
том Рома. Кроз емоционални живот дечјег лика из миноритне ромске средине у пре-
воду дела Катица шведске ауторке Катарине Тајкон ауторка указује на могућност 
коришћења овог текста у оквиру образовања - истицањем мултикултуралности и 
емоционалног васпитања у условима школске инклузије. Силвиа Кашчакова (Silvia 
Kaščáková) је као тему свог рада одабрала веома необичну и практично табуизо-
вану област, реч је о интроверзији код деце праћену осећањима страха, туге, не-
сигурности, које дете само не зна и не уме да победи. Путем интерпретације пре-
вода дела шведске ауторке Анне Хогланд О томе човек прича само са зечевима (O 
tom sa človek rozpráva len s králikmi) Кашчакова указује на могућност комуникације 
оваквог споја текста и илустрације са (младим) читаоцем. Специфичност ликова 
и фикције у делима аустралијанском аутора Шона Тана интерпретира Славомир 
Цапек (Slavomír Capek). Најпре даје типологију Танових јунака, интерпретира 
њихову различитост као специфичан хендикеп. Ове јунаке махом бизарних и ап-
сурдних прича карактерише као претерано сензитивне према својој околини, што 
их чини рањивима. Мотив егзистенцијалог отуђења компензирају бегством у свет 
фантазије. Хендикеп Тановим јунацима, како тврди Цапек, отежава живот у реал-
ном свету, али уједно то је и њихова предност, јер им овај наш, често неразумњив, 
свет чини подношљивијим. Већина аутора у својим радовима користе интердисци-
плинарни приступ тематици хендикепа; један од њих је и рад Ивете Гал Дрзевиецке 
о ликовном приказу физичког хендикепа у илустрацијама дечијих књига. Ауторка 
пре свега прати приказивање физичког недостатка, јер сматра да је то један од раз-
лога стигматизације особа са инвалидитетом. Констатује постојање два приступа: 
један је традиционални, где се физичка различитост потискује и модерни приступ 
који разоткрива ону различитост а уједно је и дестигматизује. 

Четврто поглавље Реално и фиктивно у обликовању хендикепа (Realita a fikcia v 
zliterárenení hendikepu) се пре свега базира на рефлексији хендикепа као феноме-
на реалног и фиктивног света. Зузана Чижикова (Zuzana Čížiková) кроз анализу 
и интерпретацију изабраних дела из словачке војвођанске књижевности за децу 
указује на начин изградње ликова са хендикепом са позиције реалистичког фикцио-
ног света (термин чешког књижевног теоретичара Бохумила Форта) а у интеракцији 
са категоријом приповедача. Занимњив је приступ проблему хендикепа као про-
блему сазнања у науци и књижевности ауторке Катарине Вужњакове (Katarína 
Vužňáková). Компарацијом описа особа са хендикепом (конкретно описа аутизма) 
у науци и уметничком тексту, ауторка долази до сазнања да иако наука и уметност 
на различите начине приступају природном свету, могу узајамно да се допуњују: 
„Њиховим спајањем долази до синкретизма поступака и контаминације стилова, до 
спајања искуства и информисаности са имагинацијом и естетиком изражавања ау-
тора.” (стр. 341) Дана Лешкова (Dana Lešková) се у свом раду бави односом и разли-
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ком између фикционалне и фактуалне (фактографске) рецепције хендикепа. Сматра 
да непознавање или игнорисање специфичности књижевне уметности доводи до 
директног поистовећивања књижевног лика са реалним људским бићем а тиме и 
до вредновања хендикепа истим критеријумима као у реалном свету. На широку 
лепезу могућих тема и погледа на проблем хендикепа указује и рад Александре 
Брестовичове која анализира коришћење личних заменица у делима ауторке са 
Дауновим синдромом Зузке Дворжакове (Zuzka Dvořáková). И последњи рад у овом 
поглављу аутора Марека Митке (Marek Mitka) на анализи новеле за младе У једном 
огледалу, у једној загонетки норског прозаисте Јустејна Гордера указује колико је 
важан начин на који се приказује хендикеп у књижености за децу и омладину, кон-
кретно како Гордер преноси филозофске и теолошке поруке младом читаоцу.

Последње поглавље под називом Инклузивно образовање и уметност као пут ка 
инклузији (Inkluzívne vzdelávanie a umenie ako cesta k inklúzii) садржи пет радова у 
којима се аутори баве инклузијом и специјалним образовањем, као и питањем коли-
ко и како може уметност да помогне особама са посебним потребама и људима који 
им помажу. Прва студија говори о резултатима увођење инклузије у школски систем 
у Србији. Аутори Даниела Марчокова (Daniela Marčoková) и Јанко Рамач (Janko 
Ramač) прво наводе детаљне информације о доступним изворима о овој пробле-
матици, терминолошко одређење кључних појмова (ученик са сметњама у развоју 
и инвалидитетом, инклузија, интеграција и сл.), дају кратак преглед историје 
образовање деце са посебним потребама у Србији, однос наставника као дирек-
тних учесника овог процеса према инклузији и на крају мапирају стање по овом 
питању у образовању националних мањина у Војводини (у словачким и русинским 
школама). У закључку наводе да се на скали вредновања инклузије у Србији на-
лазе оцене од екстремно негативних до екстремно позитивних, да учитељи често 
нису у могућности да адекватно одговоре на различите едукативне изазове у ин-
клузивном одељењу, да се негативни резултати инклузије често прећуткују а исти-
че се само оно позитивно. Школама на мањинским језицима иклузивна стратегија 
помаже да очувају број одељења и тиме и радна места учитеља. Ивана Гејгушова 
(Ivana Gejgušová) у свом раду говори о могућностима коришћења уметнич-
ке књижевности са темом хендикепа у пегагошкој пракси у Чешкој и колико она 
може да допринесе превазилажењу стереотипа и предрасуда код деце већ у систе-
му основног образовања. Културом људи са оштећеним слухом у Словачкој се бави 
Марта Жилкова (Marta Žilková); она наводи разлике и додирне тачке њихове кул-
туре са културом мајоритне већине. Истиче напр. да им њихова позоришна актив-
ност (тзв. позориште покрета) помаже да превазиђу комуникационе баријере, уз 
то имају и естетски квалитет. Клаудија Кошалова (Klaudia Košalová) се посветила 
проблематици музикотерапије код деце са синдроном АДХД, тј. код хиперактив-
не деце а последњи рад двеју ауторки Патриције Ђуранове (Patrícia Ďuranová) и 
Бибиане Хлебове се бави апликацијом стимулативног програма под називом HYPO 
у едукацији ученика са умереним степеном менталног дефицита. 

Зборник радова Човек са посебним потребама (хендикепом) у књижевности за 
децу и омладину и у инклузивном образовању у издању Прешовског универзите-
та у Прешову (Словачка) колектива аутора са Педагошког факултета у Прешову и 
њихових колега са партнерских научних институција (из Словачке, Чешке, Србије) 
доноси веома детаљно продубљивање проблематике хендикепираних особа која 
проистиче, како наводе едиторке, из „актуелне потребе друштвене имплементације 
инклузивних идеја а истовремено из дубоког уверења чланова тима, да уметничка 
књижевност захваљујући својој доживљајној димензији може постати делотворни 
помоћник приликом елиминације предрасуда и баријера између особа са посебним 
потребама и здравом популацијом.” (стр. 3) Зборник може послужити као веома до-
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бра база података о инклузивној литератури, такође говори о квалитетним прозним 
остварењима за децу и младе која могу кроз уметнички текст и естетски учинак 
истог мењати нашу свест о хендикепираним особама. И овај зборник као један у 
низу наступа у оквиру научних пројеката Кабинета за истраживање дечјег говора 
и културе ПФ Прешовског универзитета нуди комплексан поглед на до сада мало 
истражену тему (слично је било и у вези пројеката везаних за истраживања прево-
да дечје књижевности и њене рецепције) и тиме доследно, систематски и темељно 
попуњава празнине у миљеу друштвено-хуманистичких истраживања у Словачкој, 
али својим научним капацитетом у (раз)откривању табуизованих тематских оквира 
(живот хендикепованих особа, њихова едукација, адекватно укључивање у друшт-
вени живот, превазилажење стереотипа и предрасуда када су особе са посебним 
потребама у питању и сл.) може бити подстицајан и у српској средини. Иако се 
на први поглед на основу приказаних радова у зборнику чини да је тема хендике-
па пре свега предмет истраживања само у књижевним делима, скоро сви радови 
у уводним поглављима доносе и научна и стручна сазнања о појединим аспекти-
ма живота (са) особа(ма) са посебним потребама. Осим књижевно-теоријског при-
ступа присутан је и приступ са становишта специјалних педагошко-психолошких 
дисциплина, али аутори потенцирају и ону најважнију, хуману и људску димензију 
односа према онима који су на неки начин другачији. Како смо већ напоменули, ис-
тичу то и едиторке зборника, књижевна дела не само што осликавају однос друшт-
ва према особама са хендикепом, већ у многоме овај однос детерминишу, тако да 
и ова публикација, по нашем мишљењу, доприноси стварању једне нове, верујемо 
повољније друштвене климе за оне који су другачији и самим тим и посебни.

Зузана Чижикова
Универзитет у Београду

Филолошки факултет
Катедра за славистику
z.cizikova@fil.bg.ac.rs
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OBRAZ DIEŤAŤA A DETSTVA V TEXTOCH UMELECKEJ 
LITERATÚRY.

Eds. Zuzana Bariaková, Martina Kubealaková.

Banská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici, 2016, 252.

Zborník vedecko-výskumných štúdií pod názvom Obraz dieťaťa a detstva v textoch 
umeleckej literatúry je výstupom v rámci grantového projektu VEGA 1/0100/14, edito-
riek Zuzany Bariakovej a Martiny Kubealakovej z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja 
Bela v Banskej Bystrici. Tematická publikácia je pokračovaním v praxi publikovania vý-
sledkov vedeckých projektov dvoch editoriek, ktoré už pripravili podobné zborníkové vý-
stupy na tému samoty Literárne variácie samoty a osamelosti (2013), komiky Rozosmiať 
človeka je hotová veda alebo podoby komiky v umeleckej literatúre (2010) a outsiderstva 
Podoby outsiderstva v umeleckej literatúre (2008). Autorky publikačne pripravili aj zbor-
ník najlepších príspevkov zo študentskej literárnovednej konferencie 2013 – 2015 pod 
názvom Po stopách literárnej vedy (2018). Zuzana Bariaková a Martina Kubealaková 
sú členkami Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy na Filozofickej fakulte UMB 
a aktívne sa venujú literárnovednému výskumu slovenskej literatúry, tiež i možným inter-
disciplinárnym prístupom k vyučbe literatúry na rôznych stupňoch a pomocou stratégie 
service learningu. Publikovali niekoľko samostatných a kolektívnych monografií o slo-
venskej literatúre a literatúre v učebnom procese a Martina Kubealaková časť aktivity ve-
novala aj problematike literárnej a literárnovednej činnosti Slovákov v Srbsku. 

Zborník Obraz dieťaťa a detstva v textoch umeleckej literatúry zahrnuje dvadsať štúdií, 
ktoré upriamujú pozornosť na dva kľúčové pojmy, dieťa a detstvo a ich výskyt v umeleckej 
literatúre rôznych národných kontextov, ktorá nepatrí do oblasti literatúry pre deti a mlá-
dež. Zborník zahrnuje širší priestor nielen európskych literatúr a presahuje rámce slovakis-
tickej literárnej vedy. Na uvedenom priestore sa prezentujú rozmanité metodológie: analy-
ticko-interpretačné sondy, komparatívno-imagologické a teoretické prístupy. V predslove 
zborníka Obraz dieťaťa a detstva v textoch umeleckej literatúry vedúca grantového pro-
jektu Zuzana Bariaková zdôvodňuje koncepciu a usporiadanie príspevkov vzhľadom na 
jednotlivé prístupy k tematike: rámcujú ho historický a psychologický aspekt, najväčšiu 
časť príspevkov tvoria texty o dieťati a detstve v slovenskej literatúre od realizmu po sú-
časnosť, ako aj v nemeckej, nórskej, ruskej, švajčiarskej a kanadskej literatúre. Variabilita 
metodologických prístupov spolu s tematickým obsadením odhaľuje komplexnosť témy 
a opodstatnenosť jej výskumu. 

Vstupnú štúdiu, venovanú v danom kontexte najstaršiemu textu – didaktickému spisu 
Mono macha z 12. storočia z Kyjevskej Rusi podpisuje L. Kosćielak, ktorý približuje ná-
boženské a didaktické inštrukcie o prípravách na život detí a zároveň sprístupňuje svet 
dieťaťa v stredoveku. Vychádzajúc z prác P. Ariesa o histórii detstva je štúdia prínosom 
k jeho uchopeniu ako historického (premenlivého) javu a svedectvom percepcie významu 
dieťaťa v stredoveku. Ďalšie obrazy detstva a dieťaťa vo Vajanského veršovanej povied-
ke Herodes ponúka J. Tatár. Prínos štúdie vidíme v analýze obrazu detstva v okolnostiach 
extrémnej podoby maďarizácie – násilného odvážania detí-sirôt zo Slovenska do maďar-
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ských krajov. Analýza je daná do širšieho kontextu literárneho realizmu a predložená ako 
obraz skutočnosti daného obdobia: „Idealizovaný obraz detí, ktoré sa nie vlastnou vinou 
ocitli vo výnimočných situáciách života, poznačil okrem reálnej motivácie textu doloži-
teľnej faktograficky aj obraz skutočnosti.“ (s. 21). Svet detstva a dieťaťa v dvoch typoch 
literatúry obdobia realizmu dopĺňa H. Jakubík v syntetickej štúdii Dieťa a detstvo v próze 
slovenského realizmu. Jakubíkov prierez literatúrou realizmu poukazuje na začiatky rov-
nocenného tematizovania detí a dospelých v literatúre, čo naznačuje, že v slovenskom re-
alizme dozrieva idea o ich rovnakom význame v roliach protagonistov literárneho sveta. 

Osobitne môžeme vyzdvihnúť príspevky týkajúce sa tematizovania dieťaťa v me-
dzivojnovej literatúre. Príspevok M. Kendru je vzácny zovšeobecňujúcim, teoretickým 
prístupom k problematike stvárnenia subjektu v modernistickej literatúre. Kendra sa na 
subjekt dieťaťa pozerá cez koncept krízovosti obdobia prechodu z 19. do 20. storočia a 
osobitnú pozornosť zameriava na subjekty Gallových próz Koza a Aurelove Vianoce. H. 
Odokienko-Fodorová dopĺňa mozaiku o dieťati a detstve medzivojnovej literatúry skú-
majúc vybrané Vámošove krátke prózy reflektujúce detskú postavu s jej modelom sveta, 
na ktoré sa díva optikou dospelého človeka. Prínos jej príspevku spočíva v tvorivom vý-
skume farebnej symboliky, v rámci toho polysémantiky modrých očí, ktorú usúvzťažňuje 
s vlastnosťami detských protagonistov. 

Štúdia G. Mihalkovej je venovaná poviedkam Dušana Kužela, v ktorých je dieťa 
v ústrednej pozícii narácie. Tému dieťaťa reflektuje ako lyrickú (Mliečky), ako tému ima-
ginácie (Tajná jama starých rodičov) a ako tému sci-fi (Liahne). K. Krnová sa zaoberá 
umelecky pôsobivým stvárnením dieťaťa v próze L. Balleka Južná pošta. Dôkladnou 
analyticko-interpretačnou sondou do jednotlivých poviedok Ballekovej prózy predkladá 
hlbšie významy o procesoch autonomizácie dieťaťa a rodičovskú účasť na týchto proce-
soch. Tému dospievania, spomienok na detstvo umiestňuje do širšieho kontextu plynutia 
času V. Žemberová. Na detstvo a dospievanie sa díva prostredníctvom próz bulharského 
autora S. Kisjova, chorvátskeho autora J. Mlakića ako aj texty M. Zelinku, V. Šikulovej, 
V. Šikulu a P. Pišťanka. M. Germušková analyzuje dimenzie deficitnosti detstva pozna-
čeného vojnou v diele Ľ. Keleovej. Súčasnému románu Vtedy v Lošonci P. Balka pozor-
nosť venuje M. Majerčáková, ktorá imagologickou komparatívnou metódou skúma po-
doby priateľstva medzi deťmi rozdielnej národnostnej príslušnosti. Prínosom jej štúdie je 
upriamenie pozornosti na Balkovo použitie perspektívy dieťaťa a prvkov karnevalizácie 
v kreovaní čistejšieho pohľadu na skutočnosť. E. Urbanová reflektuje tému dieťaťa v po-
ézii súčasnej autorky Evy Lukáčovej (Evy Luky), čím dopĺňa blok povojnovej prózy ka-
pitolou o poézii. Citlivým a hĺbavým prienikom do podôb tzv. čierneho dieťaťa u poetky 
Luky Urbanová konštatuje, že modelovanie detstva a postavy dieťaťa „dotvára kompli-
kovaný obraz lyrickej hrdinky a jej svetov.“ (s. 135). 

Iný zorný uhol na tematizáciu detstva a dieťaťa prinášajú autori R. Rusňák a Z. 
Stanislavová. R. Rusňák sa zameriava na preklady nórskeho autora Josteina Gaardera 
Pomarančové dievča, žánrovo patriacej do literatúry pre mládež. Autor sa zaoberá nesú-
ladom medzi spisovateľskou naratívnou stratégiou a jej adresnosťou. Uzaviera, že dielo 
Pomarančové dievča je jednoadresným textom, no s duálnym publikom (dual audience). 
Z. Stanislavová fundovane a znalecky rozoberá detskú optiku v stvárňovaní tematiky 
akou je vojna, totalita, genocída a pod. v dielach nemeckej, slovenskej, maďarskej prózy. 
Skúma funkčnosť detskej optiky v jednotlivých dielach a osobitným prínosom štúdie je 
zistenie, že detská optika v dokumentárnom stvárnení môže mať estetický význam, môže 
fikcionalizovať históriu, ale zároveň posilniť pocitovo-zážitkovú rovinu v kreovaní lite-
rárneho sveta. 

Prínosom zborníka sú i tri príspevky venované obmenám témy detstva a dieťaťa v rus-
kej literatúre. V období ruskej moderny, najmä v diele F. Sologubu, tému reflektuje R. 
Hříbková. Pozoruhodná v príspevku Hříbkovej je šírka sledovania témy, z filozofické-
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ho aspektu (z koncepcií F. Nietzscheho a A. Schopenhauera) a z aspektu jednej z prvých 
moderných pedagogičiek E. Keyovej. Detstvu a dieťaťu v ruskej neintencionálnej lite-
ratúre 20. storočia sa znalecky venúva aj A. Borkowska (detstvo v autobiografickej pró-
ze W. Astafiewa, P. Sanajewa i E. Koczergina zachytávajúce svet Sovietskoho zväzu). 
M. Lizoň sleduje konflikt detstva a staroby v poviedke súčasnej ruskej autorky T. Tolstej, 
najmä cez prizmu detského protagonistu, jeho fantazijného sveta, ktorý predstavuje úni-
kovú sféru. 

E. Höhn rozoberá otázku identity protagonistov, ktorí mali komplikované, alebo deš-
truktívne detstvo, na príkladoch nemeckých postmoderných románov z uhla psychoana-
lýzy. Prínos jej príspevku vidíme v snahe oceniť problematické identity protagonistov zo 
širšieho uhla objektívnych príčin. O estetizácii detstva a detského narátora, ako jedného 
z troch rozprávačov, v trilógii Viem len, že môj otec má veľké ruky (1986), Smiech oviec 
(1989), Moja talianska cesta (1996) od švajčiarskeho autora Francesca Micieliho píše P. 
Šedíková-Čuchová. Uvedená štúdia sa zaoberá vplyvom migrácie na zmenu identity roz-
právača, ktorý sa v nových okolnostiach života snaží uchopiť sociálno-historické aspekty 
identity pochádzajúce z pôvodnej krajiny. J. Javorčíková obohacuje zborník dôkladnym 
interpretovaním problému deficitu v detstve emigrantov v románe kanadskej autorky M. 
Atwoodovej Nevesta zbojníčka. 

