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РЕКЛАМА В ДИСКУРСИВНО-СТИЛИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

В статье рассматриваются различные подходы к исследованию рекламы. Реклама 
представлена как межстилевой медиатекст, как компонент межкультурной коммуни-
кации, как самостоятельный рекламный стиль, как подстиль публицистического стиля 
и как рекламный дискурс. Подчеркивается национальное своеобразие рекламы, выяв-
ляются общие признаки балканской рекламы. Делается вывод, что реклама – ценный 
учебный материал при обучении иностранным языкам, в частности при обучении рус-
скому языку как иностранному. 
Ключевые слова: рекламный медиатекст, рекламный стиль, рекламный дискурс, ре-

кламный подстиль публицистики, российская реклама, болгарская реклама, балканская 
реклама, политическая реклама, коммерческая реклама. 

В современных условиях межкультурной коммуникации реклама приобре-
тает все более важное значение. Она является неотъемлемой частью массовой 
культуры и оказывает значительное влияние на общество.

Существует несколько подходов к исследованию статуса рекламы: рекла-
му рассматривают как межстилевой феномен, как особый стиль, как разновид-
ность публицистики, в дискурсивно-стилистическом аспекте как рекламный 
дискурс. Рассмотрим каждый из этих подходов. 

1) Реклама – разновидность текстов СМИ, интерстилистическое функцио-
нальное единство, феномен национальной культуры и идентичности.

В последнее время в связи с ростом влияния языка средств массовой комму-
никации (СМИ как инструмент власти) появилась новая лингвистическая дис-
циплина – «медиалингвистика», синоним «медиастилистика» (Добросклонская 
2008). Выходя за рамки публицистического стиля, язык СМИ превращается в 
мощную информационную систему. 

Медиатекст как основное понятие медиалингвистики функционирует в трех 
основных сферах: журналистики, рекламы и PR. Медиатекст – сложная много-
уровневая единица, реализующая речевое общение в сфере динамично разви-
вающейся массовой коммуникации. Медиатекст – гипероним ряда терминов, 
таких как журналистский текст, PR – текст, публицистический текст, газетный 
текст, теле- и радио-текст, текст Интернет-СМИ, рекламный текст. Именно ме-
диатекст, как динамическая сложная единица высшего порядка, наилучшим 
образом демонстрирует связи языка с мышлением, социумом и культурой 
(Кузьмина отв.ред. 2011). 

СЛАВИСТИЧКИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ
(Научни чланци, расправе и истраживања)
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В медиастиле и медиадискурсе реклама рассматривается как разновидность 
текстов СМИ, как компонент медийного пространства.

Реклама как специфическая медиакоммуникация обособляется в медиалинг-
вистике (медиастилистике), считаясь явлением интерстилистическим - при-
надлежностью разных стилей. Рекламный дискурс как подвид медиадискур-
са имеет двойственную природу, поскольку бытует в области экономики и 
социально-культурной жизни. Дискурсу рекламы свойствены такие признаки 
как императивность, асимметричность (отсутствие обратной связи), избыточ-
ность, открытая оценочность и др. 

Современная реклама как специфическое гибридное межстилевое явление в 
рамках деловой речи фомирует особый жанр деловой коммуникации и подвид 
СМИ (Химик отв.ред. 2012). Новыми явлениями в официально-деловом сти-
ле посткоммунистического периода стали новые виды документов (рекламные 
письма, нормативные документы о рекламной деятельности, кодексы корпора-
тивной этики), формирование механизмов агитации в деловой сфере (торговая, 
социальная и политическая реклама). В главе IV учебного пособия «Основы 
русской деловой речи» (под редакцией проф. В.В. Химика), озаглавленной 
«Реклама как особый жанр деловой коммуникации» (автор А.В. Рассадин), рас-
сматриваются особенности межкультурной рекламы (адаптация и стандартиза-
ция рекламы транснациональных корпораций), цели и задачи рекламной ком-
муникации (реклама как императивный, аргументативный, пропагандистский, 
манипулятивный дискурс), анализируется структура рекламного текста, осно-
ванная на максимальной синергии вербальных и невербальных средств, пред-
ставлены основные признаки рекламы (креативность, креолизованность и др.), 
а также типология рекламных жанров. 

Этнические и национальные характеристики оказывают серьезное влияние 
на рекламу (Кафтанджиев 2003). 

Российская реклама как особая форма массовой коммуникации рассматри-
вается в рамках «русского национального стиля» (Клушина 2012) и в аспекте 
«коммуникативной этностилистики» – нового направления лингвокультуроло-
гии, исследующего национально-культурные вербальные и невербальные сред-
ства коммуникации (Ларина 2007). 

Важным фактором создания болгарской рекламы является «балканизация» - 
своеобразная общая атмосфера балканских стран: исторический, культурный, 
этнический, народопсихологический, социологический, языковой и др. контек-
сты. 

Крупные международные компании применяют общую для балканских 
стран адаптацию своей рекламы, заменяя чужие культурные элементы общи-
ми балканскими (Христов 2006). А. Христов отмечает такие общие черты, вли-
яющие на балканскую рекламу, как стремление догнать западные европейские 
страны, слепое подражание чужим моделям, проявление нетолерантности. 

Феномен балканской культуры и идентичности, балканского стереотипно-
го мышления сосредоточен в факторе «homo balkanicus» (Венелинова 2004). 
Балканизация – одна из форм проявления современной глобализации (Петкова 
2004). 

Анализируя языковой аспект коммерческой рекламы (вывески в г. Скопье, 
Македония), исследователь Л.Тантуровская отмечает хаотичность рекламы ма-
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кедонской столицы, г. Скопье, выражающаяся в написании вывесок, рекламных 
надписей и щитов на разных языках, среди которых меньший процент занимают 
надписи на македонском языке. По данным Л.Тантуровской, македонские ком-
мерсанты предпочитают использовать не македонский алфавит (кириллицу), а 
латиницу, преобладают латинская графика и надписи на английском языке. Так, 
нормативы и законы о торговых объединениях не соблюдаются (Тантуровская 
2007). 

В рекламе как компоненте межкультурной коммуникации всесторонне про-
является социокультурный аспект общения, демонстрируя наилучшим образом 
динамическую взаимосвязь языка и культуры, культурные и исторические на-
циональные традиции. При обучении иностранным языкам рекламные учебные 
материалы находят широкое применение, поскольку содержат необходимую в 
учебных целях преподавания иностранных языков лингвистическую, лингво-
культурологическую, лингвострановедческую и паралингвистическую инфор-
мации (Акопова 2013). При обучении русскому языку как иностранному (далее 
РКИ) обязательным компонентом является учебный материал, иллюстрирую-
щий диалог культур – русские национальные социокультурные стереотипы ре-
чевого общения (Прохоров 2009). 