Posledným príspevkom zborníka je psychologická štúdia Z. Heinzovej Dieťa a jeho 
svet. Štúdia finalizuje pohľad na dieťa a detskú psychiku prostredníctvom výkladu teórie 
C. G. Junga o archetypoch, ako aj poukazovaním na vzťah ranných spomienok dieťaťa 
s jeho vnímaním sveta ako dospelého. Štúdia osobitne upriamuje pozornosť na význam 
predškolského a včasného školského veku dieťaťa vo formovaní jeho emocionálneho 
a poznávacieho sveta. Týmto sa v zborníku ešte raz podčiarkuje dôležitosť výskumu nie-
len obrazu dieťaťa a detského sveta, ale aj detskému aspektu vo vede a literatúre. 

Zborník o literárno-umeleckom stvárnení podôb dieťaťa a detstva ponúka rozmanitý, 
vedecky fundovaný obraz premien vedomia o detstve a význame postavy dieťaťa v lite-
ratúre, ktorá nebola adresovaná detskému čitateľovi: od obrazu detí ako súčasti didaktic-
ko-náboženských spisov  po uvedomenie si integrity a sveta detskej postavy v literatúre od 
obdobia realizmu po súčasnosť. Súbor štúdií (v poľskom, slovenskom a českom jazyku) 
tematizujúci dieťa a detstvo tak môže byť príspevkom k doplneniu bielych miest v histo-
rickom výskume literatúry, ako i prameňom k výskumu premien detstva a významu dieťa-
ťa v širšom, kultúrno-spoločenskom a antropologickom kontexte. Pre multidisciplinárny 
prístup k vymedzenej tematike a vzhľadom na absenciu štúdií, ktoré by sa systematicky 
zaoberali historickým javom detstva, percepciou a hodnotením dieťaťa v neintencionálnej 
literatúre, je ponúknutý zborník vzácnym príspevkom do literárnovedného bádania danej 
témy nielen v slovakistických rámcoch. Pozitívne oceňujeme aj medzinárodný jazykový 
charakter publikácie ako príklad slavistickej spolupráce. 

Marína Šimáková Speváková
Univerzita v Novom Sade

Filozofická fakulta
marina.simak@ff.uns.ac.rs
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ACTA LINGUISTICA PETROPOLITANA: ТРУДЫ ИНСТИТУТА 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РАН (ОТВ. РЕД. Н. Н. 

КАЗАНСКИЙ), ТОМ XI, ЧАСТЬ 1: 

КАТЕГОРИИ ИМЕНИ И ГЛАГОЛА В СИСТЕМЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАММАТИКИ,

РЕД. М. Д. ВОЕЙКОВА, Е. Г. СОСНОВЦЕВА.

Санкт-Петербург: «Наука», 2015, 901.

Acta linguistica Petropolitana2 је часопис Института лингвистичких истраживања 
Руске академије наука (Институт лингвистических исследований – ИЛИ РАН). 
Објављује се на годишњем нивоу (један том у три одвојена дела) почев од 2003. 
године. Часопис садржи радове (чланке, монографије, прегледе, рецензије и др.) 
о свим актуелним питањима лингвистике, али се предност даје радовима који 
су повезани са традиционалним питањима којима се бави ИЛИ РАН, а то су: 
руска лексикологија и лексикографија, језици народа Руске Федерације, ареална 
лингвистика, балканистика, класична филологија, лингвистичка типологија, питања 
граматичке теорије, функционално оријентисан опис језика, проучавање дечјег 
говора, социолингвистика.

Овом приликом биће приказан том XI, део I, 2015. године издања, под нази-
вом Категории имени и глагола в системе функциональной грамматики. Часопис 
се састоји од увода и осам делова: Глагольные категории, Именные категории, 
Корпусные исследования, Детская речь и двуязычие, Просодические характеристи-
ки высказывания, История языка, In memoriam и Varia.

Увод представља чланак М. Д. Војејкове (М. Д. Воейкова), једног од уредни-
ка датог издања. Ауторка излаже основне правце у развоју функционалне грама-
тике у америчкој, европској и руској лингвистици издвајајући Петроградску школу 
функционалне граматике, постулате на којима почива функционална граматика и 
њене основне категорије – функционално-семантичко поље (функциональносеман-
тическое поле (ФСП) и категоријалну ситуацију (категориальная ситуация (КС)). 
Након тога чланак сажето описује сваки рад који се налази у часопису. Часопис об-
ухвата радове учесника Сверуске конференције „Глаголске и именске категорије 
у систему функционалне граматике“ (Всероссийская конференция „Глагольные и 
именые категории в системе функциональной грамматики“) одржане од 9. до 12. 
априла 2013. године у организацији Одељења за теорију граматике ИЛИ РАН. 
Основни циљ ове конференције, како наводи ауторка, био је да се расправе савре-
мена кретања у развоју функционалног правца у последњих 25 година, који се из-
учавао у одељењу теорије граматике ИЛИ РАН под руководством А. В. Бондарка.

Први део часописа садржи следеће радове (из области аспектологије и функ-
ционалне граматике): Анализ глагольных категорий в системе функциональной 

2 Подаци о часопису преузети су са званичног сајта часописа (alp.iling.spb.ru).
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грамматики (А. В. Бондарко), Способы воплощения предикативного отношения 
(М. Я. Дымарский), Неузуальные страдательные причастия настоящего вре-
мени в современной поэзии (Л. В. Зубова), Русские высказывания с глаголами об-
раза жизни: особенности аспектуальной характеристики (И. П. Матханова), 
Номинализация глагола: метаморфозы аспектуальной семантики длительности 
(Е. Э. Пчелинцева), Проблемы испанского перфекта (Е. В. Горбова), Русские и ан-
глийские конвербы предшествования, зависящие от главного предиката verba di-
cendi (Ю. П. Ремизова), Система конвербов в орокском (уйльтинском) языке (И. В. 
Недялков), От имперфективности к эвиденциальности (на материале тазовского 
диалекта селькупского языка) (А. Ю. Урманчиева) и Сопоставительное исследова-
ние теории функциональной грамматики и системнофункциональной лингвисти-
ки: к постановке проблемы (Цзян Хун).

 А. В. Бондарко у свом раду говори о структури ФСП аспектуалности и таксиса, 
међукатегоријалним везама, актуализационим функцијама глаголских категорија и 
семантичким функцијама глаголских категорија на нивоу текста. Он истиче да гла-
голске категорије могу да постоје независно, али и да међусобно утичу једне на 
другу. На примеру реченице Его не переспоришь аутор илуструје сложен семантич-
ки комплекс, у којем учествују све глаголске категорије (ГК). Спој грамема сврше-
ног вида (СВ), будућег времена и изјавног начина, уз присуство негације, изража-
ва значење немогућности остварења радње, а спој грамема другог лица и једнице у 
датој синтаксичкој конструкцији (уз одсуство субјекта) повезано је са изражавањем 
уопштено-личног значења. 

М. Ј. Димарски анализира предикацију као ментални акт. Како истиче, преди-
кација је менталне природе, а не језичке, а њен резултат чине предикативни односи. 
Аутор такође анализира обележја предикативних односа потпуност/непотпуност и 
изоморфност/хомоморфност. 

Л. В. Зубова у свом раду анализира пасивне партиципе (страдательные прича-
стия настоящего времени) и њихову употребу на материјалу руске поезије. Како 
наводи, они поседују специфичан адјективни потенцијал, условљен способношћу 
да изражавају модалност. Ови облици имају неоспоран књишки карактер. У језику 
поезије они често прелазе границе књижевне норме тако што их аутор образује од 
глагола за које, према граматичким правилима, није предвиђено да граде овакве об-
лике (несомый, учимый, сердимый, хотимый). 

И. П. Матханова у уводу свог рада истиче све веће интересовање за граматич-
ке особине глагола који имају периферну семантику, за разлику од глагола радње, 
стања, процеса, односа. У овом раду изучавају се глаголи са семантиком начина 
живљења. Ауторка наводи различита дефинисања семантике датих глагола, а у цен-
тру свих њих је глагол жить. Такви глаголи спадају у групу глагола несвршеног 
вида (НСВ) који не могу да образују видски пар. Предмет истраживања су аспек-
туалне особине глагола бедствовать, благоденствовать, нищенствовать, процве-
тать, роскошествовать, а корпус чине примери из Националног корпуса руског 
језика (НКРЈ)3. Поредећи глаголе радње и дате глаголе, ауторка долази до закључка 
да је за глаголе начина живљења карактеристичан висок степен уопштености и 
одсуство референције према конкретној радњи/стању/процесу. Такође, ови глаго-
ли садрже семантику оцене, а могу и да изражавају ситуацију која не зависи од 
субјекта. 

Ј. Е. Пчелинцева на почетку свог рада поставља питање шта се дешава са аспек-
туалним компонентама глаголске семантике приликом номинализације, шта остаје, 
а шта се редукује у изведеној именици која номинује радњу и да ли су глагол и 
образована од њега именица у потпуности семантички идентични. Истраживање 

3 Национальный корпус русского языка (http://www.ruscorpora.ru)
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показује да је много већи број глаголских именица изведених од imperfectiva tan-
tum (курение, пение), него од perfectiva tantum (задымление, исхудание). И код гла-
гола који образују видски пар већа деривација се испољава код глагола НСВ, као 
немаркираног члана видског пара. Међутим, не образују сви глаголи НСВ тако лако 
глаголске именице. Тако, на пример, глагол окружать у ограниченом значењу има 
ширу деривацију од значења које не садржи ограничење у себи. 

Е. В. Горбова у анализи шпанског перфекта анализира специфична обележја пер-
фекта као грамеме у шпанском језику. Разматра се семантички спектар перфекта као 
универзалне грамеме, појам садашње релевантности (present relevance / current rel-
evance), значења која се реализују перфектом, системски значај перфекта у видско-
временском систему шпанског језика, а такође и два дискурсивна ограничења пер-
фекта: слагање са темпорално-специфицираним прилошким одредбама и означавање 
ланца догађаја у наративу.

 Ј. П. Ремизова анализира руске и енглеске конвербе (у рус. изражене глагол-
ским прилозима, а у енг. – глаголским придевима) са значењем радње која претходи 
главној радњи израженој глаголом говорења. Циљ рада је утврђивање синтаксичких 
и семнатичких сличности и разлика оваквих конверба (укључујући, пре свега, так-
сисне односе које они реализују) у два језика. Као закључак, ауторка наводи да се у 
руском језику претхођење ситуације конверба изражава свршеним видом, док се у 
енглеском језику препозиција конверба у односу на матрични предикат verba dicen-
di често интерпретира као тренутна истовременост два догађаја. 

У раду И. В. Недјалкова истражују се конверби у орокском језику, а циљ рада 
је утврђивање састава конверба (као нефинитних форми са адвербјалном семанти-
ком), а такође и опис семантичких и синтаксичких (посебно таксисних) специфич-
ности орокских конверба у поређењу са аналогним облицима у евенкијском језику. 

У раду А. В. Урманчијеве разматра се категорија евиденцијалности на материјалу 
једног од северних дијалеката сељкупског језика – тазовском. Корпус чине фол-
клорни текстови. Ауторка износи закључак да евиденцијални показатељ изражава 
не само класична евиденцијална значења него и значење индиректног визуелног 
(личног) приступа информацији, иако се традиционално то значење посматра као 
значење које се односи на непосредно сведочење. 

У раду Цjан Хуна пореде се две лингвистичке гране – теорија функционалне гра-
матике под руководством руског лингвисте А. В. Бондарка и системско-функцио-
налне лингвистике британско-аустралијског лингвисте М. Холидеја. Као основну 
разлику потоње две области аутор наводи да је крајњи циљ теорије функционалне 
граматике потпуни опис ФСП, док се системско-функционална лингвистика више 
базира на теоријским питањима, као што су развој појма системности језика, опис 
његових социјалних функција и специфичности настанка повезаног текста.

Други део часописа (Именные категории) бави се именским категоријама. 
Садржи следеће радове: Предложный вариант / вариант беспредложный (Т. М. 
Николаева), О посессивности в русском языке: посессивные предикаты vs. Генитив 
(И. М. Кобозева), Заметки об узуальном формообразовании русских числительных 
(С. В. Рябушкина), О грамматическом освоении иноязычной лексики в русском язы-
ке в аспекте категории рода (А. А. Степихов) и Усвоение квазисинонимичных пред-
ложных конструкций: конструкционный подход (И. В. Яковлева).

Т. М. Николајева у свом раду анализира тенденцију припајања предлога име-
ницама, а конкретно предлога о уз именице и глаголе. Анализа је показала да се у 
руском језику, када се говори о људима, са глаголима вспоминатьвспомнить и за-
быватьзабыть користе конструкције са предлогом о. У језику поезије и штампе и 
у усменом материјалу доминирају конструкције без предлога. Такође, ауторка ис-
тиче да се конструкције вспоминать и вспоминать о често користе када се говори 
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о људима који нису међу живима, а вспомнить и вспомнить о може да се користи 
и за људе из далеке прошлости, који су живи, али су готово заборављени. Ауторка 
закључује да предлог о на неки начин издваја лице из укупне масе, има улогу ар-
тиклоида. 

И. М. Кобозева истражује ФСП посесивности и пореди граматичке конструкције 
са генитивом и предикативне конструкције. Анализа корпуса је показала да се код 
посесивних значења ‘поседник – поседовано’, ‘сродство’ и ‘социјални односи’ гра-
матичка конструкција са генитивом, с једне стране, и предикативне конструкције у 
X а есть Y и конструкције са глаголом иметь, с друге стране, семантички поклапају 
(его дача (дочь, друг, начальник) / У него есть дача (дочь, друг, начальник) / Он име-
ет дачу (дочь, друга, начальника)). Међутим, код изражавања мереолошких (пар-
титивних) односа посесивности, у које спадају ‘поседник’ – део тела’, ‘целина – 
део’ и ‘односи чланства’, у случају ‘поседник’ – део тела’ и ‘целина – део’ нису 
прихватљиве конструкције са есть и иметь (плечи бурлака, *4У бурлака (есть) пле-
чи). Значење ‘односи чланства’ може да се изрази генитивном конструкцијом, али 
постоје ограничења када су у питању предикативне конструкције. Оне могу да се 
користе ако је реч о члану издвојеном из мноштва (У команды есть капитан; У ко-
манды есть выдающийся игрок/игроки, которые могут дать достойный ответ 
«Боруссии»). Али, ако је члан истородни елемент мноштва, онда нису уобичајене 
предикативне конструкције (*У команды есть игрок(и) / Команда имеет игрока(-
ов )). 

С. В. Рјабушкина у свом раду анализира граматичке облике бројева, које прелазе 
границе књижевне норме. То су обично случајеви усмене (спонтане) комуникације, 
комуникације у средствима масовног информисања, на интернету, форумима и сл., 
када се ради о брзом преносу информација. Основна тенденција је изједначавање 
косих падежа, а крајњи циљ је непроменљивост бројева. 

А. П. Степихов у свом раду анализира граматичко прилагођавање позајмљеница 
у руском језику с обзиром на категорију рода. Аутор коментарише узроке колебања 
позајмљеница у роду. То, као прво, може да буде утицај рода руске лексеме-ек-
вивалента (франц. кадо (cadeau) – рус. подарок), затим, постоје дублети, када 
позајмљеница може да развије два облика различитог рода који се разликују у 
значењу (западноевропско pension развило се у две лексеме, пенсион и пенсия). 
Колебања у роду се јављају и код речи са основом на мек сугласник и нулти наста-
вак. Као пример се наводи именица вуаль, која је по аналогији са изворним језиком 
(француским) најпре прихваћена као именица мушког рода, да би се под утицајем 
промене именица женског рода у руском језику (ткань) и семантике усталила у 
језику у облику женског рода. 

И. В. Јаковљева у свом раду бави се конструкцијама с предикатима говорно-ми-
саоне радње (говорить о Y / говорить про Y), конструкцијама са предикатима „туж-
них осећања“ (скучать о Y / скучать по Y) и конструкцијама са предикатима кон-
тактно-усмерене радње (бить в Y / бить по Y). Ауторка закључује да конструкције 
са предлогом о уводе тему поруке, док конструкција са предлогом про уводи тему 
и додатни садржај поруке (Расскажи о Париже! и Расскажи про Париж!). Код 
друге групе глагола ауторка закључује да предлог о такође уводи тему поруке, где 
је субјекат агенс, а предлог по уводи улогу стимулуса, где је субјекат експериен-
цер. Конструкције са предлогом о имају већи степен произвољности и могућности 
контролисања ситуације. Код ове групе глагола јавља се и семантички аспекат. Неки 
глаголи теже конструкцијама са по предлогом (томиться, скучать и тосковать), 
а неке конструкцијама са о предлогом (сожалеть, печалиться, плакать, тужить, 
грустить, горевать). Ауторка даље говори о конструкцијама са контактно-усмере-

4 Звездица уз пример значи да се ради о неправилној или неуобичајеној конструкцији.
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ном радњом. У овом случају предлог в уводи улогу циља, а Y се концептуализује као 
одређена површина која покрива шупљину и која је нека врста „места одредишта“. 
Предлог по уводи улогу пацијенса, а Y се асоцира са неком површином, која трпи 
одређену радњу (в дверь стучат, чтобы впустили; а по двери стучат, чтобы про-
извести некий шум).

Трећи део часописа (Корпусные исследования) чине радови из области корпус-
не лингвистике. То су радови: Нефинитные формы сослагательного наклонения в 
русском языке (С. С. Сай), Грамматикализация русских модальных глаголов (М. А. 
Холодилова), Вопросоответные единства, апеллирующие к точке зрения адреса-
та (В. В. Казаковская, М. В. Хохлова), Возвратные и переходные глаголы эмоций 
русского языка: свойства актантов и дискурсивные функции (М. А. Овсянникова), 
О повторе предлогов перед однородными определениями в современном русском 
языке: опыт корпусного анализа (Д. Н. Сатюкова).

С. С. Сај у свом раду истражује нефинитне облике потенцијала – спојеве реч-
це бы са инфинитивом, партиципом и глаголским прилозима. Аутор најпре истиче 
мишљење многих аутора да се ови облици не сматрају правим потенцијалом. На 
основу корпусне анализе закључује се да су облици потенцијала са личним глагол-
ским обликом аналогни конструкцијама бы+инфинитив, и то у условним речени-
цама, обично контрафактичким које се односе на прошлост (Если бы начать нор-
мальные реформы в 1988 году, а мы имели для этого все возможности, тогда не 
было бы 1991 года / Если бы мы начали оставлять доллары за границей, то к янва-
рю 1989 года на счете кооператива «Техника» могло скопиться как минимум сто 
пятьдесят миллионов долларов!). Када је у питању употреба речце бы са партици-
пом (действительное причастие прошедшего времени) аутор истиче да се са аспек-
та нормираности овакве конструкције не сматрају књижевном нормом. Такође, код 
њих је често употреба речце факултативна, па се не може говорити о посебној врсти 
потенцијала. Употреба речце бы са глаголским прилогом је ретка; постоји свега два-
десет примера, и то обично из текстова XIX и XX века. 

М. А. Холодилова у свом раду анализира граматикализацију глагола хотеть и 
мочь, односно испољавање код ових глагола особина које имају помоћни глаголи. 
Анализа је показала да глаголи мочь и хотеть испољавају низ особина које су ка-
рактеристичне за помоћне глаголе: непотпуност парадигме, ограниченост процеса 
номинализације, високи степен „сливености“ главне и матричне клаузе. Многе од 
уочених особина су статистички релевантне, а не апсолутне. 

Ауторке В. В. Казаковска и М. В. Хохлова баве се модусним питањима. Основни 
циљ модусних питања је изазивање тачке гледишта адресата, идентификације 
његовог менталног стања. Задатак овог истраживања састоји се у адекватној обра-
ди модусних питања у савременим дијалозима и у утврђивању предности које дају 
адресати приликом одговора. Анализа је показала да модусна питања, иако нису то-
лико честа у дијалогу, успешно изазивају одговор. Најучесталији облик модусног 
питања је са иницијалним КАК елементом (как ты думаешь, как ты считаешь). 
Код оваквих питања одговори адресата су чешће садржајни и учесталији је експли-
цитни одговор него игнорисање питања. Најмање успешан облик модусног питања 
– како са аспекта учесталости тако и са аспекта изазивања одговора код адресата – 
јесу модусна питања са елементом НЕУЖЕЛИ. 