2) Реклама – самостоятельный рекламный функциональный стиль. 
По мнению Е.С.Кара-Мурза, реклама является самостоятельным функцио-

нальным стилем – рекламным (Кара-Мурза 2010а). Исследователь разграничи-
вает рекламный функциональный стиль (языковая парадигматика маркирован-
ных языковых единиц) и рекламный дискурс (совокупность речевых жанров). 
В прикладном аспекте, как подчеркивает Кара-Мурза, это означает разграни-
чение в вузовском курсе норм регулирования рекламного текстопорождения – 
функционально-стилистических (языковых) и жанрово-дискурсивных, включа-
ющих законодательные требования к рекламному тексту. 

С точки зрения Е.С. Кара-Мурза, с появлением рекламной индустрии воз-
никла необходимость прикладного лингвистического спецкурса (речеведческая 
дисциплина «Лингвосемиотика рекламы») для будущих рекламистов. Для ре-
кламного творчества (создание текстов, которые продают товар и создают по-
зитивный образ объекта) необходимо развивать профессиональное маркетинго-
вое мышление (Кара-Мурза 2010б ). 

И.А.Имшинецкая разделяет мнение Е.С. Кара-Мурза о существовании са-
мостоятельного рекламного стиля. Исследуя речевой стиль коммерческой ре-
кламы в его жанровых разновидностях, И.А. Имшинецкая защищает гипотезу 
о существовании особого рекламно-коммерческого стиля, отличающегося сво-
ей экстралингвистической основой (маркетинговой деятельностью) от других 
функциональных стилей (Имшинецкая 2007). 

3) Реклама – подстиль функционального публицистического стиля. 
В рубрике «Дискуссия», посвященной стилевому статусу рекламы 

(Пермский международный сборник «Стереотипность и творчество в тексте» 
под редакцией профессора Марии Павловны Котюровой, № 17, 2013 г.) опу-
бликована статья Н.В. Данилевской «К вопросу о стилевом статусе рекламно-
го текста» (Данилевская 2013), где делается вывод о принадлежности рекламы 
к функциональному публицистическому стилю. Исследователь, вслед за М.Н. 
Кожиной, считает рекламу подстилем публицистического стиля. Как отмечает 
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Н.В. Данилевская, хотя рекламе присущи специфические стилевые признаки 
(особые типы композиции, социально-утилитарная оченочность, полисемиоти-
ка и др.), эот не приводит к обособлению самостоятельного рекламного стиля: 
частные стилевые особенности не образуют иной стиль, а «наслаиваются» на 
основные качества публицистики. 

Мы считаем целесообразным рассматривать рекламу именно как подстиль 
функционального публицистического стиля. Функциональный стиль - это со-
циальная разновидность речи, соответствующая определенной сфере обще-
ственной деятельности (Кожина 1983). 

Функциональный публицистический стиль реализуется в сфере массовой 
коммуникации, выполняя функции сообщения (информирования) и воздей-
ствия - создания желания, мотивировки спроса на товары, формирования мне-
ния, стимулирования интереса к определенному товару, личности, идее, меро-
приятию.

Информационная функция публицистики обусловливает употребление 
общественно-политической и экономической лексики, причем главным крите-
рием при отборе специализированной общественной лексики является обще-
доступность. 

Общая целевая установка воздействия публицистики реализуется посред-
ством вербальных средств оценочности и выразительности на уровне лексики 
(оценочные слова, перифразы; метафоризация и мифологизация публицисти-
ческой речи), морфологии (в русском языке употребление инфинитива и т.п.), 
синтаксиса (конструкции разговорной речи) и текста (структурные особенности 
текста конкретного жанра – напр. специфика манифеста) (Лесневская 2011).

Как подстиль публицистического стиля, реклама (институционная коммер-
ческая/ некоммерческая и частная) обладает стилевыми чертами экспрессивно-
сти, стандартности, открытой оценочности, документализмом, призывностью, 
декларативностью.

В ядерно-полевой структуре публицистической речи, где ядром является га-
зетная речь, реклама занимает периферию, причем периферийное место обу-
словлено ее экстралингвистической основой. Маркетинговая деятельность, 
продуктом которой является реклама, играет манипулятивную, суггестивную 
и пропагандою роли – маркетинг направлен на сбыт товаров и создание имид-
жа (коммерческая и корпоративная рекламы), утверждение определенной идео-
логии и выдвижение партий, политиков, идей, мероприятий ( некоммерческая 
политическая, социальная и религиозная рекламы). Так, базовыми специфиче-
скими стилевыми чертами рекламной речи, определяемыми экстралингвисти-
ческой основой рекламы, являются диалогичность и персуазивность, т.е. рекла-
ма – это коммуникация (диалог), причем важнейшая функция адресанта – это 
функция убеждения и манипуляции адресата (Лесневская 2008а). 

Политическая реклама (ПР) отличается от коммерческой своим субъектом 
рекламирования: коммерческая реклама рекламирует товары потребления, по-
литическая - политиков, политические партии, идеи, а также мероприятия пра-
вительства, мэрий, предвыборной пропаганды. ПР представляет собой форму 
политической коммуникации с помощью СМИ с целью повлиять на установки 
людей по отношению политических субъектов и объектов. ПР – зеркало поли-
тической жизни общества. Осуществляя политическое общение, ПР – показа-
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тель политической системы данного общества и уровня политической культу-
ры, реализуя толерантность/ нетолерантность рекламной политической речи. 

4) Реклама в дискурсивно-стилистическом аспекте – рекламный дискурс, 
дискурсивное обучение рекламной коммуникации.

Томская школа коммуникативной стилистики, создателем которой является 
профессор Нина Сергеевна Болотнова, разрабатывает комплексный подход к тек-
сту на основе теории регулятивности (Болотнова и др. 2011а). Регулятивность - 
системное качество текста, обеспечивающее эффект воздействия текста на адре-
сата (Болотнова 2011б). Медиатексты современной публицистики имеют ярко 
выраженную регулятивную функцию. Выделяются такие стилистические чер-
ты текстов масс-медиа, как доминирование экспрессии над стандартом, праг-
матичность, интенсивное воздействие на адресата, контраст, обманутое ожи-
дание, оценочность текста и др. Современный медиадискурс характеризуется 
усилением диалогичности, синкретизмом регулятивных средств, поликодово-
стью, активизацией иноязычных заимствований и разговорно-просторечных 
средств. Эти общие стилистические черты конкретизируются в различных ме-
диатекстах, в частности, в рекламном медиатексте. 