М. А. Овсјаникова анализира глаголе емоционалног стања, и то повратне гла-
голе спрам прелазних неповратних глагола. У ситуацијама израженим глаголима 
емоција, постоје два учесника, експериенцер, који доживљава емоцију и узрок на-
станка емоције – стимулус. У раду су проучавани следећи глаголи: восхищать (ся), 
обрадовать (ся), огорчать (ся), огорчить (ся), радовать (ся), рассердить (ся), 
удивить (ся), удивлять (ся). Приликом поређења повратних и прелазних глагола 
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разматрају се следећи параметри: да ли је у улози стимулуса живо биће, комуника-
тивни статус стимулуса и глаголско лице експериенцера. Ауторка закључује да је за 
прелазне глаголе више карактеристичан неаниматни стимулус. Ауторка говори и о 
дискурсивним функцијама датих глагола. Закључује да употреба прелазних глагола 
емоција са експериенцером првог лица, или уопштеним, који укључује говорника, 
обично служи за коментарисање догађаја који се излажу у претходним клаузама. 

Д. Н. Сатјукова у свом раду анализира понављање предлога у савременом ру-
ском језику испред истоврсних атрибута. Анализа је показала да у савременом 
руском језику на десет примера без понављања предлога иде један пример са 
понављањем предлога. У односу на врсту везника код саставних је мањи случај 
понављања предлога него код раставних и супротних. Конструкције које обавезно 
захтевају понављање предлога су конструкције с везником а (типа не на француз-
ском, а на русском языке) и са везником но (у примерима са негацијом испред првог 
члана – не в переносном, но в буквальном смысле). Такође, код истоврсних придева 
са једним везником понављање предлога зависи од тога да ли се они односе на исти 
или различите објекте. 

Четврти део (Детская речь и двуязычие) посвећен је анализи дечјег говора и 
билингвизма. У дато поглавље укључени су следећи радови: К построению грам-
матики промежуточного языка (С. Н. Цейтлин), Варьирование форм СВ/НСВ в 
императиве: анализ факторов (М. Д. Воейкова), Место императива в общении 
взрослого и ребенка (К. А. Иванова), Род местоимений в речи русскоязычного ре-
бенка (С. В. Краснощекова), Формирование языка у детей с нормой и отставанием 
в развитии речи: корпусное исследование спонтанных и вызванных текстов (А. Н. 
Корнев, И. Балчюниене, М. Д. Воейкова, К. А. Иванова, Е. В. Ягунова), Корпусные 
исследования особенностей речи нестандартных говорящих («херитажный» рус-
ский) (А. С. Марушкина, Е. В. Рахилина) и Особенности построения предложения 
в письменной речи инофона (Я. Э. Ахапкина). 

С. Н. Цејтлин у свом раду пореди онтогенезу, и то највише са аспекта усвајања 
морфологије код стране деце која усвајају руски језик у руској говорној средини и 
руске деце којима је руски матерњи језик. Закључак је да код усвајања руског језика 
деца-странци теже усвајају морфолошке облике речи и дуже се морфолошки обли-
ци речи задржавају као лексички представници. Слично се дешава и код вида (теже 
се усвајају разлике свршеног и несвршеног вида). Што се тиче стратегија усвајања 
језика, код усвајања руског као првог матерњег језика превладава генерализација, 
док код руског као другог језика превладава симплификација. 

М. Д. Војејкова у свом раду бави се неспецифичном употребом вида у дискур-
сивним маркерима (ДМ) од глагола перцепције типа смотрипосмотри, слушайпо-
слушай и то у говору обраћања одраслих деци. Ауторка закључује да се употребом 
НСВ позива на дуготрајнију пажњу, док се СВ позива на моменталну једнократну 
радњу (Мама: На книге же видишь? Смотри, что белочки делают. Мама: Скажи, 
а это куда друзья плывут? Посмотри, на чем они плывут). 

К. А. Иванова у свом раду покушава да утврди у којим контекстима се у 
комуникацији одраслих и деце појављује императив и од чега зависи избор гла-
голског вида у императиву. У разговору одраслих и деце нису уочене периферне 
функције императива, већ он углавном има функцију изражавања молбе, захтева, 
команде. Постоји разлика у избору вида глагола, а она зависи од комуникативне 
ситуације. Код одраслих приликом обраћања деци императив НСВ се употребљава 
у ситуацијама када се упућује молба да се одмах приступи радњи коју је припремио 
одрасли (Ложись, пожалуйста, на кроватку), као и приликом поновљене молбе 
(али у овом случају могућ је и СВ), тј. молбе да се радња не прекида (кушай, кушай). 
У обраћању одраслих постоје и ситуације у којима доминира употреба СВ. То су са-
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вети, подстицање на радњу која не одговара детету, коју дете не жели, управљање 
„ланцем активности“ и радњама код детета, које често има дидактички циљ. 

С. В. Красношчокова проучава усвајање рода заменица код деце. Закључује да 
приликом формирања парадигме рода заменице углавном прате придеве. Ипак, 
неке специфичности се појављују код рода заменица. Тако, на почетним етапама 
развоја говора, код неких заменица доминира женски род. Наставци тих замени-
ца су јасни, под акцентом и разумљиви. Облици средњег рода заменица појављују 
се раније него код придева. Пре него што средњи род почне да се употребљава ре-
довно, облици это, такое и мое користе се у „апстрактном“ значењу, а касније се 
апстрактни облици осмишљавају као облици средњег рода и укључују у систем. 
Редослед усвајања рода код заменица је следећи: замрзнути облици – (појављују 
се облици женског и/или мушког рода) – систем од два рода и „апстрактне“ форме 
средњег рода – (средњи род укључује се у систем) – систем од три рода. 

У раду групе аутора (А. Н. Корњев и др.) представљен је посебан корпус намењен 
истраживањима спонтаних и изазваних текстова са аспекта формирања језика код 
деце са нормом и заостајањем у развоју говора. Истиче се да дати корпус (као део 
научноистраживачког пројекта који реализује лабораторија неурокогнитивних 
технологија Петроградског државног педијатријског медицинског универзитета у 
сарадњи са Институтом лингвистичких истраживања РАН и Петроградским држав-
ним универзитетом) пружа могућност анализе језичких способности код деце на 
више нивоа, као и да се (први пут у сличним истраживањима) отвара могућност 
поређења језичких карактеристика дечјег говора са нормалним и атипичним 
развојем на репрезентативном узорку.

А. С. Марушкина и Ј. В. Рахилина у свом корпусном истраживању разматрају 
специфичности текстова нестандардних руских говорника, а то су емигранти дру-
гог таласа емиграције, односно њихови потомци који су одрасли и живе изван гра-
ница Русије. Они се још називају и херитажни говорници (од енг. heritage ‘наслед-
ство’). Од раног узраста они усвајају два језика – руски језик и језик средине у 
којој живе. У овом раду пореди се њихов говор са говором странаца који студирају 
руски језик. Први закључак је да херитажни студенти много ређе буквално прено-
се (калкирају) одвојене речи или конструкције из доминантног језика у матерњи. 
Даље, код конструкција са предлозима херитажни студенти су много мање склони 
десемантизацији и изостављању предлога у односу на странце који студирају руски 
језик. Код иреалних условних конструкција изостављање речце бы је готово једнако 
заступљено у обема групама. Ипак, разлика постоји: херитажни говорници су више 
склони слободној употреби речце и слободним редоследом речи у оваквим речени-
цама (Если город СанктПетербург был бы человеком я его бы описала следующим 
образом). Даље се анализирају поредбене конструкције. Интересантно је да је код 
херитажних говорника чешће неправилно формирање компаратива, меша се синте-
тизам и аналитизам. У реченицама које допуштају и больше и более код херитажних 
говорника чешћа је употреба поредбене конструкције са больше, а код страних сту-
дената који студирају руски језик конструкција са более. Ово показује да су хери-
тажни студенти више усмерени на усмени говор и разговорне конструкције у одно-
су на странце који студирају руски језик. 

Ј. Е. Ахапкина анализира синтаксичке моделе у академском (научном) тексту 
странаца у фази слободног владања руским језиком. Јављају се следећи типови 
грешака: замена индиректног објекта атрибутом-придевом (нпр. переходный про-
цесс уместо процесс перехода), пренатрпаност исказа, употреба вишезначних де-
семантизованих именица (нпр. вещь) у неодговарајућем функционалном стилу 
(контексту/ситуацији), погрешан избор адекватне лексеме паронимског пара (ин-
теллигентский / интеллигентный), супротстављање глагола глаголској именици 
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у истом исказу (В отличие от ценностного отношения поэта к городу в ранних 
эссе, в стихотворениях поэт относится к нему поиному), употреба плеоназа-
ма (динамика его изменения), редундантност и обесмишљање у тема-рематском 
формирању и рашчлањивању исказа те непридржавање хијерархије „посебно – оп-
ште“ и сл.

Пети део часописа (Просодические характеристики высказывания) садржи два 
рада: Просодия темы, ремы и незавершенности текста (Т. Е. Янко) и Фразовое уда-
рение и семантика именных и глагольных групп (А. В. Павлова, Н. Д. Светозарова). 

Т. Ј. Јанко у раду разматра посебне начине изражавања незавршености текста у 
руском, енглеском и немачком језику. Утврђено је да се аутономно маркирање дис-
курсивне незавршености заснива на коришћењу сегмената који се налазе после но-
сиоца акцента реме (а које ауторка назива термином реп (рус. хвост) позајмљеним 
(преведеним) из енг. (tail) из рада Е. Валдувија и Е. Енгдал). Сегментни материјал 
репа даје могућност за посебно изражавање незавршености текста с обзиром на 
изражавање теме и реме. Промена редоследа речи, која за резултат има пренос 
финитне форме глагола на крајњу позицију, после његовог објекта, уочена је само 
у руском језику, док код језика са строжим распоредом реченичних чланова ова-
кав начин формирања репа није могућ. 

А. В. Павлова и Н. Д. Светозарова разматрају именске и глаголске групе у којима 
је главни реченични акценат (фразовое ударение – ФУ) на неуобичајеном месту – на 
глаголу (иако постоји објекат или прилошка одредба), или на придеву (иако постоји 
именица коју придев ближе одређује). То су случајеви очигледне „датости“ / очи-
гледне „тематичности“ именице (Надо зайти к Славе: давно не видела ребенка), за-
тим случајеви када акценат прелази на придев са семантиком очигледне оцене, што 
може довести и до десемантизације саме именице (Печальная картина), у случају 
постпозиције придева који има улогу предикатива (У нас секретность строжай-
шая!) и када се именица у функцији субјекта или директног објекта слаже са име-
ницом у функцији прилошке одредбе (Снова субботник на стадионе).

Шести део часописа (История языка) посвећен је дијахронијским истражива-
њима. Д. В. Сичинава у раду К описанию русского компаратива на по на матери-
але Национального корпуса русского языка разматра употребу компаратива са пре-
фиксом по у руском језику са дијахроног и синхроног аспекта. Овај облик постаје 
продуктиван у средњеруском периоду – од XV века. У савременом језику облици 
компаратива на по имају више лексикализован карактер од простог облика компа-
ратива. Резултати истраживања су показали да већи префиксални потенцијал имају 
придеви који означавају позитивне људске особине, које се састоје из низа пара-
метара, реакција на мноштво догађаја (поаккуратнее, побойчее, повнимательнее, 
половчее, поприличнее, попристальнее, посмышленее, похитрее). Ови примери 
указују на семантику мањег степена поређења, али имају и семантику оцене, па се 
због тога лако преводе у модални контекст. 

У раду Видовременные формы рамочных глаголов в русском нарративе XIX–
XXI веков Ј. Н. Никитина анализира услове за избор вида и времена глагола отве-
чать / ответить, писать / написать у наративима XIX–XXI века. Крајем XVIII и 
почетком XIX века у дијалозима у облику питања и одговора обично се користе об-
лици спросил – отвечал. Избор између отвечать и ответить зависио је од лексич-
ке семантике глагола и контекстуалног значења. Временом је вид глагола говорења 
укључујући и глаголе спросить – ответить престао да зависи о позиционих и лек-
сичко-семантичких фактора. У савременој књижевности избор вида (који може да 
се користи као књижевноуменички поступак) зависи од избора аутора (писца) и 
особина које он приписује јунаку, од његовог односа према том јунаку. И уопште, 
облик отвечать има архаичну нијансу значења, а ответить неутралну.
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Седми део (In memoriam) посвећен je биографији и библиографији С. А. Шубика 
(Садье Александрович Шубик), доктора филолошких наука, главног научног сарад-
ника одељења теорије граматике ИЛИ РАН.

Осми део часописа (Varia) посвећен је разним лингвистичким темама. Ј. Ј. Корди 
у раду Грамматика позиционных глаголов во французском языке (семантическая 
группа глаголов наклона) бави се анализом семантике глагола у француском језику 
који означавају нагнут положај човековог тела у простору, као и прелазак у тај 
положај. 

Т. Д. Коркина у раду Кеврольская таможенная книга 1721 года анализира по-
словну лексику на материјалу кеврољске царинске књиге из 1721. године. Лексичко 
богатство овог документа огледа се у мноштву назива за различиту врсту робе и 
мерних јединица које имају локални карактер. Он има посебан значај јер садржи 
драгоцен материјал за историју пословног језика XVIII века, поред осталог и за 
историјску лексикологију и дијалектологију. 

Н. А. Курашкина у раду Проблема лексикографического описания орнитони-
мов (на примере названий воробьеобразных птиц) бави се проблематиком лексико-
графског описа орнитонима. Проблем непотпуних дефиниција је, према ауторки, у 
томе што обично садрже опште информације, без издвајања суштинских обележја 
одређене врсте, која је предмет описа. Према мишљењу ауторке, основни семан-
тички елементи које треба да садржи лексикографска дефиниција за називе пти-
ца су следећи: фононими – компоненте које описују мотивисаност назива, морфо-
ними – компоненте које одређују соматску мотивисаност назива птица, бионими 
– који дефинишу еколошку мотивисаност орнитонима, фагоними – који говоре о 
начину прехране птица, ергоними – који одређују понашање птице и начин живо-
та, топоними – који се односе на географску распрострањеност птица, епоними – 
који одређују мотивисаност по одређеној особи која је открила врсту или дала за 
њу назив. 

Ј. А. Ренковска се у раду Элизия конечных гласных в восточных диалектах язы-
ка кумаони (на примере диалекта сорьяли) бави феноменом елизије у дијалекту 
језика кумаони. Посебна пажња посвећује се случајевима када се крајњи вокали не 
подвргавају елизији. Износи се хипотеза да на чување крајњих вокала може утица-
ти низ граматичких особина дијалекта сорјали, којих нема у другим дијалектима.

Рад О. А. Теуш Географическая терминология Русского Севера: материалы по-
левых сборов 2014 года представља анализу топонима Никољског рејона Вологодске 
области и Шарјинског рејона Костромске области које је 2014. године истражи-
ла Северноруска топонимска експедиција. Експедиција је успела да региструје око 
240 раније неистражених лексема које означавају различите географске објекте. 
Резултати датог теренског истраживања показују чиме су са семантичког аспекта 
мотивисани издвојени географски називи. У објашњавању ових јединица (назива) 
коришћени су како историјски подаци о првобитним словенским географским на-
зивима тако и претпоставке о позајмљивању неких лексема из угро-финских језика.

Ј. Ј. Шарихин у раду К вопросу о семантических и словообразовательных про-
цессах в области наречий на о (на материале качественных наречий с пристав-
кой без в русской художественной прозе XIX века) бави се анализом оказионалних 
и ретких описних прилога на о, насталих од придева са префиксом без (безъют-
но, безотголосно, безобманно, безглазно), као и особитостима интеракције ових 
прилога са њиховим творбеним варијантама у руском језику XIX века. У раду се 
такође разматрају тенденције које су имале значајан утицај на избор прилога услед 
конкуренције адвербијалних деривационих модела. У савременом језику углавном 
уместо оваквих облика прилога превладавају предлошко-падежне конструкције. 
Проучавање семантике датих облика омогућило је писцу овог чланка да закључи 
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да су многа значења у конкретном тексту повезана са индивидуалним искуством 
његовог аутора. 

Представљени часопис садржи радове из различитих лингвистичких дисципли-
на: функционалне граматике, аспектологије, синтаксе, морфологије, анализе дис-
курса, корпусне лингвистике, анализе дечјег говора, историје језика, лексикографије 
и сл. У тој разноликости је и вредност самог часописа, нарочито ако се узме у обзир 
реноме институције која је издавач и углед аутора радова. 

Наташа Козомора
Универзитет у Новом Саду

Филозофски факултет
Одсек за славистику

kozomoranatasa@gmail.com
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БОБАН ЋУРИЋ (1968−2019) – ИСТРАЖИВАЧ КУЛТУРЕ  
РУСКЕ ЕМИГРАЦИЈЕ

Бобан Ћурић је био један од ретких београдских слависта који су се, поред оста-
лог, бавили културном делатношћу руске емиграције, првенствено њеним књижевним 
наслеђем. После пионирских радова Остоје Ђурића („Руски емигрантски књижевни кру-
жоци у Београду”, 1984; „Руска литерарна Србија”, 1990) и Миле Стојнић („Београдски 
центар руске емиграције као посредник између српске и руске, и српске и европске 
књижевности”, 1994; „Руско-српска књижевна преплитања”, 1994), – Бобан Ћурић се 
сврстао међу млађу генерацију која је показала интересовање и за ову књижевност ХХ 
века. Поменимо Енису Успенски, Зорислава Паунковића, Ирену Лукшић, Корнелију 
Ичин, Петра Буњака, Ксенију Кончаревић, Ирину Антанасијевић и др.

Претпостављам да је први рад о руској емиграцији Бобана Ћурића био везан за 
учешће на Међународном симпозијуму „Руска емиграција у српској и другим словен-
ским културама” (Београд, 1997) када је изложио реферат „Реаговања београдске штам-
пе на долазак генерала Врангела у Краљевину СХС (1. марта 1922)”. Овај текст, знатно 
проширен, отвара ауторову збирку чланака „Из живота руског Београда” (2011, ру-
ско издање: 2015). Релативно скромна по обиму, књига садржи још десет чланака, ма-
хом раније објављених на тему „руског Београда” и везаних за писце Мерешковског, 
Баљмонта и Буњина који су посетили Београд.

Основна вредност свих чланака у зборнику је ауторово дуготрајно и исцрпно 
истраживање београдске периодике, прoналажење података који верно сликају епоху и 
омогућавају објективну синтезу информација. Сакупљене чињенице аутор цитира или 
излаже, ретко уносећи свој коментар или анализу. На првим странама зборника Бобан 
Ћурић истиче: „Периодика је незаобилазан извор за сва културолошка и књижевно-
историјска истраживања јер редовно прати актуелне догађаје, о њима извештава под-
робно, широко и објективно, па самим тим најбоље преноси реч и дух једног времена.”

И заиста, цитата или навођења извора у свим његовим радовима је веома много. 
Тако, у чланку о доласку генерала Врангела у Београд аутор се позива на чак 92 написа 
у београдској штампи. Значај овог приказа посвећеног азилу главнокомандујућег пора-
жене Руске армије у грађанском рату на Југу Русије је и у томе што он сведочи о стању 
духова младе Краљевине, већ опхрване жучним политичким, партијским, националним 
и социјалним раздорима и раслојавањима. У чланку „Београдска међуратна периодика 
о стваралаштву Д. С. Мерешковског у емиграцији” Бобан Ћурић је регистровао 78 од-
зива у штампи, о гостовању К. Д. Баљмонта – 48 одзива, о боравку Буњина у Београду 
– 30 одзива.

Одличан прилог још ненаписаној историји београдског Руског дома императора 
Николаја II (касније: Дома совјетске културе, данас – Руског центра науке и културе) ау-
тор даје у свом раду „Руски дом у београдској дневној штампи (до почетка II светског 
рата)”. Информативан је приказ Бобана Ћурића „Конгрес руских писаца и новинара у 
емиграцији и његово место у српској и руској култури”. У њему аутор уочава вишестру-
ки значај тог догађаја у Београду, „престоници руске интелигенције у емиграцији” (сеп-
тембар 1928. године). Аутору нећемо замерити што је рецепцију конгреса ограничио на 
истраживање само домаће српске штампе. О конгресу су писали и Руси у Паризу, Прагу, 
Берлину, Риги, Харбину. Бобан Ћурић је знао да Београд у својим библиотекама није са-
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чувао сву ту емигрантску периодику међуратног времена. Ауторов последњи пасус се 
ограничио на констатацију: „Културни посленици руске емиграције својим боравком у 
Београду могли су да се на лицу места упознају с културним тековинама и актуелним 
животом ове средине, о чему сведоче и бројни текстови учесника конгреса, објављени у 
руским емигрантским гласилима.”