Коммуникативная стилистика утверждает новый этап в развитии стилистики. 
Расширяя рамки функционализма, она представляет собой творческое продол-
жение функциональной стилистики Пермской стилистической школы, создате-
лем которой является Почетный профессор Пермского и Опольского (Польша) 
университетов, профессор кафедры русского языка и стилистики ПГНИУ 

Маргарита Николаевна Кожина (1925 – 2012).
Основным понятием коммуникативной стилистики является дискурс. 

Специфика дискурса обусловливается его социальной и идеологической при-
родой. Дискурс – это лингвокультурное образование, коммуникативно-когни-
тивное, прагматическое событие социокультурного характера; речевая деятель-
ность, детерминированная социально-историческими условиями. Необходимой 
составляющей структуры дискурса является форма осуществления речевого 
общения – текст (Манаенко 2008).

Дискурсивно-стилистический подход синтезирует функционально-
стилистический и дискурсивный подходы. Он предполагает учет не только сти-
леобразующих экстралингвистических факторов (функциональный аспект), но 
и несильнодействующих, нестилеобразующих факторов, таких как социально-
культурные, этнические, индивидуальные, демонстрирующие конкретные ин-
тенции коммуниканта – автора текста (дискурсивный аспект) (Котюрова 2011). 

Рекламный дискурс – самый богатый и многоаспектный вариант дискурса 
ввиду большого количества видов и жанров рекламы.

Российский рекламный дискурс является компонентом «публицистиче-
ской картины мира» современной России. Как подчеркивается в монографии 
«Коммуникативная стилистика текста: лексическая регулятивность в текстовой 
деятельности» (Болотнова и др. 2011а), регулятивность рекламного дискурса 
подчинена манипулятивно-прагматическому коду, а ее регулятивные структуры 
синкретичного-вербально-визуального типа; рекламная коммуникация подчи-
няется закону прагматически обусловленной экономии речевых средств. 

Современное дискурсивное обучение РКИ, основанное на дискурсивно-
стилистическом подходе к учебному материалу, включает в учебные програм-
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мы российский рекламный дискурс в качестве обязательного компонента учеб-
ного материала. Так, российская реклама – источник эффективного учебного 
материала для урока РКИ в болгарской аудитории (Лесневская 2008б).

Рекламный дискурс пересекается и взаимодействует с политическим дис-
курсом (политическая реклама) и экономическим дискурсом (коммерческая ре-
клама). Так, ПР занимает периферию полевой структуры политического дис-
курса, составляя прикладную политологию. Особый интерес для преподавания 
иностранного языка представляет собой предвыборная политическая рекла-
ма. Удачны для анализа на занятиях РКИ такие предвыборные жанры, как ли-
стовки, плакаты, афиши, слоганы, обращения, речи. Эти жанры обладают не-
обходимой для обучения иностранному языку тематикой (биографии, качества 
характера, современные политические и общественные проблемы, задачи и 
конкретные мероприятия), в них представлен исчерпывающий спектр грамма-
тических и текстовых особенностей, их художественное оформление воспиты-
вает эстетическое восприятие, а содержание способствует формированию ак-
тивного гражданского сознания (Лесневская 2008в). 

Сопоставление российского и болгарского политических дискурсов выявля-
ет сходства и различия между ними. Наблюдается сходство в жанровом разноо-
бразии ПР, в структуре текста отдельных жанров, в отборе языковых средств. 
Различия касаются культурно-исторических традиций оформления ПР, в ко-
тором сочетаются бизнес, политика, лингвистика, психология и искусство, 
национально-психологические особенности менталитета, реализующиеся в 
метафорических текстах ПР, выражающих национальные достижения в мифот-
ворчестве двух славянских народов (Лесневская 2010а). 

Коммерческая реклама занимает периферию полевой структуры подвида эко-
номического дискурса – торгового дискурса. Коммерческая реклама находит-
ся, также, на периферии выделяемых нами дискурсов торговой сделки купли-
продажи и его подвида – дискурса внешнеторговой сделки купли-продажи 
(Лесневская 2013 ). 

На занятиях РКИ в рамках темы «Торговая реклама» возможно начать с ди-
алога о том, как разместить товары в магазине, потом ознакомить студентов с 
типологией торговой рекламы, составить коммерческое рекламное письмо, по-
рассуждать над искусством рекламного торгового слогана и, наконец, органи-
зовать дискуссию на тему «Нужна ли реклама?». Слоганы обогащают словар-
ный запас и способствуют получению лингвострановедческих межкультурных 
знаний. Объединяющим элементом предложенных различных по функциональ-
ному стилю текстов (деловой диалог, письмо, репрезентирующие официально-
деловой стиль; классификация рекламы – научный стиль; рекламный слоган 
– рекламный подстиль публицистики) является общая терминосистема в рам-
ках общего рекламного дискурса. Так, чередуя различные виды учебных дея-
тельностей, а также, используя в качестве учебных источников различные виды 
рекламных текстов, достигается эффективное обучение иностранному языку в 
рамках темы «Коммерческая реклама» (Лесневская 2010б)..

Синтез учебного анализа рекламы сквозь призму дискурсивности (реклам-
ный дискурс как компонент межкультурной коммуникации в его национальном 
социокультурном своеобразии) и функциональности ( основные стилевые чер-
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ты рекламных текстов в их стилевом многообразии) обеспечивает эффектив-
ность обучения РКИ (Лесневская 2009).