Живот Бобана Ћурића се прерано прекинуо. У тој једино објављеној књизи он као да 
нам обећава своје дубље бављење темом: „[Зборник] је само један камен у богатом мо-
заику културне историје Београда, мозаику чије дубље и озбиљније проучавање, чини 
нам се, тек предстоји.”

Свој магистарски рад „Руска књижевност у београдском дневном листу Правда 
1917–1941” Бобан Ћурић је одбранио 2000. године, а докторску дисертацију „Романи 
Бориса Савинкова” – 2015. године. Библиографија радова овог слависте није обимна. 
Завређује пажњу његово студиозно бављење књижевним делом Д. С. Мерешковског 
и В. Ропшина (псеудоним Бориса Викторовича Савинкова), чија дела је и преводио. 
При Катедри славистике Филозофског факултета више година је водио специјални курс 
„Руска емиграција”. Реферате о културној делатности руске емиграције у Србији изла-
гао је и објављивао у земљи и иностранству. Године 2003. је у Руском дому у Београду 
организовао Научни округли сто „Београдски конгрес руских писаца и новинара у 
емиграцији у историји руске и српске културе”. Инострани и домаћи слависти који су 
долазили у Београд памтиће Бобана Ћурића као одличног водича по „руском Београду”.

Са Бобаном Ћурићем сам се сретао на конференцијама у организацији Славистичког 
друштва Србије, Руског дома, Катедре за славистику Филолошког факултета, Факултета 
драмске уметности, Позоришног музеја Војводине, Института за књижевност и умет-
ност. Сусрети су се сводили на кратке разговоре, указивања на малодоступне ино-
стране публикације и изворе, размену објављених радова. Било ми је веома драго када 
се одушевио мојим поклоном – оригиналом једног писма Дмитрија Мерешковског 
упућеног у Београд, 1927. године. Мени је поклонио српско издање своје књиге, одмах 
по објављивању.

Последњи пут смо се срели у Новом Саду и Сремским Карловцима, када је, крајем 
августа, Бобан пратио групу професора и студената из Русије, учеснике београдске 
летње школе „Руска емиграција у Србији”. Било је то две недеље пред његову изненад-
ну смрт.

Алексеј Арсењев
arsenjev@neobee.net
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ПРОФ. ДР ГОРДАНА ЈОВАНОВИЋ, ДОБИТНИЦА  
ПОВЕЉЕ „РАДОВАН КОШУТИЋ” ЗА 2018. ГОДИНУ

Др Гордана Јовановић, (29. I 1940, Деспотовац), редовни професор, лингви-
ста, историчар језика. Студирала je руски језик и књижевност и пољски језик и 
књижевност на Филолошком факултету y Београду. Докторирала je 1969. на 
Јагјелонском универзитету (Краков, Пољска), на коме је била и лектор за српскохр-
ватски језик на Катедри за славистику. Радила je на Катедри за руски језик и 
књижевност на Филозофском факултету y Приштини и y Институту за српскохр-
ватски језик y Београду. Од 1978. предаје на Филолошком факултету y Београду. 
Бави се старословенистиком, полонистиком и ономастиком.

Проф. др Гордана Јовановић спада у доајене српске полонистике, имајући 
у виду њен вишедеценијски предани наставни рад (предавање пољског језика 
у синхронијском и дијахронијском аспекту), остварена менторства и учешће у 
комисијама за одбрану магистарских теза и докторских дисертација, истакнути 
допринос научном сагледавању пољског језика и културе у њиховим додирима и 
везама са српским језиком и културом, као и за њен преводилачки опус. Она се 
такође убраја у најистакнутије представнике српске палеославистике и историје 
српске редакције старословенског језика, о чему сведочи и њена импресивна 
библиографија.

ИЗБОР ИЗ БИБЛИОГРАФИЈЕ

Књиге

Studia nad językiem Pamiętników Janczara, Kraków 1972, str. 124.
Srpskohrvatska čitanka, Kraków 1973, str. 256. [Коаутор: др Zdz. Wagner].
Мирослављево јеванђеље, критичко издање (са Н. Родићем), Београд, САНУ, 1986, 

стр. 344.
Константин Филозоф, Повест о словима (Сказаније о писменех) - Житије деспота 

Стефана Лазаревића. Просвета - Српска књижевна задруга, Београд, 1989, стр. 154. 
(Стара српска књижевност у 24 књиге, књига 11)

a) Предговор: Гордана Јовановић, О Константиновом «Сказанију о писменех», стр. 9-27; 
Милан Кашанин, О Житију Деспота Стефана Лазаревића, стр. 27-41.

б) Константин Филозоф, Повест о словима, стр. 41-70 [Превод Гордана Јовановић]
б) Константин Филозоф, Житије Деспота Стефана Лазаревића. Прев. Лазар Мирковић, 

стр. 71-130. [Редакција превода Гордана Јовановић]
в) Пропратни текстови: 
Гордана Јовановић, Белешке о овом издању, стр. 133; Библијски цитати, стр. 134-135; 

Библијске скраћенице, стр. 136; Коментари, стр. 139-146; Речник мање познатих 
речи, стр. 147-148.
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Студије и расправе

La rielaborazione secentesca dei Pamiętniki Janczara alla luce di cinque nuove copie. – 
Ricerche Slavistiche, vol. XIV, Roma 1966, стр. 42—52. [Коаутор: др A. Данти].

Siedemnastowieczna przeróbka Pamiętników Janczara w świetle pięciu nowych kopii. – Ruch 
Literacki, Kraków, styczeń-luty 1967, стр. 223—229. [Коаутор: др A. Данти].

Текстолошки састав и основне одлике текста најстаријих српских четворојеванђеља. – 
Јужнословенски филолог, XXXI, 1974-75, стр. 23-54 [Коаутор: др М. Пешикан].

О транскрипцији пољских и руских имена. – Наш језик XXII, Београд, 1976, стр. 79—79.
Синонимика заменице у јеванђељима српске редакције. – Јужнословенски филолог, 

XXXIII, 1977, стр. 173-178.
О назалу ę y русинском језику. – Русински језик и литература, Нови Сад 1979, стр. 109—

114.
Најстарија српска јеванђеља y светлу неких лексичких особености. – Јужнословенски 

филолог, XXXIV, 1980, стр. 89—100.
Неколико речи o проучавању лексике старосрпских јеванђеља. – Археографски прилози 

II, НБ СРС, Београд 1980, стр. 183—188.
О „накнадној“ грецизацији у српским јеванђељима XIV века. – Научни састанак слави-

ста у Вукове дане, 1980, књ. 8, стр. 315—322.
Српскохрватски извори и лексика у Речнику пољског језика Самуела Богумила Линдеа. 

– Научни састанак слависта у Вукове дане, 1980, књ. 9, стр. 189—193.
О норми у јеванђељским текстовима српске редакције. – Научни састанак слависта у 

Вукове дане, 1981, књ. 10, стр. 19—24.
О релативној фреквенцији хришћанских имена XV века у области Бранковића 

(Вучитрнском санџаку) . – Četvrta jugoslovenska onomastična konferenca, Порторож—
Љубљана 1981, стр. 295—308.

О критеријуму избора јеванђељских текстова за грађу Црквенословенског речника 
српске редакције. – Slovo 31, Загреб 1981, стр. 33—39.

Текстологија српских јеванђеља XII и XIII века (четворојеванђеља) . – Зборник радо-
ва ca међународног научног скупа ,,Текстологиja средњовековних јужнословенских 
књижевности“, Београд 1981, стр. 186— 188.

Речи ca формантом bogo- у пољском језику. – Македонски јазик, Скопје 1981/82, стр. 
307—310.

Лексика старијих типова књижевног језика у Речнику српскохрватског књижевног и на-
родног језика САНУ. – XI научни скуп слависта у Вукове дане, књ. XI, стр. 11—16.

Питање синонимије у српској редакцији канонских текстова. – XII научни скуп слависта 
у Вукове дане, књ. XII, стр. 137—143.

Miklošić munkáságának magyar vonatkozásai és a Lexicon paleoslovenico-graeco-latinum 
c. művenek jelentősége az ószláv nyelvészetben. – Hungarológiai Këzlemények 15 (54), 
Novi Sad 1983, str. 7—10.

Маркација дана и других временских појмова у вези с народним веровањима и 
обичајима. – Лексикографија и лексикологиjа (Зборник радова), Нови Сад—Београд 
1984, стр. 71—82.

Да ли je јеванђељска лексика редакцијски обележена? – Научни састанак слависта у 
Вукове дане, књ. 14, стр. 59—64.

Хришћанска имена у околини Београда почетком XVI века. – Zbornik radova i materijala 
V jugoslovenske onomastičke konferencije, Akademija nauka BiH, Posebna izdanja LXX, 
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Odjeljenje društvenih nauka, knj. 13, Sarajevo 1985, str. 207—216.
Полонистичке студије у Србији и Граматика пољског језика Радована Кошутића. – 

Славистички зборник, књ. I, 1986, стр. 105-111.
Примери фонетске и творбене адаптације старије књижевне лексике у Речнику српскохр-

ватског књижевног и народног језика САНУ. – Наш језик, год. 27, бр. 1/2 (1986), стр. 
90-92.

Јан Кохановски и пољски књижевни језик XVI века. – Јужнословенски филолог, XLII, 
1986, стр. 173-180.

Старосрпска антропонимија у «Јаничаровим успоменама» или «Турској хроници» 
Костантина Михајловића из Островице (на основу најстаријег пољског и чешког ру-
кописа из XVI в.). – Зборник шесте југословенске ономастичке конференције / глав-
ни уредник Павле Ивић. – Београд : САНУ, 1987. (Научни скупови, књ. 37. Одељење 
језика и књижевности; књ. 7). – стр. 597-606.

«Славенизми» у Вуковој преписци. – Зборник радова о Вуку Стефановићу Караџићу. – 
Сарајево : Институт за језик и књижевност, 1987, стр. 177-181.

Јеванђељска лексика у јужнословенској ћирилској традицији. – Јужнословенски фило-
лог, XLIII, 1987, стр. 83-90.

Народни називи месеци у Срба. – Научни састанак слависта у Вукове дане, књ. 17, 1987, 
стр. 181-192.

Западнословенска језичка заједница у научном делу Радосава Бошковића. – Први линг-
вистички научни скуп у спомен на Радосава Бошковића. ЦАНУ, Научни скупови, књ. 
17, Одјељење умјетности, књ. 6, Титоград, 1988, стр. 92-97.

Српскохрватска лексика као компаративни материјал у «Речнику пољског језика» 
Самуела Богумила Линдеа. – Лексикографија и лексикологија / уредник Асим Пецо. 
- Сарајево : АНУБИХ, 1988. - (Посебна издања; књ. 85. Одјељење друштвених на-
ука; књ. 21). - Стр. 99-105.

Црквена и црквенословенска лексика у народним говорима и њена адаптација. – Hrvatski 
dijalektološki zbornik, knj. 8, Zagreb, 1989, str. 41-53.

Старословенски и други традиционални елементи у Вуковом Рјечнику и у Ускочкој 
лексици Милије Станића. – Дурмиторски зборник 1, «На извору Вукова језика», 
Титоград, 1991, стр. 27-33.

О језику старе српске књижевности. – Гласник Одјељења умјетности, Vol. 10, књ. 10, 
Титоград, 1991, стр. 101-108.

О повељи деспота Стефана Лазаревића манастирима Тисмани и Водици из 1406. годи-
не. – Научни састанак слависта у Вукове дане, 1991, књ. 20, стр. 53-58.

Старосрпски језик у два писма Ђурђа Кастриота Дубровчанима. – Становништво сло-
венског поријекла у Албанији / [уредник Јован Р. Бојовић]. – Титоград : Историјски 
институт СР Црне Горе, 1991. (Посебна издања) – стр. 179-183.

О лексици старосрпских четворојеванђеља. – Научни састанак слависта у Вукове дане, 
1992, књ. 22/2, стр. 169-173.

О односу јеванђељске лексике у руској и српској редакцији. – Анали Филолошког фак-
тултета 19 (1992), стр. 265-269.

Językoznawcza polonistyka w byłej Jugosławii. – Prace Filologiczne, t. XXXVIII, Warszawa 
1993, str. 413-420.

О језику старих српских књига. – Пет векова српског штампарства 1494-1994, Раздобље 
српскословенске штампе XV-XVII в. Београд, 1994, стр. 53-60.
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Деспот Стефан Лазаревић и Ресавска школа. – Дани српског духовног преображења 1. 

Ресавска школа и деспот Стефан Лазаревић (округли сто, манастир Манасија, 28. 8. 
1993), Деспотовац 1994, стр. 73-76.

Почеци и развој полонистике на Београдском универзитету. [У зборнику:] Сто годи-
на полонистике у Србији. Филолошки факултет – Славистичко друштво Србије, 
Београд, 1996, стр. 13-17. 

Почеци српске писмености. – Књижевност и језик, год. 43, бр. 3/4 (1996), стр. 19-23.
Дистрибуција хришћанских имена на поседима Дечанског властелинства. – 

Ономатолошки прилози, Књ. 12 (1996), стр. 9-15.
Језичка норма у српскословенској писмености. – Научни састанак слависта у Вукове 

дане, 1996, књ. 25/2, стр. 21-24.
Свето писмо као мотив и библијска места у «Сказанију о писменах» Константина 

Филозофа. – Научни састанак слависта у Вукове дане, 1997, књ 26, стр. 77-85.
Трагови народних веровања у «Сказанију о писменех» Константина Филозофа. – 

Дани српског духовног преображења. Српска књижевност у доба Деспотовине. 
Деспотовац, 1998, стр. 205-210.

Акценатске и интерпункцијске поуке у «Сказанију о писменех» Константина Филозофа 
(Константина Костенечког). – Научни састанак слависта у Вукове дане, 1998, књ. 
27/2, стр. 11-18.

О повељи деспота Стефана Лазаревића Лаври св. Атанасија из 1414/1415. године. – 
Научни састанак слависта у Вукове дане, 1999, књ. 28/1, стр. 155-163. 

Примери српског народног језика у повељама и исправама деспота Стефана Лазаревића. 
– Јужнословенски филолог, LVI/1-2, стр. 489-493. 

Неке лексичке паралеле у старопољском и старосрпском језику. – Славистика, Књ. 2 
(2001), стр. 95-98.

Обредна лексика у повељама деспота Стефана Лазаревића и деспота Ђурђа Бранковића. 
– Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, 2001, књ. LXV и LXVI, св. 1-4, 
стр. 131-133.

Славенизми у пољском преводу «Горског вијенца» Хенрика Батовског. [У зборнику:] 
Превођење „Горског вијенца“ на стране језике. Радови са научног скупа, Подгорица 
28. и 29. маја 1998. ЦАНУ, Научни скупови, књ. 56. Одјељење умјетности, књ. 19. 
Подгорица, ЦАНУ, 2001, стр.139-147. (Summary: The Slavenisms in the Translation of 
«Gorski vijenac» into Polish by Henryk Batowski, стр. 161).

Прикази и критике

Konstantin Mihajlović iz Ostrovice: Janičarove uspomene ili Turska hronika, (predgovor, 
prevod i napomene dr Dorde Živanović), Beograd 1966, str. 1—267. Wznowienie 
Pamiętników Janczara po serbsku. – Ruch Literacki, Kraków, kwiecień—maj 1967.

Др Ирена Грицкат, Актуелни језички и текстолошки проблеми y старим српским 
ћирилским, споменицима. – Библиотекар 3—4, стр. 438.

J. Mistrík, Retrográdny slovník slovenščiny. – Јужнословенски филолог XXXVI, Београд 
1980, стр. 191— 195. [Коаутор: др Д. Гортан-Премк].

А. А. Зализняк, Грамматический словарь русского языка, Словоизменение, Москва 
1977. – Јужнословенски филолог XXXVII, Београд 1981, стр. 287—291. [Коаутор: 
др Д. Гортан-Премк].
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С. Николић, Старословенски језик I, Правопис, Гласови, Облици. – Зборник за 
филологију и лингвигстику 24/2, Нови Сад 1981, стр. 190— 195. 

R. Laskowski, Studia nad morfonologią współczesnego języka polskiego. – Јужнословенски 
филолог XL, Београд 1984, стр. 191—198.

Пет векова српског штампарства 1494-1994, Раздобље српскословенске штампе XV-
XVII в. Београд, 1994. Издавачи Српска академија наука и уметности, Матица 
српска, Народна библиотека Србије; приредили Митар Пешикан, Катарина Мано-
Зиси, Миљко Ковачевић, стр. 232 + албум од 233. до 390. стр. – Јужнословенски фи-
лолог, LII , 1996, стр. 197-202.

Бранкица Чигоја: Најстарији српски ћирилски натписи, II издање, Чигоја штампа, 
Београд 1995. – Зборник Матице српске за славистику 50/51 (1996), стр. 297-299.

Бранкица Чигоја: Најстарији српски ћирилски натписи (графија, ортографија и језик), 
Треће издање, Београд, 1998, 128 стр. – Славистика, књ. V (2001), стр. 267-269.

Преводи

Казимјеж Фелешко: Значења и синтакса српскохрватског генитива. – Београд : Вукова 
задужбина / Орфелин; Нови Сад : Матица српска, 1995, 164 стр. (Студије о Србима; 
св. 6)

Ксенија Кончаревић 
Филолошки факултет Универзитета у Београду, 

Катедра за славистику
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ПРОФ. ДР КСЕНИЈА КОНЧАРЕВИЋ, ДОБИТНИЦА  
ПОВЕЉЕ „РАДОВАН КОШУТИЋ” ЗА 2018. ГОДИНУ

Др Ксенија Кончаревић, слависта, русиста, преводилац, универзитетски про-
фесор са значајним резултатима у домену теолингвистичких, лингвокултуролош-
ких, социолингвистичких и лингводидактичких проучавања, аутор преко 350 ра-
дова и 15 засебних публикација, међу којима су и монографије Језик и религија: 
појмовник теолингвистике и Језик и култура: славистичка перспектива.

Наведена дела настала су у оквиру рада на пројекту Министарства просвете, на-
уке и технолошког развоја Републике Србије „Српска теологија у ХХ веку: фунда-
менталне претпоставке теолошких дисциплина у европском контексту – историјска 
и савремена перспектива“. У њима су синтетички представљени најважнији ре-
зултати ауторкиног бављења теолингвистиком и лингвокултуролологијом током 
последње две деценије. Оба издања одликује наглашена интердисциплинарна ус-
мереност, што их, имајући у виду савремена кретања у домену лингвистике и науке 
уопште, квалификује као веома актуелна.

Језик и религија: појмовник теолингвистике. Заинтересованост истраживача  
за проучавања религије и језика све је приметнија у многим научним срединама. 
Достигнућа савремене лингвистике показала су да најцеловитије сагледавање језик 
у религијском кључу добија у оквирима теолингвистике. У питању је дисципли-
на екстерне лингвистике која у земљама словенског ареала добија све већи замах. 
Име проф. др Ксеније Кончаревић у словенској теолингвистици сврстава се међу 
најзначајнија имена, док се у српској без сумње може оценити као водеће. Домаћа на-
учна јавност више информација о теолингвистици, њеном појмовно-категоријалном 
апарату и постојећим истраживањима добија превасходно на основу опуса наста-
лог из пера управо поменуте ауторке. Међу њима могу се издвојити монографска 
остварења Језик и православна духовност: студије из лингвистике и теологије језика 
(Крагујевац: Каленић, 2006), Сакрална комуникација: норме, традиције, средства 
(Београд: Православни богословски факултет Универзитета у Београду, Институт за 
теолошка истраживања, 2013), као и Поглед у теолингвистику (Београд: Јасен, 2015), 
прва монографија о теолингвистици објављена на српском језику.

У условима интензивног пораста интересовања за дату проблематику, али 
и повећаног броја заинтересованих истраживача који немају довољан увид у 
појмовно-категоријални апарат и постојећа достигнућа у области теолингвистике, 
проф. др Ксенија Кончаревић зналачки је препознала потребу за књигом у којој 
би били предочени најзначајнији појмови теолингвистике и представљене основне 
категорије религиолошко-теолошког виђења језика. Управо са тим циљем настала 
је књига Језик и религија: појмовник теолингвистике (Београд: Јасен, 2017).

Теолингвистика као млада научна дисциплина доживљава све убрзанији развој. 
О томе сведочи и дата књига, будући да израда извора попут појмовника више 
одликује научне дисциплине са вишим нивоом разуђености и зрелости. Време у 
коме живимо време је расцрковљења Цркве, дехуманизације човека и снажне кри-
зе његовог идентитета. Како од најрелевантнијих чинилаца индивидуалног и колек-
тивног идентитета јесте језички идентитет, промишљање језика из угла религије и 
духовности има велики значај. Како ауторка наводи (стр. 8), у питању „није пуко 
историјско, национално, културолошко, традиционалистичко, институционално,  
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клерикално или академско питање – то је животно, егзистенцијално питање, питање 
опстанка темељних вредности личности и заједница. Открити наново човека, ре-
хабилитовати личност, културу, духовност, језик, демистификовати све постојеће 
полуистине и неистине, васпоставити и открити оне божанске и вечне тежње и 
димензије у нама, показати истински смисао људског постојања јесу наша суштин-
ски важна животна питања и наш животни задатак.”

У Појмовнику је заступљено 107 одредница. Он обухвата основне појмове из об-
ласти теолингвистике. Одреднице, класификоване према азбучном реду, носе ви-
сок ниво информативности. За разлику од енциклопедијских, некада броје и више 
страница. У њиховој основи налазе се сазнања до којих је ауторка долазила током 
дугогодишње научноистраживачке каријере. Како је реч о интердисциплинарном 
подручју, међу одреднице увршћени су и појмови који нису лингвистичког карак-
тера, делом или у целини, већ припадају различитим теолошким и религиолошким 
дисциплинама. У питању су области контактне или комплементарне са теолингви-
стиком, стога је познавање датих појмова исто тако неопходно. Након одредница 
не наводи се списак литературе. Њему је посвећена целина (стр. 341-347) на крају 
књиге, где се налази богат библиографски преглед по дисциплинама које су значајне 
за теолингвистичка истраживања (општа религиологија, библијска археологија, 
библијска ерминевтика, богослужбени устав и литургика, византологија, исагогика 
Светог Писма Старог Завета, историја библијске критике Старог Завета, историја 
библистике Новог Завета, упоредно богословље).

Значајна одлика ове монографије јесте што основу понуђених одредница чине за-
право ауторкина сазнања која су добила научну верификацију током њеног бављења 
овом тематиком, што несумњиво доприноси поузданости ове књиге. Појмовник 
је важан и по томе што се према форми излагања грађе може одредити као нов. 
Изнети подаци утемељени су на постојећим знањима и нуде поглед на језик из угла 
појмова који је у значајној мери теолошки. У том домену Ксенија Кончаревић сва-
како је један од најкомпетентнијих стручњака. Дати наслов то такође јасно показује.

Књига Језик и религија: појмовник теолингвистике биће незаобилазни извор ау-
торима и истраживачима који се интересују за наведену тематику. Не треба пре-
видети ни потенцијал његове примене на вишим нивоима студија, и то у разли-
читим образовним профилима (нпр. филолошком, теолошком и религиолошком). 
Појмовник погодује самосталном раду, стицању и проширивању знања из области 
теолингвистике, праћењу сродне литертуре и бољем увиду у лингвистику у целини. 

Језик и култура: славистичка перспектива. У датој студији представљен је од-
раз културног наслеђа у словенским језицима, најпре руског и српског, на матери-
јалу лексике, фразеологије и паремиологије. Са једне стране, анализи засебних 
језичких нивоа приступа се са становишта структурно-системског модела, али и 
функционално, са друге, кроз истраживања која у методолошком погледу одликује 
примена концепта лингвокултуролошког поља. 

Организација, структура и карактер заступљеног садржаја умногоме су одређени 
чињеницом да је монографија Језик и култура: славистичка перспектива (Београд: 
Јасен, 2018) примарно замишљена као универзитетски уџбеник. На тај начин, она 
може представљати извор за ближе упознавање са лингвокултурологијом и њеним 
појмовно-категоријалним апаратом, затим за пружање увида у савремена кретања у 
поменутој области, али и као подстицај студентима славистике, као и свима који се 
књигом буду служили, за даља истраживања.

Монографија обима 271 странице се састоји од 11 целина. Започиње предгово-
ром (стр. 7–9) где се прегледно и јасно указује намена књиге и значај проучавања 
језика и културе у интеракцији. 
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У првом поглављу (стр. 11–31) представљају се предмет и задаци линг-

вокултуролошких испитивања у савременој славистици. Објашњава се мо-
дел лингвокултуролошког поља и одговарајућих јединица које утичу на његово 
конституисање – лингвокултуремâ (према В. В. Воробјову). Имајући у виду стање 
лингвокултурологије данас, ауторка наводи да дати концепт може послужити као 
методолошко полазиште у конфронтационим проучавањима лингвокултуролошког 
карактера, што затим и показује на примеру лингвокултуролошког поља православ-
не традиције те породични и родбински односи у руском и српском језику. 

Друго поглавље (стр. 33–67) посвећено је лингвокултуролошком приступу лек-
сичком систему. Полазећи од одређења предмета проучавања лексикологије из 
лингвокултуролошке перспективе, ауторка најпре разматра питања лексичког 
значења. Приликом анализе денотативног значења лексема, лингвокултурологија 
показује највеће интересовање за нееквивалентну лексику којој ауторка присту-
па сагледавајући ономастичке јединице и лексику реалија. Пажња је посвећена и 
питањима конотативног значења, лингвокултуролошког потенцијала историзама и 
асоцијативних поља лексема. 

Лексикографском обрадом културолошки маркиране лексике ауторка се бави у 
наредном поглављу (стр. 69–90). На примеру руске лексике из сфере православне 
духовности састављен је базни идеографски списак лексема. Он је послужио као 
почетна тачка за анализу типологије еквивалентности и културолошке маркирано-
сти (према тематским групама), а касније и за сагледавање начела њихове лекси-
кографске обраде. Ауторка запажа да лексику из сфере православне духовности 
одликује висок ниво идеографске разгранатости, те да на тај начин представља хе-
тероген систем лексичких јединица. Њихова одговарајућа лексикографска обрада 
могућа је уз уважавање сазнања из области конфронтационе лингвокултурологије и 
консултовање извора теолошког и црквеноисторијског карактера.

У циљу представљања потенцијала лингвокултуролошке анализе ономастич-
ког система словенских језика, Ксенија Кончаревић се у следећем поглављу (стр. 
91–112) бави сагледавањем антропонима, индивидуалних и групних, док су на-
редна поглавља посвећена разматрању фразеологије и паремиологије кроз призму 
лингвокултурологије. Ауторка поступно уводи, а потом сагледава важнија питања 
савремене фразеологије (појам фразеологизама, њихова класификација и семан-
тичке одлике, лексичко-семантичка гнезда фразеологизама, питање порекла и др.). 
Фразеолошки фонд (стр. 113–161) је посматран кроз призму православне духовно-
сти и културе, превасходно на грађи јединица са религијском компонентном значења. 
Понуђени су неки од могућих приступа фразеологији, а пажња је посвећена и библиз-
мима, као и односу фразеологије и фолклора. Са друге стране, лингвокултуролошки 
потенцијал паремиологије размотрен је на примеру паремија са национално-култур-
ном компонентом, и то на примеру назива традиционалних јела и пића (стр. 163–186).

Структурирањем поглавља према тематском принципу у поглављу посвећеном 
теорији комуникационе културе, осим лингвистичке, уводи се и лингводидактичка 
димензија (стр. 187–209). Ауторка нуди преглед историјата бављења комуникационом 
културом и предочава могуће методолошке приступе датој проблематици, издвајајући 
моделе дескрипције и анализе националног комуникационог понашања. Сагледавања 
се врше превасходно на материјалу руске и српске комуникационе културе. За лингво-
дидактичку примену у највећем броју образовних профила, као и на различитим ни-
воима учења руског језика, ауторка издваја ситуациони модел, док би на студијама ру-
систике, а тачније у њиховој завршној фази, био погодан параметарски модел.

Наредно поглавље је апликативног карактера (стр. 211–239). У њему се лингво-
културологија сагледава лингводидактички, из угла наставне примене. Пажња се 
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посвећује општим културолошким знањима у настави и њеним лингвокултуро-
лошким аспектима. Како најзначајнији ниво потоњих информација носе лексич-
ке јединице, фразеологија, паремиологија и афористика, управо се могућностима 
њихове примене ауторка бави у овом поглављу. Разматрања се поткрепљују низом 
конкретних примера и решења, што је свакако изузетно драгоцено.

Као додатак постојећем материјалу, у монографију су укључени и прилози (стр. 
241–260). Они омогућавају пружање ширег увида у методолошке приступе реле-
вантне за долажење до лингвокултуролошких сазнања и анализу културолошки 
маркираних концепата. То су прилог О језичкој слици света, концепту и значењу 
чији је аутор Марија Стефановић и рад Рајне Драгићевић Концепт Бога у српским 
народним пословицама.

Закључна оцена. Монографије проф. др Ксеније Кончаревић представљају 
зна чајан допринос теолингвистичким проучавањима словенских језика, најпре 
руског и српског, али и српској лингвистичкој славистици у целини, будући да 
попуњавају празнину у постојању студија сродног карактера. Књиге Језик и рели
гија: појмовник теолингвистике и Језик и култура: славистичка перспектива од-
ликују научна актуелност, релевантност предметног оквира истраживања и зави-
дан ниво акрибије. Карактерише их такође видно изражена интердисциплинар ност 
која омогућава пружање увида у различите језичке нивое и области (теолингви-
стику, лингвокултурологију, лексикографију, фразеологију, паремиологију, теорију 
комуникације и др.). Бавећи се теолингвистичким и лингвокултуролошким про-
учавањима више од две деценије, значајан део података изнетих у поменутим две-
ма књигама предочаван је научној јавности путем радова излаганих на научним 
конференцијама, у часописима и зборницима, где је уједно и био верификован. Уз 
то, он је и апробиран у наставној пракси са студентима у филолошком и теолошком 
образовном профилу, као и менторством у оквиру постдипломских студија. Све то 
несумњиво доприноси научној ауторитативности наведених књига. 

Узорност и поузданост у методолошком погледу, која се запажа и са теоријског 
и са емпиријског становишта, квалификују дата остварења као драгоцен из-
вор сазнања везаних за језик и религију, њихову интеракцију и преплитање. Ове 
монографије нуде доста подстицајног материјала и исцрпне прегледе литературе 
који могу бити од изузетне важности за будућа истраживања, а говоре о високом 
степену упућености ауторке у тематику којом се бави. Они показују да је проф. др 
Ксенија Кончаревић не само врстан лингвиста, одлично упућен у тематику којом се 
бави, већ и узоран лингводидактичар. На то указује доста дидактичког материјала, 
организационо-структурни аспекти монографија, елементи њиховог садржаја 
на нивоу уже структуре, функције монографије – примарне и секундарне, начин 
излагања грађе, као и њен одабир.

Допринос и значај монографија Језик и религија: појмовник теолингвистике и 
Језик и култура: славистичка перспектива очигледан је на два нивоа – фундамен-
талном (ширење научних спознаја у области теолингвистике, лингвокултурологије, 
лексикологије, фразеологије, паремиологије, ономастике, теорије комуникације) и 
апликативном (лексикографија, фразеографија, техника превођења, лингводидакти-
ка). На тај начин, узимајући у обзир све вишенаведено, проф. др Ксенија Кончаревић 
недвосмислено завређује добијање Повеље „Радован Кошутић”.

Далибор Соколовић
Филолошки факултет Универзитета у Београду,  

Катедра за славистику
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ОДЛУКА ОДБОРА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ  
„ПАВЛЕ И МИЛКА ИВИЋ”

Између више добрих дела (Српски молитвеник. Споменица Милану Решетару, 
уредили Ј. Грковић Мејџор и В. Савић, Београд, САНУ и Фонд Ђорђе Зечевић 
за унапређивање и заштиту ћириличког писма, Београд, 2017; Предраг Пипер, 
Миливој Алановић, Слободан Павловић, Ивана Антонић, Марина Николић, Дојчил 
Војводић, Људмила Поповић, Срето Танасић, Биљана Васић, Синтакса сложе-
не реченице у савременом српском језику, у редакцији П. Пипера, Матица српска 
Нови Сад, Институт за српски језик САНУ Београд, 2018; Предраг Пипер, Прилози 
историји српске лингвистичке славистике, друга половина ХХ века, Београд, Чигоја 
штампа, 2018; Милош Окука, Ономастика Доњег Борча, АНУРС, Бања Лука, 2018; 
Рајна Драгићевић, Српска лексика у прошлости и данас, Нови Сад, Матица српска, 
2018; Ана Мацановић, Српска језикословна терминологија у 19. веку, Монографије 
26, Београд, Институт за српски језик САНУ, 2018) Одбор за доделу Награде „Павле 
и Милка Ивић“ одлучио је да ово престижно признање за 2018. годину додели 
књизи Српски молитвеник. Споменица Милану Решетару.

Ова Споменица посвећена је српском лингвисти и филологу, дубровачком госпа-
ру Милану Решетару и Српском молитвенику, први пут штампаном 1512. године у 
Млецима, који је Решетар 1938. године приредио за Српску краљевску академију. 
„Српски молитвеник“, како га је назвао академик Милан Решетар, представља 
најстарију књигу штампану ћирилицом на српском народном језику.

Уредници су прво осмислили концепцију овог дела, а затим су позвали уна-
пред одабране угледне српске стручњаке за дате области и њиховим прилозима 
попуњавали раније осмишљену структуру књиге. Радови у овој књизи представљају, 
у ствари, задата поглавља. Овакав уреднички приступ ову књигу чини колективном 
монографијом и разликује је од зборника радова.

Споменица има три дела. Први доноси уводни уреднички текст о Милану Реше тару, 
првенствено о Решетаревом животу и научним интересовањима и истраживањима. 
Први део монографије Српски молитвеник. Споменица Милану Решетару. 1512–
1942–2012. садржи такође библиографију Милана Решетара, као и библиографију 
о његовом делу, које је саставила пок. Гордана Радојчић Костић, врсни стручњак за 
српску библиографију, и доноси именски индекс. У првом делу Споменице налази се 
још осам прилога: Ирена Арсић, Од Српске Атине до југословенске провинције: кул-
турне прилике у Дубровнику Решетаревог времена (1860–1942); Јелица Стојановић, 
Приступна академска бесједа Милана Решетара „Најстарији дубровачки го-
вор“; Слободан Реметић, Милан Решетар као дијалектолог; Злата Бојовић, Милан 
Решетар као издавач дубровачких писаца; Гордана Покрајац, Допринос Милана 
Решетара проучавању дубровачких зборника и молитвеника; Небојша Порчић, 
Милан Решетар као историчар Дубровника; Александар Милановић, Милан 
Решетар као тумач и приређивач Његошевих дела; Саша Недељковић, Решетар у 
дубровачкој штампи. 

Други тематски део Споменице односи се на Српски молитвеник из 1512, 
који је, као што је речено, најстарија позната књига штампана ћирилицом за 
Србе католике на српском народном језику. Српски молитвеник Милан Решетар 
је објавио у транскрипцији 1938. године као посебно издање Српске краљевске 
академије укључивши у то издање своју студију о Српском молитвенику. Други 
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део Споменице отвара уводни уреднички текст о Српском молитвенику. Затим сле-
де студије о Молитвенику: Бранка Иванић, Ликoвни укрaс штампаног ћириличкoг 
дубровачког мoлитвeникa из 1512. године; Драгана Јањић, Служба Светог крста и 
служба Светог Духа у ћириличном дубровачком молитвенику из 1512. године; Вања 
Станишић, Ћирилица дубровачког молитвеника; Слободан Павловић, Фонолошки 
систем Српског молитвеника из 1512. године (Трагом Решетаревих истраживања).

Трећи део Споменице доноси неколико драгоцених фототипија, међу којима је 
на првом месту интегрална верзија приступне беседе Милана Решетара у Српској 
краљевској академији из 1940. године.

Колективна монографија Српски молитвеник. Споменица Милану Решетару. 
1512–1942–2012 представља драгоцен допринос историји српске филологије. У њој 
је са више страна документовано осветљена научна делатност Милана Решетара, а 
истовремено се том књигом на врло примерен начин обележава више од пет векова 
од објављивања прве књиге штампане ћирилицом на српском народном језику као 
и 75 година од Решетареве смрти.

Значајна је такође чињеница да се објављивањем ове Споменице Милану Реше-
тару убедљиво скреће пажња на допринос Срба католика српском културном и 
језичком наслеђу, који, нажалост, још није довољно познат ни проучен, јер радова 
из те области још нема довољно. 

Споменица Милану Решетару, по свом изгледу, садржају, квалитету, научном 
угледу уредника, свих аутора и рецензената, по значају институција које су потпи-
сане као издавачи, представља капитално дело српске лингвистике. Књига је од-
штампана специјалним «серифним» фонтом, који је Академија добила само за ову 
прилику од г. Зорана Костића и одлично је технички опремљена.

Одбор за доделу Награде «Павле и Милка Ивић» изражава задовољство што 
својом одлуком доприноси одуживању бар делића дуга великом научнику, ерудити 
и полиглоти, веома заслужном у домену више дисциплина лингвистичке србистике.

Београд, 27. XI 2018.                                                  ОДБОР    
            за доделу Награде
          „ПАВЛЕ И МИЛКА ИВИЋ“
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СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ ГРАМАТИЧКЕ 
СТРУКТУРЕ СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА МЕЂУНАРОДНОГ 

КОМИТЕТА СЛАВИСТА
(Варшавски универзитет, Факултет за неофилологију, Катедра за 

формалну лингвистику 18−20. септембар 2019)

Комисија за проучавање граматичке структуре словенских језика Међународног 
комитета слависта састаје се редовно једном годишње како би слависти из словен-
ских и несловенских земаља разменили своја мишљења поводом актуелних питања 
теорије граматике, као и контрастивног или типолошког истраживања граматике 
словенских језика, често у поређењу са несловенским. Овогодишњи скуп је био од-
ржан на Варшавском универзитету, на Катедри за формалну лингвистику Факултета 
за модерну филологију. У раду конференције је учествовало 25 чланова Комисије, 
од којих је сваки поднео пленарно саопштење у трајању од пола сата, укључно са 
дискусијом. Скупу су присуствовали и пољске колеге-лингвисти који су се актив-
но укључивали у дискусије, а посебно интересовање свих присутних изазвало је 
учешће у дискусијама истакнутог пољског лингвисте Анжеја Богуславског.

Излагања чланова Комисије била су распоређена у осам седница током два радна 
дана конференције, док је трећег дана био организован излет по сликовитим преде-
лима централне Пољске: Лович – Неборов – Аркадија. 

Конференцију је отворио председник Граматичке комисије МКС Мацеј Гро-
ховски, који је изразио посебно задовољство поводом одржавања овогодишње сед-
нице у Варшави и зажелео свима успешан рад. 

Прву седницу је водио фински типолог и слависта Хану Томола, који је поздравио 
присутне и дао реч Јармили Паневовој из Чешке. Професорка Паневова је поднела 
саопштење на тему Poznámky k třídění příslovečných určení (Напомене о типологији 
адвербијалних одредби), у којем је истакла да сврха типологије адвербијалних 
одредби може бити дидактичка, преводилачка или типолошка. Основни типо-
ви одредби − за простор, време, начин, узрок углавном се издвајају у норматив-
ним граматикама и уче у школи, међутим, Јармила Паневова је скренула пажњу 
на чињеницу да је њихов теоријски опис повезан са суптилнијом класификацијом, 
која је илустрована на примеру израза за локализацију објекта у простору у чеш-
ком језику. 

Професор Анжеј Богуславски је наставио тему о адвербијалима анализом еписте-
мичких адвербијала у тзв. биполарним питањима („да/не“ питањима) у свом излагању 
On the status of „attesting adverbials” in bipolar questions (О статусу „потврдних 
адвербијала“ у биполарним питањима). Према мишљењу овог угледног слависте, 
czy/does питања која садрже „потврдне адвербијале“, попут сигурно, недвосмислено, 
буквално, очигледно итд., не реферишу о објективном стању, већ представљају говор-
никову метакарактеризацију сопственог предвиђања стања ствари, што објашњава 
њихово неочекивано присуство у таквим „девијантним“ питањима. 