В настоящую эпоху глобализации наблюдается процесс синхронизации и 
стандартизации рекламы. Являясь универсальным средством межкультурной 
коммуникации, реклама сохраняет свою национальную социокультурную спец-
ифику. Осваивая новые информационные технологии, российская и болгарская 
рекламы следуют в своих предпочитаемых жанрах и способах экспликации 
за сложившимися национально-историческими и культурными традициями. 
Различные подходы к исследованию рекламы дополняют друг друга и способ-
ствуют более детальному анализу многогранности рекламной коммуникации. 
Простота высказа и лаконичность в сочетании с яркой метафоричностью в рус-
ле национальных традиций народного творчества рекламных текстов обосно-
вывают ценность их использования в качестве учебных материалов для уроков 
РКИ в болгарской аудитории. 
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РЕКЛАМА СА ДИСКУРСИВНО-СТИЛИСТИЧКОГ АСПЕКТА

Резиме
У чланку се разматрају различити приступи истраживању рекламе. Реклама је 

представљена као интерстилистички медијатекст, као компонента интеркултур-
не комуникације, као самостални рекламни стил, као подстил публицистичког стила 
и као рекламни дискурс. Истиче се национална специфичност рекламе, детектују се 
заједничка обележја балканске рекламе. Извлачи се закључак да је реклама вредан ди-
дактички материјал при учењу страних језика, посебно при учењу руског језика као 
страног.
Кључне речи: рекламни медијатекст, рекламни стил, рекламни дискурс, рекламни 

подстил публицистике, руска реклама, бугарска реклама, балканска реклама, политичка 
реклама, комерцијална реклама
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СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРЕТЕРИТАЛЬНИХ ФОРМ 
ДІЄСЛОВА В СУЧАСНОМУ СЕРБСЬКОМУ ПРОЗОВОМУ 

ДИСКУРСІ

У статті аналізуються семантико-експресивні домінанти сербських синтетичних 
і аналітичних претеритальних форм дієслів у постмодерністському дискурсі відомих 
романів М. Павича ‒ «Зоряна мантія: Астрологічний путівник для невтаємничених» та 
«Хозарський словник (роман-лексикон на 100 000 слів)». Твори М. Павича є невичерп-
ним джерелом для дослідження часу як однієї з основних онтологічних категорій буття 
й типології його вербального вираження у слов’янських мовах, що належать до різних 
груп. Художній матеріал відкриває широкі перспективи для дослідження кореляції 
між теоретичними дефініціями аориста й плюсквамперфекта та потенціалу останніх у 
дискурсі з характерною реверсивністю часової структури. Аналіз грамем категорії часу 
дає можливість схарактеризувати специфіку варіювання двох моделей плюсквамперфек-
та як елементів когезії й когерентності тексту, а розгляд перекладацьких трансформацій 
при перекладі сербського аориста й плюсквамперфекта спорідненою українською мо-
вою сприяє всебічному розкриттю багатства їхньої внутрішньої форми.
Ключові слова: претеритальні форми сербського дієслова, претеритальні форми 

українського дієслова, аорист, плюсквамперфект, види перекладацьких трансформацій. 

СТИЛИСТИЧКЕ ОСОБИНЕ ПРЕТЕРИТАЛНИХ ГЛАГОЛСКИХ ОБЛИКА 
У САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ ПРОЗНОМ ДИСКУРСУ

 У тексту ауторка истражуjе доминанте српских синтетичких и аналитичких претери-
талних глаголских облика у постмодернистичком дискурсу познатих романа М. Павића ‒ 
«Звездани плашт. Астролошки водич за неупућене» и «Хазарски речник: роман-лексикон 
у 100.000 речи». Дела М. Павића су неисцрпни извор за истраживање времена као jедне 
од основних онтолошких категориjа бића и типологиjе његове вербалне реализациjе у 
словенским jезицима коjе припадаjу различитим групама. Уметнички материjал отвара 
широке перспективе за истраживање корелациjе између теориjских дефинициjа аори-
ста и плусквамперфекта, а такође потенциjала споменутих облика у дискурсу с карак-
теристичном реверзивном временском структуром. Анализа грамема категориjе време-
на даjе могућност истражити варирање дваjу модела плусквамперфекта као елемената 
кохезиjе и кохерентности текста, а проучавање преводилачких трансформациjа прили-
ком превођења српског аориста и плусквамперфекта на сродни украjински jезик допри-
носи свестраноj реализациjи богатства њихове унутрашње форме.
Кључне речи: претеритални облици српског глагола, претеритални облици укра jин-

ског глагола, аорист, плусквамперфект, врсте преводилачких трансформациjа. 
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Незважаючи на досить багаті традиції порівняльного вивченням різних 
аспектів граматичної структури мов слов’янського ареалу, на початку ХХІ ст. 
беззаперечним є досить прикрий факт: кількість наукових праць, присвячених, 
зокрема, компаративним дослідженням типології претеритальних систем гене-
тично споріднених слов’янських мов, є явно недостатньою (див. Терзић 2006: 
9; 13; Поповић, Јармак 2010: 263–280). Метою нашої розвідки є з’ясування 
семантико-експресивних домінант двох сербських претеритальних форм, різних 
за своєю структурою: синтетичної – аориста, й аналітичної – плюсквамперфек-
та. Матеріалом дослідження функцій сербського аориста послугував роман-
гороскоп «Зоряна мантія: астрологічний путівник для невтаємничених» М. 
Павича, всесвітньовідомого представника сучасного сербського постмодернізму 
з характерною для його самобутніх творів нелінійною структурою, своєрідною 
кореляцією форми й змісту, реверсивністю часової організації, високим ступе-
нем інтертекстуальності, можливістю більш-менш довільного сегментування 
літературних творів та їхнього сприйняття читачем, який обирає для прочитання 
одну із наративних стратегій автора. Крім того, сербський постмодерністський 
дискурс є невичерпним джерелом для дослідження часу як однієї з основ-
них онтологічних категорій буття та типології його вербального вираження у 
слов’янських мовах, що належать до різних груп (у даному випадку – сербської 
та української). 

Особливості сербського плюсквамперфекта вважаємо за доцільне розгля-
нути у контексті перекладу роману М. Павича «Хозарський словник: роман-
лексикон на 100 000 слів» українською мовою, оскільки остання (на відміну 
від деяких інших слов’янських мов) зберігає цю аналітичну форму давномину-
лого часу дієслова не як реліктову, а як часто вживану, й, відповідно, може по-
слугувати чудовим компаративним фоном для розкриття внутрішньої форми 
сербського плюсквамперфекта. У дослідженні ми дотримуватимемося широко-
го розуміння претерита – як граматичного «минулого часу в найзагальнішому 
сенсі, що охоплює усі різновиди дії (процесу), який передує моменту мовлен-
ня» (Ахманова 1969: 351). Академік Л. А. Булаховський зауважує, що 

більшість типологічних ознак, спільних для темпоральної системи дієслівної словозміни 
... слов’янських мов, сягає індоєвропейської мови-основи, менше спільних рис успад-
ковано з праслов’янської мови; зустрічаються також типологічні подібності, що виник-
ли протягом періоду самостійного функціонування цих мов. Типологічні відмінності в 
темпоральних системах аналізованих слов’янських мов виникли в процесі діалектного 
членування праслов’янської мови й самостійного історичного розвитку кожної зі сло-
вянських мов (Булаховський 1950: 197). 