У наставку овог тематског блока професор Катедре компјутерне лингвисти-
ке РГГУ, представник Московске семантичке школе, Леонид Иомдин је илустро-
вао како валентност кључне речи микросинтаксичке конструкције одређује њену 
валентну структуру. Реферат на тему Некоторые адвербиальные микроконструк-
ции в русском языке: валентная структура и семантика (Поједине адвербијалне 
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микроконструкције у руском језику: валентна структура и семантика) привукао је 
пажњу присутних занимљивом интерпретацијом појма валентност, која се у овом 
случају односи на контекст употребе одређеног прилога. Рецимо, руска реч вид, 
како наводи научник, има две различите валентности − објекатску (‘шта се види’) 
и садржајну (‘како то изгледа’). Именска група у генитиву пре свега попуњава 
његову објекатску валентност (вид Варшавы зимой), а у посебним случајевима 
може попунити и садржајну (Сечение железнодорожной насыпи имеет вид трапе-
ции). Валентност, која се изражава именском речи у генитиву, како наводи научник, 
попуњава слободну позицију у микросинтаксичкој конструкцији са стабилном ком-
понентом в виде. Ово истраживање је још једно у низу описа микроконструкција у 
руском језику, којима се бави Леонид Иомдин, притом се под потоњим подразумевају 
конструкције са стабилном, компонентом која је потврђена у дискурсивној пракси, 
и једном или неколико променљивих, које примају у тој конструкцији исти грама-
тички облик, нпр. в виде подарка/структурной лингвистики/помощи итд.

После паузе рад Комисије је настављен заседањем које је било посвећено 
питањима синтаксе. Адриан Баренцен и Виктор Храковски су поднели заједнички 
реферат на тему О вторичных значениях таксисных союзов в славянских языках. 
(О секундарним значењима таксисних везника у словенским језицима). Излагање 
је било засновано на фрагменту колективног пројекта о таксису у словенским 
језицима којим већ скоро деценију руководи водећи петербуршки типолог Виктор 
Храковски. У центру пажње ових истраживача су се нашли везници, који, попут 
српских неспецијализованих везника пошто, како, чим, док и др., осим темпорал-
ног таксисног значења реализују и узрочно-последично или друго значење – ус-
ловно, допусно, циљно. Баренцен и Храковски су поставили питање о могућности 
дијагностификовања контекста у којем такав везник може примити нетемпорално 
значење. Значајан део излагања је био заснован на примерима неспецијализованих 
таксисних везника из српског језика.

Следеће саопштење је поднео водећи швајцарски лингвиста Данијел Вајс, на 
тему: Особенности относительных придаточных предложений в современной рус-
ской разговорной речи: отклонения от нормы или самостоятельные конструк-
ции (Специфичне одлике релативних клауза у савременом руском разговорном 
језику: девијација или самосталне контрукције). Научник анализира специфич-
не конструкције у којима су изостављени облигаторни синтаксички елементи. 
Реченице тог типа Вајс дели на три типа − 1) са неексплицираним формалним ан-
тецедентом, 2) са изостављеним релативизатором, 3) са неексплицираним антеце-
дентом и изостављеним релативизатором.  Како у руском језику сличне реченице 
са изостављеним облигаторним синтаксичким елементом припадају супстандарду, 
Вајс примећује да то није случај у другим језицима – како словенским тако и не-
словенским. 

Нови члан Граматичке комисије МКС, представник Петербуршке школе типо-
лошке анализе Сергеј Сај говорио је о именским узрочним конструкцијама у сло-
венским језицима: Именные причинные конструкции в славянских языках: пилот-
ное корпусное исследование (Именске узрочне конструкције у словенским језицима: 
пилот истраживање). На бази великог корпуса (PARASOL http://www.parasolcorpus.
org), који обухвата 11 словенских језика, биле су размотрене предлошко-падежне 
конструкције, попут српских од бола, због болести, услед кашњења итд. Оне су 
класификоване према семантичким показатељима, међу којима су: 1) унутрашњи 
узрок vs. спољни (напио се од муке; закаснио је због кише); 2) непосредни узрок vs. 
посредни (ознојио се од напора; закаснио због Стефана); 3) објективни узрок vs. 
субјективни, тј. узрок-мотивација (заспао је од умора; помогао је из сажаљења).  
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Истраживање је  показало да се у наведеним узрочним конструкцијама стриктно 
издвајају две групе предлога (ОД и његови еквиваленти и ИЗ/З/С и њихови еквива-
ленти), чија је употреба мотивисана профилисањем одређеног значења у оквиру на-
ведених семантичких група. Према закључку Сергеја Саја, дистрибуција одређених 
типова узрочних конструкција наведеног типа се не подудара са устаљеном поде-
лом словенских језика на 3 групе.

Прво поподневно заседање ГК је било посвећено дијахронијским проучавањима 
и питањима граматикализације. Истакнута бугарска лингвисткиња Руселина 
Ницолова је говорила  о односу између темпоралности и модалности у бугарском 
језику: Будущее время – отношение между темпоральностью и модальностью, 
док је водећи норвешки слависта Јан Ивар Бјорнфлатен говорио о трансформисању 
сложеног система претериталних времена у банатскобугарском језику − Bulgarian 
dialects as a laboratory for Slavic historical linguistics: Banat-Bulgarian and the 
transformation of the past tenses in non-standard Bulgarian (Бугарски дијалекти 
као лабораторија за словенску историјску лингвистику: банатскобугарски језик и 
трансформација прошлих времена у бугарском супстандарду). 

После паузе за кафу о најновијим тенденцијама у словачком и украјинском 
језику упознали су присутне водећи словачки лингвиста Љубомир Краљчак – у ре-
ферату Unifikačné tendencie zámených tvarov v štandardnej variete súčasnej slovenčiny 
(Тенденција ка унификацији необичних облика у савременом стандардном сло-
вачком језику) и дописни члан Украјинске националне академије наука Анатолиј 
Захњитко: Внутрішньо і зовнішньовідмінковий статус вокатива: типологія виявів 
(Статус вокатива унутар и изван категорије падежа: типологија  реализације). 
Љубомир Краљчак поставља занимљиво питање о томе у којој су мери облици који 
одступају од норме аграматични с обзиром да су резултат унутрашњопарадигматске 
и спољнопарадигматске (синтагматске) аналогије, док је Анатолиј Захњитко 
убедљиво, с ослонцем на бројне примере, илустровао изузетну виталност и 
заступљеност у говору украјинског вокатива, који се одржао упркос настојању ка 
његовом елиминисању из граматичког описа, што потврђује статус ван парадигме 
падежа (тзв. клична форма уместо кличний відмінок), који му је био додељен у прет-
ходном периоду руско-украјинске диглосије.

После научних заседања Комисија је одржала своју годишњу организациону 
седницу, где се расправљало о предлозима нових кандидата за чланство, као и о ме-
сту одржавања следеће седнице. Након једногласног гласања прихваћен је предлог 
колеге Тилмана Ројтера да се следеће заседање Комисије одржи на Универзитету у 
Клагенфурту (Аустрија). 

После напорног радног дана чланови Комисије су имали могућност да у 
пријатној атмосфери наставе разговоре и дискусије за време вечере коју су прире-
дили организатори конференције.

Другог радног дана конференције први је наступио Хану Томола, који је го-
ворио о аутоантонимима на примеру идиома: Остаться с носом и без носа – раз
мышления по поводу автоантонимов („Остати са носем“ или без носа – мисли 
пoводом аутоантонима). Још један представник Московске семантичке школе 
Игор Богуславски је поднео изузетно занимљив реферат на тему: Семантический 
сдвиг и его интонационная маркировка (Семантичко померање и његово интона-
ционо обележавање), док је предедник Комисије Мацеј Гроховски у саопштењу O 
niezbadanej funkcji składniowej słowa co w języku polskim (О неистраженој функцији 
речи co у пољском језику) говорио о недовољно истраженој функцији речи-морфеме 
co у пољском језику, која отвара позицију за компаратив (нпр.: co większe wyrwy), те 
наступа као аналитички показатељ интензификације тог значења. Сврставајући ову 
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реч у метапредикативне операторе који отварају синтаксичку позицију за одређену 
врсту речи у реченици, научник га пореди са сличним пољским оператором jak, 
који отвара позицију за суперлатив, али примеђује да co такву позицију нужно не 
имплицира (уп.: co trzeci dzień, co niektóre dłuższe и сл.).

После паузе заседање Комисије су наставила саопштења везана за егзотичне 
граматикализоване структуре у словенским језицима, које раније нису привлачи-
ле довољну пажњу истраживача. Људмила Поповић је говорила О контрфактив-
ним деонтичким конструкцијама у словенским језицима. У саопштењу су размо-
трене српске конструкције попут била она мислити на време, било је устати раније 
у поређењу са сличним конструкцијама у пољском, украјинском и староруском 
језику. Након детаљног прегледа великог ареала распрострањености наведених 
конструкција у савременим српским говорима (црногорским, херцеговачким, ба-
натским шумадијско-војвођанским, тимочко-лужњичким и  сврљишким, тутинско-
новопазарско-сјеничком говору зетско-сјеничког дијалекта), као и поређења 
њихових облика са сличним пољским, украјинским и староруским примерима, 
закључено је да се ради о архајичној контрфактивној деонтичкој конструкцији, која 
је потиснута на маргине граматичких система савремених словенских језика због 
полифункционалности глагола бити, који се временом усталио у употреби претеж-
но као копулативни или егзистенцијални, док се његова модална семантика поти-
скивала.  

Немачки слависта Тилман Бергер наставио је тему о конструкцијама са инфини-
тивом подневши саопштење о тзв. апсентиву, који се јавља у северним и западним 
словенским језима, пре свега у чешком (уп. чеш.: X byl tančit ʾХ је био на игранциʾ). 
У саопштењу  „Абсентив” в северных и в западных славянских языках (Апсентив у 
северним и западним словенским језицима) Тилман Бергер је изнео нове податке о 
заступљености ове конструкције у лужичкосрпским језицима, као и у словеначком. 
У доњолужичким и словеначким конструкцијама овог типа користи се супин, што, 
по мишљењу аутора, пролива светлост на порекло конструкције.

Немачки типолог Бјорн Вимер у свом саопштењу Propozycja karty semantycznej 
struktur aprehensywnych (Предлог семантичке карте апрехенсивних структура), 
ослањајући се на истраживања апрехенсива или тзв. превентива у словенским 
језицима (попут срп. Пази да не закасниш!), настоји да групише овај облик пре-
ма темпоралним показатељима негираног глагола у предикату, који могу бити 
оријентисани према плану будућности (буг. Да не ме забравиш!) или прошлости 
(пољ. Boję się, żebyś czegoś w pokoju nie potrącił). 

Поподневну седницу наставила су излагања посвећена мањинским словенским 
језицима. Јапански слависта Мотоки Номаћи, аутор занимљивих истраживања 
о микројезицима, али и о граматичким процесима у српском језику, као и о дру-
гим словенским језицима, говорио је о егзистенцијалним реченицама у кашуп-
ском језику са историјске и типолошке перспективе (M. Nomachi, Y. Gorbachov, 
Existential clauses in Kashubian: a historical and typological analysis). Италијанска 
научница Розана Бенакјо, познати италијански аспектолог и истраживач резјанског 
микројезика, поредила је аспектуалне функције суфикса -ну- у том језику са аналог-
ним суфиксом у руском, док је аустријски колега Тилман Ројтер са Универзитета 
у Клагенфурту наставио аспектолошку тематику освртом на разнолику семантику 
префикса за у руском језику.

На закључној радној седници своја изузетно занимљива саопштења поднели су 
Борис Норман − К типологии хиазма в славянских языках (Ка типологији хијазма у 
словенским језицима), чешка лингвисткиња Каролина Скварска − Adjektiva hněvu 
v češtině, ruštině a polštině (Адјективи за гнев у чешком, руском и пољском језику) 
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и организатор конференције Магдалена Дањелевич − Тематический аспект вы-
сказывания и его показатели в польском языке (Тематски аспект исказа и његови 
показатељи у пољском језику). Сва три излагања су још једном показала да је гра-
ница између граматике и лексикона изузетно разливена уколико се она посматра 
кроз процесе граматикализације и прагматикализације језичких структура. 

У саопштењу Магдалене Дањелевич разматра се теоријско питање о издвајању 
посебне семантичке категорије – тематског аспекта, која налази свој израз у говору. 
Ради се о лексичким и граматичким маркерима који профилишу одређено значење 
једног дела исказа или му дају посебну конотацију, попут лексичких средстава: са 
аспекта, с једне стране, с друге стране, ако се узме и сл., односно граматичких – 
прилога (нпр. Физички он подсећа на свог оца) или падежних облика, нпр. инстру-
ментала и локатива: Изгледом подсећа на оца; По изгледу подсећа на оца и сл. Овај 
рад свакако представља посебни допринос како проучавању метатекстуалних опе-
ратора са аспекта лингвистике текста тако и употпуњује когнитивистичко учење о 
тзв. „оградама“ помоћу којих се одређује степен припадности категорији.

Садржајна разноликост тематике која је била заступљена у излагањима чланова 
Комисије, изузетан теоријски допринос савременој словенској граматологији, али 
и лексикологији, односно когнитивној лингвистици и прагмалингвистици, богата 
грађа на којој су реализована истраживања (у излагањима су били представљени 
резултати истраживања у свим словенским језицима и бројним микројезицима) још 
једном су потврдили значај одржавања оваквих научних заседања, која између два 
славистичка конгреса служе као путоказ кретања славистичке мисли у овој важној, 
можда и најважнијој, ако узмемо у обзир да граматика чини језгро језичког система, 
области лингвистичких истраживања.

Најзад, ова информација о скупу не би била довољна да се на крају не поме-
не сјајан излет по централној Пољској, коју је организовала домаћица овогодишње 
конференције Магдалена Дањелевич. Захваљујући њеној сталној пажњи, детаљно 
осмишљеном и пажљиво испланираном скупу, чланови Комисије су истински ужи-
вали у посети Варшавском универзитету и Пољској, из које су понели најлепше 
утиске у скоро све словенске земље, као и у Аустрију, Италију, Јапан, Немачку, 
Норвешку, Финску и Холандију.

Људмила Поповић
Универзитет у Београду

Филолошки факултет
Катедра за славистику

ljudmila.popovic@fil.bg.ac.rs
  



Славистика ХХIII/2 (2019)

266 Хроника

О МЕЂУНАРОДНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ „СЛОВЕНСКИ 
ФОЛКЛОР И КЊИЖЕВНА ФАНТАСТИКА” У ТРШИЋУ (2019)

У Образовно-културном центру у Тршићу је одржана од 27. до 29. септембра 
2019. Међународна конференција „Словенски фолклор и књижевна фантастика”. 
Конференција је била осма у серији скупова „Савремена српска фолклористи-
ка“ Удружења фолклориста Србије, пета у циклусу „Словенска фантастика”, и 
прва конференција Комисије за фолклористику Међународног комитета слависта 
после конгреса слависта у Београду. Организатори су желели да подстакну нова 
разматрања о ауторским преображајима веровања словенских народа о оностраним 
световима и чудима, представа о митолошким бићима у усменој народној култури. 
На конференцији је представљено 31 излагање проучавалаца књижевности и фол-
клора из Бугарске, Србије, Израела, Пољске, Русије и Украјине. 

Елена Ковтун (Москва) је говорила о канонским представама о свету мртвих и 
о одступањима од тих представа у делима савремених руских писаца В. Пелевина, 
С. Логинова и М. Галине. Сава Дамјанов (Нови Сад) је осветлио улазак вампира 
у српски роман потцртавајући распон од високог до ниског стила у различитим 
књижевним приказима. Бошко Сувајџић (Београд) је насловом „После деведесет го-
дина - фолклорна фантастика у књижевности и на филму” је направио широки лук 
од Петра Благојевића из Кисељева о коме су писали по бечким новинама у 18. веку, 
преко Глишићеве приповетке о Сави Савановићу до филма Ђорђа Кадијевића по 
Глишићевим мотивима. Богдан Троха (Zielona Góra) се усредсредио на разноврсне 
типове ренарације фолклора у савременој књижевној фантастици. Лидија Делић 
(Београд) је проблематизовала опозиције унутар обредног жртвавања и осветлила 
пригушену фантастику жртве. Бранко Златковић (Београд) се бавио култом свиње у 
усменој традицији из времена првог српског устанка. Мирослава Карацуба (Кијев) 
је разделила типове преображаја у народним баладама јужних Словена. Александра 
Павловић (Београд) је поводом „богословља у стиховима” Гаврила Стефановића 
Венцловића говорила о представама пакла. Мажана Ужђицка (Zielona Góra) је 
пажњу посветила делу „Baśń nad Baśniami” Пољака Војћеха Ђедушицког препуном 
фантазија о словенском паганском пантеону. Дејан Ајдачић (Београд) је говорио о 
фолклорним жанровима и њиховим преображајима у приказима демона словенских 
писаца 19. века. Александра Матић (Крагујевац) је анализирала приказе демона у 
воденици у причи Иве Андрића „У воденици”, у роману „Црква Светога Спаса” 
Горана Петровића и у причи Миодрага Павловића. Ивана Мијић Немет (Нови Сад) 
је размишљала о функцији застрашујућих мотива вештице која сакати, пржи, кува 
или једе децу, али је показала и да вештице у делима савремених српских ауто-
ра књижевности за децу постају мање страшне. Предраг Тодоровић (Београд) је 
оцртао фантастику хорора у приповеткама „Награисао” и „Брата Мата” Милована 
Глишића. Марија Шаровић (Београд) се бавила мотивима фолклорне фантасти-
ке у роману „Врзино коло” савремене руске књижевнице Марине Ахмедове. Maja 
Кшиштофјак (Wrocław) је указала на три виђења вампирица у делима популарне 
уметности – у пољском филму Марека Пјестрака са елементима хорора „Вилчица” 
по књижевном предлошку Јежија Гјералтовског, у чешком филму „Слатка као крв” 
Петра Неомилнера са вампирицом као сексуално незаситој јунакињом и у прози 
„Рођаке” Пољака Анджеја Пилипјука. Тијана Тропин (Београд) је лик Краљевића 
Марка сагледала у савременој епској фантастици два српска писца – Драгана Р. 
Филиповића „Златна књига” и Бобана Кнежевиућа „Црни цвет”. Пет реферата је 
изложено у скајп режиму – Јевгеније Канчуре (Житомир) о словенском фолкло-
ру у фантазијама Макса Фраја, Татјане Рјазанцеве (Кијев) о бајковитим елемен-
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тима у епској фантастици Всеволода Нестајка и Сергија Оксеника, Але Демченко 
(Херсон) о антиутопијским елементима романа „Очамимрја” Украјинца Олександра 
Ирванцја, Тетјане Цепкало (Херсон) о мтиолошким особеностима поезије Вире 
Вовк и Зорице ЂерговићЈоксимовић (Нови Сад) о словенским елементима у попу-
ларном делу Нила Гејмена „Амерички богови“. Ана Вукмановић (Београд) је прича-
ла о додирима фолклорног мотива руже и зенитизма. Зоран Стефановић (Београд) 
је указао на руско-амерички преображај Баш-Челика српске народне бајке у фил-
му Воје Нановића „Чаробни мач”. Ирина КоваљФучило (Кијев) је користећи мета-
фору изгубљеног раја говорила о доживљају принудног напуштања својих домова. 
Елена Борисова (Софија) је уочила богумулске трагове у метафизичкој потрази са-
мога себе у роману Емила Андреева „Луди Лука”. Ненад Благојевић (Ниш) је про-
тумачио однос фантастике и алегорије у романима Виктора Пељевина „Empire V” 
i „Бетмен Аполо”. Лариса Фиалкова (Haifa) је представила сижејне линије, ликове 
и идеје три анлгоамеричка романа заснована на словенском (руском) фолклору. У 
занимљивим дискусијама о својствима и границама фантастике, те односима фол-
клора и књижевности учесници су домишљали у рефератима разматране проблеме. 