За типологічним поділом темпоральних систем слов’янських мов про-
фесора Ю. С. Маслова, сербська мова належить до найцікавішого, на його 
думку, так званого «напіваористного» типу, а українська мова належать до 
північнослов’янських мов («безаористного» типу), де, на відміну від сербської, 
яка в цьому відношенні є значно архаїчнішою, відбулася значна редукція 
дієслівних форм минулого часу із загальною тенденцією переносу акценту 
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на дієслівний вид (див. Маслов 1984: 190–191). Сучасна сербська літературна 
мова зберігає чотириелементну систему минулих часів: дві аналітичні форми 
(перфект і плюсквамперфект) та дві синтетичні (аорист і імперфект). Певна 
річ, що всі названі часові форми неоднаково функціонують у мові: в розмовній 
мові впадає в око «експансія» перфекта, досить часто вживається аорист, наба-
гато рідше – імперфект і плюсквамперфект. Природно, що кожна з них має свої 
особливості. Так, зокрема, як констатує академік М. Івич, імперфект повністю 
зник із мови засобів масової інформації (див.: Ивић 1990: 9–24); крім того, 
обидві синтетичні форми (тобто аорист та імперфект) мають неоднаковою 
мірою представлені на ареалі поширення сербської літературної мови: у дея-
ких діалектах вони зовсім не представлені й витісненні аналітичними форма-
ми перфекта. Сучасні сербські дослідники особливо акцентують на тому факті, 
що: «... в більшості штокавських діалектів і в літературній мові перфект став 
основним наративним часом» (Mitrinović 1996: 7).

На противагу імперфектові, статус аориста як живої претеритальної форми 
в розмовній мові засвідчують сучасні авторитетні граматики сербської мови 
(див: Stanojčić, Popović 1992: 385; Mrazović P., Vukadinović: 1990). 

Якщо йдеться про сербський літературний дискурс, то в ньому представлені 
всі чотири дієслівні форми минулого часу. Сучасна парадигма порівняльно-
історичних і типологічних досліджень потребує нових підходів до проблем бу-
дови і функціонування мовних категорій, належної уваги до функціональних 
аспектів Класичне вчення академіка А. Беліча про синтаксичний індикатив, ре-
лятив і модус у контексті сьогодення вимагає доповнень і подальшого розвит-
ку в контексті інтегративного підходу до вивчення мовних явищ. Зміни мовних 
стандартів, об’єктивні тенденції внутрішнього розвитку сербської мови, а, го-
ловне, розвиток літературного процесу і, відповідно, поява нових літературних 
жанрів, дають підстави для вагомих теоретичних узагальнень, які ми знаходимо 
у працях академіка М. Стевановича (див. Стевановић 1957–1958: 19–48; 1957–
1958: 19–48), Ж. Станойчича (Stanojčić, Popović 1997: 385), Люб. Поповича, П. 
Піпера, Б. Терзича, М. Чораца (Ćorac 1974: 62–78), І. Антонич (Antonić 2001), 
В. Мітринович (Митриновић 1995: 245–254), Людм. Попович та інших сербсь-
ких лінгвістів.

Слід підкреслити, що

...в сучасній українській літературній мові на зміну декільком формам минулого часу 
пришла «універсальна» форма, яка встановлює часову попередність дій, процесів та 
станів щодо моменту мовлення. Семантично й формально вона пов’язана з колишнім 
перфектом, однак, з огляду на втрату допоміжного дієслова і низку інших чинників, 
на сучасному етапі вважати її перфектом уже не можна. Однак, безумовно, латентний 
зв’язок із втраченими формами зберігається й дотепер» (Вихованець, Городенська 2004: 
252–253), 

а основною аспектуально-часовою опозицією в цій галузі виступає «прете-
рит доконаного виду, який може тлумачитися як своєрідний «глибинний» ао-
рист, та претерит недоконаного виду («глибинний» імперфект»)» (Вихованець, 
Городенська 2004; Загнітко 1996: 257–268; Mitrinović 1996: 7). 
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Дослідження вітчизняних лінгвістів у галузі претеритальної системи 
української мови представлені також вагомими працями академіка В. М. 
Русанівського, професора О. О. Тарененка, професора В. В. Чумака. На особли-
ву увагу заслуговують також праці доктора філологічних наук С.  С. Єрмоленка, 
що стосуються деяких різновидів претеритальних часів дієслова в українській 
мові, зокрема, про використання минулого часу дієслів недоконаного виду «для 
позначення заздалегідь наміченої дії, яка мала здійснитися в момент, майбутній 
щодо певного періоду минулого» (Єрмоленко 1983: 31). У полі зору цього цьо-
го ж автора перебувають і важливі питання, стосовні так званих «аномаль-
них» категорії дієслова, зокрема, дієслівно-вигукових форм та можливостей 
їхнього вживання «із значенням усіх часів дійсного способу, а також у значенні 
наказового способу» (Єрмоленко 1979: 30); вивчення переносних значень 
дієслівних часів, які дають «...можливість не лише передати часову віднесенісь 
узагальненої дії, але й експресивно виразити семантико-стилістичні різновиди 
цього значення» (Єрмоленко 1985: 74); особливості часової транспозиції так 
званого історичного презенса в контексті взаємовідношень між вторинними се-
мантичними, структурно-семіотичними та комунікативно-функціональними 
характеристиками темпоральних дейктиків, різні варіанти переносу пре-
зенса в контекст і план минулого, особливості різних варіантів презенса, на-
приклад, теперішній час письмового репортажу (див. Єрмоленко 2010: 156–
167); здатність до транспозиції не тільки ядерних, а й дейктичних часових 
прислівників як периферійних компонентів структурно-граматичного поля 
темпоралності (див.: Єрмоленко 2003: 38–47). 

Роль претеритальних форм дієслів як експліцитних засобів оформлен-
ня хронотопу є виключно важливою в усіх великих прозових формах сербсь-
кого художнього дискурсу кінця ХХ–початку ХХІ століття. Однак у творах 
постмодерністського спрямування, в яких автори, як правило, відмовляються від 
традиційної лінійної структури й традиційних часових координат, стилістико-
експресивна вага претеритальних форм набуває особливої ваги. Для цієї про-
зи характерним є домінування форми на противагу змістові, трансжанрові ек-
сперименти та використання багатовекторної авторської наративної стратегії. 
Треба зазначити, що загалом М. Павич належить до когорти письменників, які 
досягають максимальної концентрації змісту не завдяки штучному переобтя-
женню тексту громіздкими граматичними формами або добору архаїчної лек-
сики. Домінантне становище в його творах, як правило, посідають форма й 
наративна стратегія. Загалом, за спостереженнями фахівців, найчастотнішою 
претеритальною формою, що її використовую письменник, є звичайний 
універсальний перфект. Проте деякі стилістичні особливості сербського про-
зового постмодерністського дискурсу дають змогу окреслити декілька вираз-
них моментів, характерних саме для вербального оформлення прози цього жан-
ру. Вони по-новому реалізують величезні семантико-експресивні можливості 
аориста як компактної, проте надзвичайно колоритної й виграшної в експре-
сивному відношенні «...простої граматичної форми минулого часу, що позначає 
нетривалу завершену дію в минулому без указівки на її межу...» (Селіванова 
2006: 33). Авторське вживання синтетичного аориста у романі-гороскопі 
«Зоряна мантія: астрологічний путівник для невтаємничених», поза всяким 
сумнівом, дає підстави для певних узагальнень. Уважний читач має змогу про-



Славистика XVIII (2014)

24 В. Ярмак

стежити, як майстерно автор підпорядковує цю динамічну, мобільну й сповне-
ну внутрішньої енергетики дієслівну форму або для розповіді про минулі події 
(тобто з метою стилізації), або ж надає їй забарвлення дискурсного маркера тек-
сту, котрий сигналізує про перехід героя до іншої реальності. Аористи є також 
«передвісниками» чудес і постійними «супутниками» оніричних мотивів. 

Не можна не погодитися з відомою українською дослідницею А. Татаренко 
в тому що «вибір форми у творах постмодерністів часто зумовлений кон-
цепцією часу. …Новизна позиції сербського письменника … полягає в 
тому, що, крім заданного способу прочитання, він передбачає і можливість 
гіперрецепції («гіперрозуміння – інтелектуальна практика вичитування з тек-
сту більше інформації, ніж подав автор, поширена на теренах постмодернізму» 
(Татаренко 2010: 444; 323). Отже, наведемо низку репрезентативних прикладів 
з роману-гороскопу М. Павича «Зоряна мантія: астрологічний путівник для 
невтаємничених»: « – Какво је ово сад обрнуто чудо? – помислих (тут і далі в 
уривках з художніх текстів виділення курсивом і підкреслення наше – В. Я.) – 
узалуд сам потегао чак овамо у Хајделберг... Тада се у прозору уместо ђавола 
појави моја пријатељица и убрзо седе до мене задихана...» (Павић 2000: 29); 
«Попео сам се у дворац и најзад сишао да ручам у крчми «Код моста»; «И тада 
се деси нешто као чудо. Сетих се да сам и у Београду и у Шапцу пасуљ нару-
чивао за ручак, а не за вечеру» (Павић 2000: 31). Характерною ознакою роз-
глянутих вище аористів є те, що в обох випадках вони відкривають нові абза-
ци, тобто виконують функцію парціалізації дискурсу. Виразний «оніричний» 
контекст прикрашає дискурс наступного уривку, в якому аористи (свратих, из-
абрах, извадих, положих) розкривають увесь свій багатий семантичний і ек-
спресивний потенціал: «Почео сам ипак да живим на опрезу, мотрећи неће ли 
се неки знак указати да ме упозори на долазак Сна. Или бар да ми укаже на 
неки поступак или понашање који би ме упутили ка Сну. Једнога дана свра-
тих код «Три шешира». Изабрах своје омиљено место крај прозора који гледа 
на калдрму Скадарлије, извадих лулу и златну кашику положих пред тањира» 
(Павић 2000: 26). Наступне речення, в якому аорист (познадох) ужито з одним 
з найхарактерніших для подібного мікроконтексту прислівників (одмах), та-
кож описує події на межі зіткнення реального й нереального світів: «И ту на 
јави, ако се то тако може назвати, одмах познадох који је то парк и где се на-
лази» (Павић 2000: 32). Характерно, що похід героя до крамниці, в якій він 
купує магічні речі, теж описано за допомогою аористів, котрі пришвидшують 
темп оповіді: «И зато свратих у једну радњу где су нудили мајушне играчке од 
биљура. Купих једног стакленог лава зелених очију» (Павић 2000: 32). Як образ-
но зазначає львівська дослідниця З. Гук, «химерний постмодерний текст, який 
«утікає» щоразу, коли ми намагаємося до нього наблизитися, сам створює собі 
структуру, яка полегшує доступ до нього і є своєрідним ключем до відмикання 
твору» (Гук 2012: 126). 

Ми розглянули лише одну іпостась функціонування аориста в сучасно-
му сербському постмодерністському дискурсі, проте й невеликий за обсягом 
художній матеріал свідчить про потужний внутрішній заряд цієї «стрімкої» 
синтетичної фоорми минулого часу. Адже аористи не лише пришвидшують 
темп оповіді, вони є засобом стилістичного оздоблення загального хронотопу 
роману-гороскопа, для читання якого можна обрати одну з декількох стратегій: 
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лінійну (як класичного зразка роману), циклічну або ж серійну. Водночас 
український мовознавець В. Барчук зауважує, що при зіставленні з міфологічним 
чи сакральний часом у духовно-онтологічній традиції «…опозиція лінійності і 
циклічності умовна, оскільки циклічний час є лінійним, тобто рухається від 
минулого до майбутнього …, однак нова ознака лінійного історичного полягає 
в тому, що цикл часу не відновлює status quo, а формує нову якість з погля-
ду терезів майбутнього...» (Барчук 2001: 175). Крім того, аористові, безумовно, 
притаманний певний внутрішній дуалізм: виконуючи функцію парціалізації ху-
дожнього дискурсу на певні тематичні блоки, він водночас є засобом когезії як 
структурно-граматичної зв’язності тексту і поверхневої організації його синтак-
сичних структур, а також когерентності як семантичного різновиду зв’язності 
дискурсу. 