Домаћини из Лознице и Тршића су гостима показали изложбу о старим српским 
књигама штампаним у Венецијанским штампаријама. Учесници су од Мирослава 
Терзића и Бошка Сувајџића слушали о историји Вуковог сабора и о историји рушења 
и обнове родне куће Вука Караџића. У завршном сусрету међународне конференције 
Зоја Карановић је представила серију фолклористичких зборника посвећених биљка-
ма у словенским културама, а Дејан Ајдачић је говорио о књизи Словенски фолклор и 
митологија у књижевној фантастици : Зборник радова (2019) састављеној од радова 
посвећених фолклору у зборницима са четири славистичке конференције одржане од 
2012 до 2018. године. Подржана је иницијатива o одржавању скупа о терминологији 
проучавања на додирима књижевности и фолклора.

Дејан Ајдачић
Универзитет у Гдањску

dejajd@gmail.com
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ХVII МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА 
ОНОМАСТИКА ПОВОЛЖЈА*

(Институт за хуманистичке науке Новгородског државног 
универзитета „Јарослав Мудри”, Велики Новгород, Антоново,  

17–20. септембар 2019)

 Хронику о Конференцији започећемо кратким историјатом. Наиме, већ дуги низ 
година конференција о којој је реч представља један од највећих (ако не и највећи) 
догађај за руске ономастичаре, и не само њих. Први скуп са овим називом одржан је 
у Уљановску, септембра 1967. године, заслугом једног од највећих совјетских оно-
мастичара, Владимира Андрејевича Никонова. Од тада па до 1974. године одржа-
не су још четири конференције – у Горком, Уфи, Пензи и Саранску. Затим је била 
петнаестогодишња пауза, након које је конференција одржана у Волгограду. Ова, 
шеста конференција Ономастика Поволжја, била је посвећена њеном оснивачу, 
поменутом В. А. Никонову, преминулом 1988. Волгоград је био домаћин и наредна 
три ова научна скупа (1995, 1998, 2002). Од 2006. године конференције се одржавају 
како је било у почетку и замишљено: једном у две године, у разним градовима 
Поволжја. Истина, има и изузетака, када се она организује и након паузе од само го-
дину дана. То је био случај 2017. године, када је прослављена педесетогодишњица 
од дана одржавања прве конференције. Како стоје ствари, биће одржана и у септем-
бру 2020. године (у Костроми), овај пут, сагласно ономе што је експлицитно и каза-
но на отварању – зато што постоји велика могућност да буде финансирана.

На конференцији у Великом Новгороду13учествовали су истраживачи из 11 
земаља (Азербејџан, Белорусија, Украјина, Србија, Словенија, Доњецка Народна 
Република, Алжир, Турска, Пољска, Придњестровска Молдавска Република и Каза-
хстан). Свакако, највише је било учесника из саме Русије – из 33 региона ове земље. 
Организатори Конференције били су: Министарство науке и високог образовања 
Руске Федерације, Новгородски хуманистички институт Јарослав Мудри и 
Волгоградски државни социјално-педагошки универзитет. Припремљена је и од-
ржана уз финансијску подршку Руског фонда фундаменталних истраживања, у 
просторијама поменутог Института Јарослав Мудри који се, пак, налази поред мана-
стирског комплекса Антоново. У библиотеци Института за учеснике Конференције 
била је организована и изложба издања из области ономастике. 

1 Велики Новгород не припада Поволжју непосредно, али посредна веза постоји. Мислимо 
да нема потребе објашњавати ову везу у овако кратком прилогу. Корисно је, међутим, знати, 
да је она објашњена у Предговору Зборника материјала Конференције припремљеног пре по-
четка исте и дељеног учесницима приликом регистрације. Зборник има тврд повез, 558 стр. 
и подељен је на осам целина. Главни и одговорни уредник је Валериј Леонидович Васиљев, 
професор Филолошке катедре Института који је био и главни домаћин Конференције. Како 
смо сазнали на вечери од младих руских ономастичара, за оне који почињу да се баве онома-
стиком у Русији зборници са конференција Ономастика Поволжја – представљају основну 
литературу. 

* Прилог је настао у оквиру пројекта Лингвистичка истраживања савременог српског јези ка 
и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика, бр. 178009, који у целини фи-
нансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 
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Први дан конференције започет је отварањем, након чега су одржана два пле-

нарна заседања, између којих је била пауза за ручак. Увече су се учесници ску-
пили на свечаној вечери. Даљи рад настављен је следећег дана и био је организо-
ван по секцијама: 1. Историјско-етимолошки аспекти регионалне топонимије; 2. 
Извори и методе истраживања топонимије и микротопонимије; 3. Градски онома-
стички простор; 4. Проблеми антропонимије; 5. Теорија и методе ономастичких 
истраживања; 6. Аспекти ономастичке периферије и 7. Књижевна и фолклорна оно-
мастика. На завршном заседању, 20. септембра, учесници су, између осталог, доне-
ли и резолуцију XVII Међународне научне конференције „Ономастика Поволжја”.

На отварању и првом пленарном заседању био је присутан највећи број учес-
ника, око стотину. Набројаћемо излагаче на пленарним заседањима и називе (или 
преводе назива) њихових реферата: Василиј Иванович Супрун (Волгоград), један 
од главних организатора не само ове, већ и многих ранијих конференција, први је 
изложио свој реферат под називом „Функциональная и ассоциативная ономасти-
ка”. Људмила Алексејевна Климкова (Арзамас) говорила је о микротопонимији са 
аспекта семантичке пројекције. Левушкина Ружица из Београда изложила је рефе-
рат: „Православный ономастикон в сербском языке и сербской лингвистике (пути 
дальнейших исследований)”. Ирина Васиљевна Крјукова (Волгоград) говорила је о 
конотативној ергонимији. Коначно, последња је на првом пленарном заседању на-
ступила Марина Васиљевна Голомидова из Јекатеринбурга. Назив њеног реферата 
био је „Именование городских топографических объектов и проблемы экспертизы 
новых названий”.

И на другом пленарном заседању било је пет излагача. Једна од њих била је Ирма 
Ивановна Мулонен из Петрозаводска (Карелија), дописни члан Руске академије 
наука (од 2019) и лауреат награде заслужног научног радника (2018). Она је из-
ложила реферат под називом: „Большие дворы – новгородское наследие в ойко-
нимии Карелии”. Ана Михајловна Мезенко из Витебска (Белорусија) представи-
ла је тему: „Эмотивность как составляющая номинации внутрипоселенческих 
линейных объектов”. Домаћин, већ поменути В. Л. Васиљев, представио је рефе-
рат урађен у коауторству са Нином Николајевном Вихровом, такође из Великог 
Новгорода: „Формирование топонимических микросистем (на материале гидрони-
мии исторических новгородско-псковских земель)”. Александар Константинович 
Шапошников из Москве говорио је о раној словенској етнонимији.

Један од најпознатијих руских ономастичара, Генадије Филипович Коваљов, 
шеф Катедре словенске филологије Вороњешког државног универзитета и руко-
водилац Вороњешке ономастичке школе – водио је секцију „Литературная и фоль-
клорная ономастика”. Његов реферат био је: „Как понимать автобиографизм в 
литературной ономастике”. На Конференцији су учествовали и неки његови уче-
ници: доцент Борисогљебске филијале Вороњешког државног универзитета, 
Људмила Николајевна Верхових, затим Сергеј Александрович Попов, који је го-
ворио о Вороњешкој топонимији са аспекта лексикографије, магистрантка Дарја 
Николајевна Гаљцова коју су заинтересовали хидроними неких села Вороњешке 
области и други.

Посебан реферат – о коме су учесници обавештени и на отварању – био је 
посвећен једној од највећих теоретичара ономастике као посебне дисциплине, 
Александри Васиљевној Суперанској (1929–2013). О „страницама из њеног живо-
та и стваралаштва” говорила је Наталија Владимировна Васиљева из Москве, на 
секцији „Теорија и методе ономастичких истраживања”. 

На Конференцији је потврђено да актуелност антропонимије и топонимије не 
јењава. Исто важи за историјско-етимолошке аспекте регионалне топонимије и 
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микротопонимије. Јављају се, међутим, и нова интересовања, нарочито из области 
градског ономастичког пространства и ономастичке периферије. Да преведемо само 
неке називе реферата као илустрацију потоњега: Комуникативни потенцијал самар-
ских ивентонима2; Ктематоним у рекламном тексту (на материјалу назива сатова ру-
ске производње)3; Дечија ергоурбонимија: руско-кинеске паралеле4; Катојконими у 
совјетској новинској реторици од 1918–1960. године5; Лингвокултуролошки аспект 
бурјатских генонима6 итд. 

На затварању Конференције, поред осталог, истакнута је жеља да се о њој на-
пишу хронике у разним часописима, руским и иностраним, те овом својом кра-
тком хроником не само да обавештавамо српску научну јавност о Конференцији, 
већ испуњавамо и жељу њених организатора и учесника. 

Ружица Левушкина 
Институт за српски језик 

Српска академија наука и уметности 
ruzica.bajic@isj.sanu.ac.rs

2 Реферат Татјане Павловне Романове из Самаре.
3 Реферат колега из Бјелостока (Пољска): Божене Болеста Вроне и Јануша Врона. 
4 Коауторски реферат колеге из Јекатеринбурга (Сергеја Олеговича Горјајева) и Кинескиње 

из града Тунљао – Бај Шањшањ.
5 Аутор: Марија Вјачеславовна Ахметова (Москва). 
6 Аутор: Викторија Иљинична Семјонова (Иркутск).
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МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ – ТЕРИТОРІЯ РИЗИКУ ДЛЯ ОКРЕМИХ
(VI МІЖНАРОДНА НАУКОВО-КУЛЬТУРНА АКЦІЯ 

«КВАДРАТУРА ТРИКУТНИКА: ЧОТИРИ ДНІ З 
ХВИЛЬОВИМ»)

Злам весни й літа цього року в Харкові був позначений подією: тут відбулася 
VI Міжнародна науково-культурна акція «Квадратура трикутника: чотири дні з 
Хвильовим». 

 ЇЇ назва «Таємниця і література / таємниця літератури / література таємниці» 
сигналізувала про поворот до проблематичної особистості в історії Миколи 
Хвильового – Аркадія Любченка, колабораціоніста й рятівника архіву «ВАПЛІТЕ» 
та автора есе про лідера Розстряляного Відродження «Його таємниця» (1943), яко-
му 19 березня виповнилося 120 років. Однак назва сигналізувала й про черговий 
розворот на полі традиції наукових зустрічей у стилі деконструкції: ідеться не 
тільки про жанр «акція», де «акціональність» співвідносилася з ревізією забутої 
семантики дійства як ретельно продуманого жесту з передбаченими наслідками, 
але й про реанімацію знаку косини / асиметрії / доторку / розірваності / пусто-
ти, який сигналізує про усвідомлення небезпеки провалу акції і як церемонії, і як 
можливості відкриття захованого: тут можна виявити слід фронтального за(до)пи-
тування негативної теології, керованої пізнанням абсолютної істини, і його викрив-
лення у спосіб перетворення в містерію доторку до кожного Іншого як таємниці. 
Тепер «зваблива хода деконструкції» переносилася в прямо названі філософські 
лабіринти напруги, утворюваної теологією і світською літературою.

З часу народження в 2013 році акція стала справою тих, хто подібно до Жака 
Дерріда визнає пізнання справою самітників, окремих, одиноких, які мають при-
страсть до істини, і скільки не було б перепон, прагне її дістати. Навіть коли цьо-
му протидіють надзвичайно сильні люди, це прагнення сильніше за усвідомлення 
ситуації, бо пристрасть до істини підкорює самітника, вона сильніша за нього, 
він поступається їй, а не тим «сильним», хто протистоїть. І це не хоробрість, це 
інстинкт істини, який більший за інстинктивне виживання. 

Останнім часом на період проведення акції Харків доповнювали інші універси-
тетські міста: Белград, Бухарест, Луцьк, Слов’янськ, Херсон. Справа Галини 
Хоменко та її аспірантів Ольги Піскунової, Алли Прийомко, Аліни Землянської, 
Марини Куценко, Наталії Опришко, Світлани Губаревої стала справою Тані Гаев, 
Івана Ребошапки, Максима Нестелєєва й Миколи Сіробаби, Галини Яструбецької, 
Марії Моклиці та Катерини Ганейчук, Наталі Чухонцевої, Алли Демченко, Тетяни 
Цепкало та Галини Мартинової.

Упродовж усіх п’яти років акція мала камерний характер. Її учасників було не-
багато. Однак це особистості, що вирізняються тонким і гострим парадоксальним 
мисленням, з університетів або інших наукових чи навчальних вітчизняних уста-
нов Леонід Ушкалов, Андрій Бабій, Юрій Безхутрий, Олена Верескун, Михайло 
Жилін, Вадим Золотарьов, Юлія Коваль, Олена Козир, Неллі Корнієнко, Михайло 
Красиков, Всеволод Любченко, Вадим Мірошниченко, Ігор Оржицький, Тетяна 
Пилипчук, Ольга Різниченко,, Ігор Сокорчук, Олег Соловей, Дмитро Стус, Микола 
Сулима, Людмила Тарнашинська, Людмила Турчина, Роман Черемський, Сніжана 
Чернюк, Наталія Шолухо, Фелікс Штейнбук) і світу (Нель Бєльняк (Польща), Ольга 
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Бертелсен (США), Ірина Бетко (Польща), Анна Горнятко-Шумилович (Польща), 
Альберт Новацький (Польща). Це унікальні письменники (Ольга Деркачова, 
Володимир Єшкілєв, Сергій Жадан, Маріанна Кіяновська, Олег Коцарев, Ілля 
Крапивний) та митці (професори театральних і музичних факультетів харківських 
мистецьких вишів Ігор Борис, Наталія Цимбал, Олександр Кохановський, Сергій 
Романенко із своїми вихованцями, Елла Варшавська, рух добровольців «Простір 
свободи» Ліліани Вежбовської, «Театр 19» Ігоря Ладенка, інтелектуальний простір 
«Lacan», Світлана Ісакова й Харківський національний театр опери і балету імені 
М. В. Лисенка, Олександр Муратов, Андрій Печенізький, Василь Саган, Микита 
Філоненко, Ольга Володіна (Іспанія)).

Акція 2019 року – реакція на попередні експерименти із числами та пустотами / 
мостами поміж ними, які мали містичний зміст для Хвильового: 3, 6, 9, 13. Ці чис-
ла, виокремлені на печаті Сатурна, стали логотипом акції. Кожному з них був від-
ведений свій день у грудні та травні – місяцях народження й смерті Хвильового. 
Кожен день дістав свою назву та свої особливі приписи.

День перший «Про-вок-а[к]ція» передбачає окреслення неочікуваних питань, 
які б спонукали до проблематичного мислення в деконструктивному розумінні 
проблематичності шляхом перетворення маргінального в магістральне.

День другий «Імітація» – час «перевертання» науки про сцену трагедії 
Аристотеля й тріумфу приписів différаnce та survie., коли на-слідування, зазнаючи 
інверсії класичного «ступати слідами» в спосіб переміщення зразкового автора за 
спину учня, дозволяє спадкоємцеві дивитися вперед у невідомість. 

 День третій «Дискурсія» – можливість гри універсального та партикулярного 
мислення за логікою постмодерних теорій на території Хвильового та його кола.

 День четвертий «Ре-флексія» став часом перепрочитання множини філософій 
смерті – найскладніших моделювань філософії як навчання смерті / навчання жити, 
відтак останнього жесту Хвильового. 

 Нинішня ситуація krinein внесла корективи в дати та в послідовність подій, од-
нак надала кожному дню не знаної досі переповненості новим. 

31 травня було виголошено дві доповіді. 
Тамара Гундорова, доктор філології, професор, завідувач відділу теорії літера-

тури Інституту літератури НАН України, член-кореспондент НАН України, окрес-
лила проблему «Геокультурна загадка Хвильового: азіатський ренесанс і східна 
магістраль історії». В її основі – окциденціально-орієнтальна модель України 
у світі, яка належить перейнятому філософським пізнанням письменнику 1920-х 
(авторові ідей «психологічна Європа» / «азіатський ренесанс»), яку дарує повоєнній 
Європі український емігрант Юрій Шевельов. Професор акцентує загадку такої 
подвійності, зауважуючи в ній не приреченість і підкорення катастрофі часу враже-
них «безґрунтянством», а осмислене, структуроване відродженням здатності мис-
лити, вписування в час тих, хто усвідомлює свою особливість поряд із іншими, 
їх себепроектування в цьому часі, вияв у ньому джерела життєвих енергій. Це 
дозволяє дистанціювати Хвильового від фіналістських теорій Арнольда Тойнбі 
та екзистенціалізму Карла Ясперса, а відтак переглянути ідею України – «прапо-
роносця азіатського ренесансу», що передбачає подолання національного духу 
провінційності та діяльну участь в житті Європи. Україна в межовому проекті 
Європи та Азії розглядається у вимірі «осьового часу», часу як катастрофаль-
них змін, так і необхідності розрізнень і розмежувань його пореволюційного, 
повоєнного, постмайданівського варіантів. Так що загадка «азіатського ренесансу» 
дістає як гео- , так і хронокультурний вимір. 
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Ольга Піскунова, викладач кафедри мистецтвознавства, літературознавства 

і мовознавства Харківської державної академії культури, у дослідженні «Микола 
Хвильовий: таємниця імені» висунула питання відомого псевдо в аспекті «упе-
редження виживання» Абрагама Вальда, за яким перспектива наукового жит-
тя визначається неочевидним, не актуалізованим, тим, що не стало об’єктом 
аналізу через прихованість в архівах або неприступність іншого порядку на зра-
зок знищення природними стихіями (або війною) чи анексованість. Акцент влади 
соціальних інституцій у виборі псевдоніма, а не модус традиційного декодування 
його імпліцитного архетипального значення, тут обґрунтовано П’єром Бурд’є, ав-
тором поняття «літературне поле», соціального простору, де відбувається культурне 
виробництво, агентом якого і є письменник/автор. Було запропоновано доторкнути-
ся до відомого псевдоніма «Хвильовий» у подвійний спосіб: через співвідношення 
автоніма й псевдоніма та через співвідношення окремих псевдонімів. При цьому 
окреслена «таємниця» заміщення «несправжнім» іменем імені «справжнього» не 
тільки в просторі мистецького, але й офіційно-ділового дискурсу, що дослідниця 
підтверджує розсекреченими документами «Краткая биография члена КП(б)У 
(апрель, 1919, партбилет № 280655) Николая Григорьевича Фитилева (литератур-
ный псевдоним – Микола Хвильовий)» та справою-формуляром С-183, на титульній 
сторінці якої «Хвилевой Н. Г.». 

13 червня доповіді виголосили Максим Нестелєєв, кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри української мови та літератури Донбаського державного 
педагогічного університету та Марина Куценко, кандидат філологічних наук, 
старший науковий співробітник КПЗ «Харківський літературний музей». 

Перше дослідження «Зона як гетеротопія у творчості Миколи Хвильового». В 
його основі – прочитання Хвильового за фуконіанською оптикою. Літературознавець 
користується поняттям «гетеротопії» Мішеля Фуко, що окреслює специфічні 
місця, які вносять розриви в позірну «безшовність, безпереревність і нормальність 
повсякдення», ізольовано-відкриті реальні місця, вписані в конкретні суспільні 
інститути, служачи «контрмісцеположеннями», у яких дійсні місцеположення 
водночас і представляються, і заперечуються, і перевертаються, хоча вони фактично 
локалізовані; у гетеротопії співставлено декілька просторів, і найчастіше вона 
пов’язана з «розкривом» часу. Доповідач апелює до двох версій гетеротопії Фуко: 
гетеротопії будь-якого соціального простору культури як простору Інших та 
конкретних гетеротопій: дзеркала, казарми, в’язниці, будинку відпочинку, психлі-
карні, кладовища, театру, кінотеатру, саду, музею, бібліотеки, ярмарку, корабля й 
американського мотеля. Хвильовий аналізується в його причетності до гетеротопії 
зони за «Повістю про санаторійну зону» (1924). Запропонована інтерпретація 
гетеротопії Хвильового виявляє значущість одного з провідних топосів українського 
модернізму – міста, що увиразнює водночас розрив з домодерністською традицією й 
спробу «зшити» архаїчне й авангардне в прозі письменника.