Індоєвропейської мови-основи сягає й сербський плюсквамперфект. Порів-
нюючи специфіку грамем часу в сучасних сербській і українській літературних 
мовах, треба враховувати, що в сербській мові 

...поряд з новим плюсквамперфектом (підкреслення наше ‒ В. Я.), в якому допоміжне 
дієслово виступає в формі перфекта, збереглися ще давні форми плюсквамперфекта 
(підкреслення наше ‒ В. Я.) з допоміжним дієсловом в аористі та імперфекті (…. bijah 
čuvao, bjeh čuvao, bio sam čuvao)» (Русанівський 1981: 261), 

а «...староукраїнські пам’ятки (очевидно, у зв’язку з втратою імперфекта і 
значним скороченням аористних форм) давнього плюсквамперфекта уже не 
засвідчують» (Русанівський 1981: 259).

Великі стилістичні можливості використання цієї анатіличної форми минуло-
го часу в художньому творі підкреслює й сербська дослідниця В. Митринович, 
також акцентуючи увагу на варіюванні двох моделей плюсквамперфекта (зі 
зв’язками в формі імперфекта й перфекта: напр..: бејах (бех) тресао, бејаше 
(беше) тресто, бејасмо (бесмо) тресли; био сам тресао, био си тресао, били 
смо тресли тощо), на інверсії зв’язки в межах форм плюсквамперфекта, а та-
кож на функції плюсквамперфекта як елемента стилістичного оздоблення тек-
сту (див. Митриновић 1995: 245‒254). 

Сучасна українська мова зберігає дієслівні форми так званого давноминуло-
го часу, які мають аналітичну структуру й утворюються здебільшого від дієслів 
доконаного виду. Крім того, «на відміну від усіх інших відносних значень, дав-
номинулий час має спеціальну форму вираження» (Вихованець, Городенська 
2004: 259). У своїй відомій праці «Дієслівні парадигми сербської і хорватської 
мов у координатах слов’янської типології» професор В. В. Чумак зауважує, що 
в «...сербській і хорватській мовах, як і в усіх інших слов’янських мовах, крім 
російської, де перфект витіснив форми давноминулого часу, вживаються форми 
плюсквамперфекта, які мають специфічну парадигму відмінювання» (Чумак 
2001: 50–51). Давноминулий час функціонує і в сучасній білоруській мові, про-
те посідає в її претеритальній системі маргінальне становище (див.: Граматыка 
беларускай мовы 1962: 371–372; Півторак 1997: 103). Таким чином, наявність 
форм давноминулого часу дієслова як повноправної претеритальної форми, а 
не як релікту (на відміну від деяких інших слов’янських мов), є специфічною 
рисою й окрасою української мови. 
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У сучасному мовознавстві плюсквамперфект розглядається як відносний 
час, тобто як претеритальна форма, що співвідноситься не з ситуаціяю мов-
лення, а з іншою дією, котра передує ситуації мовлення. Сербська дослідниця 
Л. Попович відносить український плюсквамперфект до дієслівних форм з ба-
гатим латентним семантико-граматичним потенціалом, які випадають з низ-
ки дієслівних форм, що позначають події в їхній природній послідовності, й 
підкреслює, що «...на відміну від інших слов’янських мов, напр. сербської, 
українській плюсквамперфект формується й від дієслів недоконаного виду» 
(Попович 2012: 672). Досліджуючи специфіку плюсквамперфекта в художньо-
му дискурсі, окрім таксисної функції, фіксують також виконувані ним функції 
позначення актуального в минулому результату дії; позначення незавершеної 
минулої ситуації; позначення результату передминулої дії, що перестав бути 
актуальним у момент мовлення; ретроспективної актуалізації; позначення 
нового тематичного блоку та ін. (див. Попович 2012: 653–672). Слід, однак. 
обов’язково враховувати ще одну особливість цієї аналітичної дієслівної фор-
ми минулого часу, яка є не менш вагомою для адекватної оцінки її значення не 
лише в слов’янських мовах, а і в інших мовах світу. Йдеться про наявне в її се-
мантичному спектрі поєднання значень плюсквамперфекта й контрафактичної 
умови. Так, зокрема, російський мовознавець В. О. Плунгян вважає, що згада-
не поєднання 

…найприродніше пояснюється дискурсивним компонентом дигресії в значенні плю-
сквамперфекта. Наративні вживання плюсквамперфекта, в яких ця дієслівна форма 
позначає події попереднього часового плану, безпосередньо не пов’язаний з основною 
лінією оповіді (відступами, коментарями, ретроспекціями і т. п.), виявляється за своєю 
дискурсивною функцією практично ідентичною показникові контрафактичної умови: 
остання вводить таку ситуацію в альтернативному світі, яка мала відбутись раніше від 
деяких добре відомих мовцеві подій реального світу» (Плунгян 2004: 288). 