Друга доповідь «Буква «чи»: поміж іронією та щирістю (лаканівське прочитан-
ня Миколи Хвильового)» присвячена загадковому символу новели «Синій листопад» 
(1923) – букві «чи», що трансформується в букву «ги». Дослідниця відштовхується 
від його сенсу постійної непевності, невизначеності, двозначності, поєднання про-
тилежностей, які могли б зіставлятися саме сполучником «чи», насамперед – ба-
лансування між щирістю, відвертим та емоційним висловлюванням своїх винятко-
во важливих життєвих проблем та іронією, жартом, наголошуючи в «чи» створення 
ефекту містики переходу. Задля вирішення поставленої проблеми літературозна-
вець вдається до методики структурального психоаналізу Жака Лакана, оскільки 
тексти Хвильового відзначаються особливою увагою до людини з нестабільною 
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психікою або психічними відхиленнями та посиленою увагою до слів і знаків, на-
віть окремих букв, що засвідчує його фройдівський вибір (послідовник Фройда 
Лакан узагалі пропонує модель психоаналізу, яка переводить головну проблему із 
біологічної природи людини в мовну, часто створюючи іронічний ефект). За спо-
стереженням доповідача, у Хвильового межа між іронією та щирістю надзвичайно 
тонка і, можливо, найвідвертіша щирість ховається саме за жартівливими або іро-
нічними репліками, каламбурами, навмисними обмовками. 

На 19 червня теж випало дві доповіді.
Доповідь Наталі Видашенко, кандидата філологічних наук, викладача в приват-

ній бізнес-академії «Академія освіти» («Akadèmia vzdelàvania Žilina», Словацька 
республіка), «Щоденник Аркадія Любченка як простір таємниць: екзистенціа-
лістський аспект» подає унікальну книгу письменника, що досі перебуває в центрі 
скандалів, не так у просторі розсекречення моментів його приватного життя, як у 
вимірі телеології цих щоденних записів, де нечуваний самоаналіз навіть амораль-
них рис перетинається із бажанням бути корисним для інших, постаючи загадкою 
прощеного владою «хвильовіста». Ця таємниця – варіація таємниці жанру приват-
ного щоденника, який людина веде в екстремальний період життя аби не втратити 
себе, поєднуючи дрібниці дня та їх онтологічний аналіз, породжує думку про симе-
трію щоденника й філософії екзистенціалізму. Щоденник кваліфікується як таєм-
ничий простір Его в ситуації Inter-esse (перед загрозою небуття під час Другої світо-
вої війни), що увиразнює зіставлення книг «Щоденник Аркадія Любченка: 2.ХІ-41 
р. – 21.ІІ-45р» та «Щоденник дивної війни. Вересень 1939 – березень 1940» («Les 
carnets de la grôle guerre») Жана-Поля Сартара. Із доповіді, таємниця щоденника пе-
ріоду Другої світової війни – таємниця самоутвердження людини, бунт якої проти 
ситуації – у бажанні думати й цим утверджувати свою винятковість.

Доповідь Галини Хоменко, кандидата філологічних наук, доцента кафедри укра-
їн ської і зарубіжної літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова 
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, 
має назву «Микола Хвильовий: випробування таємниц(ею)і: свідчення Аркадія 
Любченка». Ця студія – відгук на філософію таємниці Жака Дерріда як подвійне 
перепрочитання аврамічної історії в її біблійному та кіркегоріанському варіантах, 
де спілка Бога й людини окреслюється як «випробування мовчанням», а література 
– парадоксальним відбитком події на горі Морія – одночасним її повторенням 
і її руйнуванням. Говоріння/мовчання як як метеор/мотор(двигун) письма обох 
друзів співвідносне з подвійним сприйняттям потаємного на рівні езотеричного, 
енігматичного, що було критерієм «особливої людини» ваплітян, та нескінченою, 
а тому нескінчéнною їх розмовою, яка стосується як самовбивства Хвильового, 
так і очікування потому Любченком власної смерті за складними приписами пе-
ретину Ніцше і Христа. Акцент зроблено на десятирічному проміжку (1933-
1943) утаємничення останньої розмови, який виконує функцію пустелі/смерті, 
що породжує наповненість/життя сенсами(ів). Відтак «випробування таємницею» 
дозволяє розхитати стереотипи й самовбивства Хвильового як реакції Людини 13 
травня із будинку «Слово» на аномічний постреволюційний час і простір, і падіння/
відступництва свідка-колабораціоніста Любченка, людину-Гайдара, що вписується 
в концепцію квіслінґіанства Юрія Шереха. 

20 червня театр «Арабески» подарував спектакль «Нобелівська промова Миколи 
Хвильового на церемонії вручення йому премії». Актори театру, народженого 20 
років тому в день народження Хвильового, Світлана Олешко, Михайло Барбара, 
Юрко Єфремов запропонували альтернативну історію 1935 року – вшанування 
Хвильового в Стокгольмі однією з найвищих міжнародних відзнак. Провокативне 
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сценічне дійство як уявна, можлива неможливість має дістати нескінченну кіль-
кість тлумачень. Це і наслідок хіазму магії слова Хвильового та Леся Курбаса, 
перетину «нового споглядання» в «романтиці вітаїзму» й «перетворення» в «те-
атрі люциферичного дійства», що уможливило «театр запаху слова», театр мон-
тажу та прочитання фрагментів «Вступної новели» Хвильового. Найголовніше ж 
– це тріумф магії пустоти, яка народжує подію: 1935 року література не дістала 
Нобелівської премії. 

 Кожна сцена маніфестації істини, запропонована учасниками акції, була не так 
територією демонстрації власної правоти на фоні інших, скільки впевненості в 
тому, що відкриті нюанси текстів чи деталі життя їх авторів залишаються таємни-
цею, яка постійно відсувається, відтерміновується за приписом différаnce, а відтак 
дозволяє неможливе сподівання на можливість чергової зустрічі.

Галина Хоменко
Харківський національний педагогічний  

університет імені Григорія Сковороди
Кафедри української і зарубіжної літератури  

та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова  
galkhom12@gmail.com
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абецедном реду презимена аутора; за рад написан латиницом редослед је обрнут); 

ж) Резиме: име и презиме аутора, наслов рада (испод наслова написати Рези-
ме), текст резимеа, кључне речи; уколико је рад на српском језику, резиме може 
бити на  једном од светских језика (енглеском, немачком, руском, француском); 
уколико је рад на страном језику, резиме је на српском (страним ауторима 
Уредништво обезбеђује превод резимеа на српски језик). Резиме не би требало 
да прелази 10% дужине текста.

Имя Фамилия 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Резюме
[Текст резюме]
Ключевые слова: […]

з) прилози (фотографије, слике, табеле, факсимили и сл.) означити бројем, а 
у основном тексту назначити место прилога (прилог 1, прилог 2 итд.).
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8. Обим рада: до 30.000 словних места (студије и расправе), односно 15.000 
знакова (реферати и саопштења са научних скупова).

9. Радове треба слати електронски у Word формату и, уколико је неопходно, 
у PDF-у на адресу: slavistikajournal@fil.bg.ac.rs

10. Технички захтеви:
Формат: *.doc или *.rtf. 
Фонт: Times New Roman.
Величина слова основног текста – 12pt, величина слова подножних напоме-

на и списка цитиране литературе – 10pt.
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. 

11. Цитирање референци у тексту: 
а) упућивање на монографију у целини (Пипер 2015) или студију у целини 

(Плунгян 2002); 
б) упућивање на одређену страницу или више суседних и несуседних стра-

ница (Лотман 2012: 139, 143–144), (Strada 1985: 96, 101); 
г) упућивање на студије истог аутора из различитих година – хронолошким 

редом (Падучева 2006, 2008); 
в) упућивање на студије истог аутора из исте године (Ивић 1990а, 1990б), 

(Храковский 2015а), (Храковский 2015б).
д) 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); 
ђ  ) упућивање на радове два или више аутора (Lakoff 1990; Langacker 1991; 

Кубрякова 1991); 
ж) рукописи се цитирају према фолијацији (нпр. 2а–3б), а не према 

пагинацији, осим ако је рукопис пагиниран.
12. Списак цитираних радова се даје у засебном одељку насловљеном 

Цитирана литература. Ако опис библиографске јединице обухвата неколи-
ко редова, сви редови осим првог увучени су удесно за два словна места 
(висећи параграф).

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.

Бондарко, Александр В. Проблемы функциональной грамматики. Полевые 
структуры. Спб.: Наука, 2005.

Comrie, Bernard. Aspect. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
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б) књига (више аутора): 

Пипер, Предраг, Иван Клајн. Нормативна граматика српског језика.  Нови Сад: 
Матица српска, 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 культур, 
2010.

 г) рад у часопису: 

Мальчуков Андрей Л., Храковский Виктор С. «Наклонение во взаимодействии 
с другими категориями: опыт типологического обзора». Вопросы языкозна-
ния 6, 2015: 9–32.

д) рад у зборнику радова: 

Маслов Юрий С. «Перфектность». [В:] А. В. Бондарко (ред.) Теория функци-
ональной грамматики: введение, аспектуальность, временная локализован-
ность, таксис. Ленинград: Наука, 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, П., Драгићевић, Р., Стефановић М. Асоцијативни речник српског језика. 
Београд: Београдска књига, Службени лист СЦГ, Филолошки факултет, 2005.

е) фототипско издање: 

Смотрицький, Мелетій. Граматика слов´янська. Вільно, 1619. В. В. Німчук 
(ред.), Київ: Наукова думка, 1979.  

ж) рукописна грађа: 
Митровић, А. Љ. Писмо П. Марковићу Адамову од 30. XII, 1899: Народна би-

блиотека Србије, Београд, сигн. Р420/I/268,1r.
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з) публикација доступна on-line: 

Евтюхин, В. Б. «Российская Грамматика М. В. Ломоносова», Архив петербург-
ской русистики [незави симый проект сотрудников  кафедры русского языка 
филологического факультета СПбГУ на интернет-портале Рутения] <http://
www.ruthenia.ru/apr/textes/lomonos/add02.htm> 07.05.2017.

Извори се дају под насловом Извори у засебном одељку после одељка 
Цитирана литература на истим принципима библиографског описа који се 
примењује у одељку Цитирана литература.

Уређивачки одбор Славистике
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ РУКОПИСЕЙ К ПЕЧАТИ

1. Журнал «Славистика» является научным периодическим изданием, пу-
бликующим оригинальные работы из области славянской филологии, теории 
языкознания и литературоведения, истории славистики и других родственных 
научных областей, а также научную критику, хронику и библиографию. 

2. В состав редакции «Славистики» входят выдающиеся специалисты-сла-
висты из различных славянских и неславянских стран.

3. 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). 

4. Работы, которые уже опубликованы или предложены к публикации в каком-ли-
бо другом издании, не могут быть приняты к публикации в журнале «Славистика». 

5 Тема работы, которую вы направляете в журнал для публикации, долж-
на быть ясно сформулирована, используемые методы – четко обоснованы. 
Суждения, излагаемые в работе, должны быть обоснованы теоретически и про-
верены эмпирически. Работа должна представлять собой оригинальный на-
учный труд, который ни коим образом не может считаться плагиатом или ав-
топлагиатом. Редакция приветствует полемические работы, опирающиеся на 
убедительную аргументацию.

6. «Славистика» публикует результаты исследований на всех славянских 
языках, а также на английском языке. Рукопись должна быть правильной с точ-
ки зрения правописания, грамматики и стилистики. Также следует обратить 
внимание 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 языке 
пишутся в транскрипции согласно правилам «Правописания сербского языка», 
а когда иностранное имя указывается первый раз, в скобках указывается ориги-
нальное написание, за исключением случаев, когда имя широко известно (на-
пример, Фердинад де Соссюр) или когда оригинальное имя пишется так же, как 
в сербском языке (например, 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.

7. Компоненты работы в порядке следования: 
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а) имя и фамилия автора; учреждение, в котором он работает; электронный 
адрес (в рецензии указывается внизу текста):

Ксения Кончаревич  
Белградский университет
Филологический факультет
Кафедра славистики
kkoncar@mts.rs

б) название работы заглавными буквами (название и номер проекта, в рамках 
которого выполнена статья, следует указывать в комментарии внизу страницы, 
с отсылкой в виде звездочки после названия работы):

ПАРАДОКСЫ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ*  
(на материале вербальных ассоциаций)

в) названием рецензии могут быть библиографические данные о рецензиру-
емой книге:

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.

г) аннотация (до 10 строчек) и ключевые слова (до 10) на языке работы;
д) аннотация (до 10 строчек) и ключевые слова (до 10) на английском языке;
е) основной текст;
ж) литература (для работы, написанной на кириллице, сначала следует указать 

литературу на кириллице в алфавитном порядке фамилий авторов, а затем литера-
туру на латинице в алфавитном порядке фамилий авторов; в работе, написанной 
на латинице, сначала указывается литература на латинице, потом на кириллице); 

з) 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: […]
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 и) приложения (фотографии, рисунки, таблицы) пронумеровать, а в основ-
ном тексте указать место приложения (приложение 1, приложение 2 и т.д.);

8. Объем работы: до 30.000 знаков с пробелами (статьи) и до 15.000 знаков 
(доклады и сообщения научных конференций).

9. Работы следует высылать в электронном виде в формате Word и, в случае 
необходимости, в формате PDF, по адресу: slavistikajournal@fil.bg.ac.rs

10. Технические требования:
Формат: *.doc или *.rtf. 
Шрифт: Times New Roman.
Величина букв основного текста – 12pt, величина букв подстрочных приме-

чаний и списка цитируемой литературы – 10pt.
Интервал – 1.15.
Шрифты, не соответствующие стандарту Unicode (напр., фонетическая 

транскрипция, церковнославянская азбука, древнегреческий алфавит, символы 
и т.п.), необходимо выслать по электронной почте в особом приложении к ра-
боте в формате *.pdf. 

11. 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.

12. Список литературы дается в отдельном разделе, озаглавленном 
«Литература». Если описание библиографической единицы включает несколь-
ко строчек, все строчки, кроме первой, сдвинуты вправо на два знака.

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.

Бондарко, Александр В. Проблемы функциональной грамматики. Полевые 
структуры. Спб.: Наука, 2005.

Comrie, Bernard. Aspect. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
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б) ссылка на монографию нескольких авторов: 

Пипер, Предраг, Иван Клајн. Нормативна граматика српског језика.  Нови Сад: 
Матица српска, 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 культур, 
2010.

 г) ссылка на работу в журнале: 

Мальчуков Андрей Л., Храковский Виктор С. «Наклонение во взаимодействии 
с другими категориями: опыт типологического обзора». Вопросы языкозна-
ния 6, 2015: 9–32.

д) ссылка на работу в сборнике: 

Маслов Юрий С. «Перфектность». [В:] А. В. Бондарко (ред.) Теория функци-
ональной грамматики: введение, аспектуальность, временная локализован-
ность, таксис. Ленинград: Наука, 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, П., Драгићевић, Р., Стефановић М. Асоцијативни речник српског језика. 
Београд: Београдска књига, Службени лист СЦГ, Филолошки факултет, 2005.

ж) ссылка на факсимильное издание: 

Смотрицький, Мелетій. Граматика слов´янська. Вільно, 1619. В. В. Німчук 
(ред.), Київ: Наукова думка, 1979.  

з) ссылка на рукопись: 

Митровић, А. Љ. Писмо П. Марковићу Адамову од 30. XII, 1899: Народна би-
блиотека Србије, Београд, сигн. Р420/I/268,1r.
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и) ссылка на публикацию, доступную on-line: 

Евтюхин, В. Б. «Российская Грамматика М. В. Ломоносова», Архив петербург-
ской русистики [незави симый проект сотрудников  кафедры русского языка 
филологического факультета СПбГУ на интернет-портале Рутения] <http://
www.ruthenia.ru/apr/textes/lomonos/add02.htm> 07.05.2017.

Источники указываются под названием «Источники» в отдельном разделе 
после раздела «Литература». При этом применяются те же правила библиогра-
фического оформления, которые применяются в разделе «Литература».  
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1. The journal Slavistika 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.

2. The Editorial Board of Slavistika consists of eminent experts-Slavists from 
diverse Slavic and non-Slavic countries.

3. All contributions submitted to the journal Slavistika 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.

4. Papers that have already been published or are submitted for publishing in 
another publication cannot be accepted for publication in Slavistika.

5. 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.

6. Slavistika 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. Ferdinand de Saussure) or originally written as in Serbian 
language (e.g. Vladimir Bondarko).

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.

7. Key elements of the paper in the order specified below:
a) Author’s name and surname, institutional affiliation, e-mail address (which 

should be listed below the text in review papers)
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Ksenija Koncarevic 
University of Belgrade
Faculty of Philology
Department of Slavic studies
kkoncar@mts.rs

b) 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) 

ПАРАДОКСИ САВРЕМЕНЕ РУСКЕ РЕЛИГИОЗНОСТИ*  
(на материјалу вербалних асоцијација)

 
c) Title of the (book/paper) review may consist of a bibliographic entry.

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.

d) Abstract (up to 10 lines) and keywords (up to 10) in the original language of 
the paper.

e) Abstract (up to 10 lines) and keywords (up to 10) in English language.
f) The main text.
g) 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);

h) Summary: author’s full name, title of the paper (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.

Имя Фамилия 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Резюме
 [Текст резюме]
 Ключевые слова: […]
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i) 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.

8. The length of the paper: up to 30,000 characters (studies and discussions), or 
15,000 characters (papers and communications presented at scientific meetings).

9. Papers should be submitted electronically in Word format and, if necessary, in 
PDF at the following address: slavistikajournal@fil.bg.ac.rs

10. Technical requirements:
Format: * .doc or * .rtf.
Font: Times New Roman.
The font size of the main text - 12pt, font size of footnotes and the list of literature 

cited - 10pt.
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.

11. In-text citation of references:
a) A reference to a monograph in its entirety (Пипер 2015) or to a study in its en-

tirety (Плунгян 2002); 
b) A reference to specific pages or several adjacent and non-adjacent pages 

(Лотман 2012: 139, 143–144), (Strada 1985: 96, 101); 
c) A reference to the studies of the same author published in different years – in 

chronological order (Падучева 2006, 2008);
d) A reference to the studies of the same author published in the same year (Ивић 

1990а, 1990б), (Храковский 2015а), (Храковский 2015б). 
e) 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); 

f  ) A reference to the papers of two or more authors (Lakoff 1990; Langacker 1991; 
Кубрякова 1991); 

g) 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.

h) 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.

12. The list of cited references is given in a separate section entitled Literature 
Cited. If a bibliographic record description contains several lines, all lines except the 
first one are to be indented to the right for two character spaces (hanging paragraph)

Literature is cited as follows: 
a) Reference to a book (single author): 
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Белић, Александар. О језичкој природи и језичком развитку: лингвистичка 
испитивања. Књ. 1. 2. изд. Београд: Нолит, 1958.

Бондарко, Александр В. Проблемы функциональной грамматики. Полевые 
структуры. Спб.: Наука, 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.

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: 
Взаимо действие грамматики и словаря. Москва: Языки славянских куль-
тур, 2010.

d) Reference to a paper published in a journal: 

Мальчуков Андрей Л., Храковский Виктор С. «Наклонение во взаимодействии 
с другими категориями: опыт типологического обзора». Вопросы языкозна-
ния 6, 2015: 9–32.

e) Reference to an article or a chapter in an edited book: 

Маслов Юрий С. «Перфектность». [В:] А. В. Бондарко (ред.) Теория функци-
ональной грамматики: введение, аспектуальность, временная локализован-
ность, таксис. Ленинград: Наука, 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, П., Драгићевић, Р., Стефановић М. Асоцијативни речник српског 
језика. Београд: Београдска књига, Службени лист СЦГ, Филолошки фа-
култет, 2005.
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g) Reference to a phototype publication: 

Смотрицький, Мелетій. Граматика слов´янська. Вільно, 1619. В. В. Німчук 
(ред.), Київ: Наукова думка, 1979.  

h) Reference to a manuscript material: 

Митровић, А. Љ. Писмо П. Марковићу Адамову од 30. XII, 1899: Народна би-
блиотека Србије, Београд, сигн. Р420/I/268,1r.

i) Reference to a publication available on-line: 

Евтюхин, В. Б. «Российская Грамматика М. В. Ломоносова», Архив петербург-
ской русистики [незави симый проект сотрудников  кафедры русского языка 
филологического факультета СПбГУ на интернет-портале Рутения] <http://
www.ruthenia.ru/apr/textes/lomonos/add02.htm> 07.05.2017.

Resources are given under the title Resources as a separate section below the 
Literature Cited section following the same principles of bibliographic description 
applied in the Literature Cited section.

Editorial board оf Slavic studies
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