Хоча форми давноминулого часу й неоднаковою мірою представлені в мовній 
свідомості сучасних українців, ми вважаємо, що дослідження функцій сербсь-
кого плюсквамперфекта в художньому постмодерністському дискурсі є особли-
во виграшними на фоні зіставлення з перекладами художніх творів українською 
мовою. У теоріі перекладу зазвичай виділяють наступні види перекладацьких 
транформацій: перерозподіл, заміна, додавання, опущення тощо. М. Сибінович, 
видатний сербський філолог і перекладач східнослов’янської поезії сербською 
мовою, зазначає: «До замін морфологічних форми належить також і переклад 
сербськохорватського аориста за допомогою перфекта у мовах, які аориста й 
імперфекта не мають...» (Сибиновић 1990: 109). Якщо у випадку з аористом 
заміну цієї синтетичної претеритальної форми іншою в українському перекладі 
можна вважати цілком природною й виправданою (адже аорист майже не 
вживався в мові українських грамот уже з 14–15 ст., а в сучасній українській 
мові його релікти можна зустріти лише в деяких говірка Львівської та Івано-
Франківської областей), то у випадку з перекладом сербських аналітичних 
плюсквамперфектів українською, на нашу думку, (принаймні в більшості 
випадків), варто було б очікувати, що перекладач скористається наявністю в 
українській мові прямих формально-семантичних відповідників. Однак, як не 
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парадоксально, загалом якісній українській інтерпретації всесвітньовідомого 
роману-лексикону М. Павича «Хозарський словник» (виконаній досвідченою 
перекладачкою О. Рось) притаманні огріхі, пов’язані з тим, що його авторка 
або збіднює текст перекладу, добираючи «нерівновартну» універсальну фор-
му минулого часу й не використовує органічно притаманні українській мові 
внутрішні ресурси, або ж спотворює зміст речення. Цей недолік є особливо 
відчутним, якщо враховувати, що М. Павич досягає художньої довершеності 
завдяки особливостям форми: багатошаровості часових планів твору й викори-
станню колоритних претеритальних форм сербського дієслова як експліцитних 
засобів їхнього оформлення, а також завдяки віртуозній мистецькій «грі» з ча-
совими планами (адже деякі події його роману відбуваються в минулому, деякі 
‒ в наші дні, при цьому всі вони явно спроектовані на майбутнє майстерно-
му балансуванню на межі сну й дійсності. Автор відмовляється від усталено-
го лінійного хронотопу, ламає стереотипні уявлення про час, натомість пропо-
нуючи читачеві власний художній код, власне, багатовимірну, стереоскопічну 
систему часових координат. Отже, розглянемо декілька прикладів використан-
ня плюсквамперфектів з роману «Хозарський словник» і, відповідно, перекла-
дацьких рішень, котрі знаходимо в українському відповіднику цього твору. 
Почнемо з цікавого прикладу складнопідрядного речення, в якому фігурують 
аж дві форми плюсквамперфекта із допоміжними дієсловами в формі перфек-
та, які, до речі, є найхарактернішими для творчої манери М. Павича: «Била га 
је бацила у ланце и иза решетака, али он је већ био раскинуо све ланце и тресао 
је решетке огромном снагом» (Павић 2003: 102). У перекладі ж знаходимо дві 
усталені, стилістично нейтральні форми минулого часу дієслова, утворені від 
дієслів доконаного виду: «Вона закувала його в ланцюги й кинула за ґрати, але 
він уже розірвав усі пута й тряс ґратами з величезною силою» (Павич 1998: 56). 
Таке перекладацьке рішення, на нашу думку, по-перше, не відображає багатства 
формально-семантичної презентації часових планів наведеного мікроконтексту, 
по-друге, нівелює й збіднює «гру» форм плюсквамперфектів і перфекта, який 
символізує інший, ближчий часовий план, зазвичай наявний при використанні 
форм давноминулого часу. Таким чином, переклад не відбиває сербського коло-
риту, і, що прикро, не використовує внутрішні ресурси, притаманні українській 
мові: адже українські форми давноминулого часу органічно сприяли б реалізації 
наративної стратегії автора. Враховуючи наявність в одному мікроконтекстів аж 
двох форм плюсквамперфекта і створений таким свідомим авторським «нагро-
мадженням» цих форм семантичний акцент та стилістико-експресивний ефект 
протиставлення різних темпоральних планів, вважаємо що в такому випадку 
навряд чи було коректно передавати усі три сербські претеритальні форми за 
допомогою тієї самої моделі минулого часу в українській мові, яка не передає 
закладеного в них потенціалу.

Загалом ми далекі від того, щоб радити перекладачеві неодмінно й систе-
матично використовувати форму давноминулого часу в перекладі сербського 
плюсквамперфекта українською мовою. Певна річ, що перекладацьке рішення 
завжди є індивідуальним і залежить від особливостей хронотопу, мікро- й ма-
кроконтексту оригіналу. Проте вважаємо, що підхід до добору еквівалента 
в перекладі має бути інтегративним і виваженим. І, хоча наступний приклад 
з роману М. Павича «Хозарський словник» вже не є такими колоритним, як 
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попередній (у тому розумінні, що містить лише одну форму плюсквамперфек-
та і перфекта), ми дотримуємося думки про те, що в українському перекладі 
сербську форму плюсквамперфекта також варто було б передати за допомогою 
форми давноминулого часу, якою О. Рось не скористалася: «Били су пали на ко-
нак, мрак је вејао у црвенкастим пахуљама и Масуди је на својој постељи ду-
боко дисао» (Павић 2003: 250); «Усі стали на нічліг, баграними віхтями пада-
ла темрява, і Масуді рівно дихав у своїй постелі» (Павич 1998: 135). Річ у тім, 
що речення, з яких починається новий абзац (як у данному випадку), зазви-
чай несуть особливе семантичне навантаження, сконцентроване здебільшого 
якраз у формі плюсквамперфекта. Цікаво, що в тексті оригіналу міститься ще 
одна авторська латентна підказка, якою не скористалася перекладачка: особли-
ве значення плюсквамперфекта підкреслюється наявністю своєрідного маркера 
парціалізації дискурсу, – характерної віньєтки у вигляді лева, яка «сигналізує» 
про початок нового важливого тематичного блоку. 

Вагомим фактором для перекладацького рішення (на користь передачі сербсь-
кого плюсквамперфекта за допомогою форми давноминулого часу української 
мови) у наступному прикладі мав би стати макроконтекст (свідомо насичений 
формами перфекта без допоміжного дієслова – своєрідними формами еліпсиса), 
характерний сербський прислівник «већ» («вже») і нагромадження однорідних 
іменників: «Зна се да је године 1689. Скила већ био освојио сазвежђе Водолије, 
Стрелца и Бика, и налазио се у сазвежђу Овна» (Павић 2003: 125); «Відомо, що 
в 1689 році Скіла вже приручив сузір’я Водолія, Стрільця й Бика й знаходився в 
сузір’ї Овна» (Павич 1998: 74).

У семантико-естетичному просторі сербського постмодернізму свого 
найхимернішого втілення набувають оніричні мотиви. Так, зокрема, чільне 
місце в системі образності роману «Хозарський словник» М. Павича посідають 
події та описи, котрі однозначно не можна віднести до якогось певного 
онтологічного або часового плану. Вони перебувають на межі сну й реальності, 
а за стилістикою подачі нагадують фільми видатного іспанського режисе-
ра Луїса Бунюеля (особливо, скажімо, його стрічку «Скромна принадливість 
буржуазії», де перетікання сну в реальність і органічне продовження реальності 
уві сні є характерним художнім прийомом, вирватися з «обіймів» якого глядач 
просто не в змозі). У цьому контексті роль сербського плюсквамперфекта як 
вербального засобу репрезентації часових планів роману важко переоцінити. 
Про це свідчить, зокрема, наступний приклад використання сербського плю-
сквамперфекта, у перекладі якого українською, на жаль, також не фігурує дав-
номинулий час: «Та сањана љубав њега је, међутим, црпла истински и тако 
жестоко да је готово сав био исцурио из својих снова у своју постељу» (Павић 
2003: 78); «А проте це кохання зі сну виснажувало його по-справжньому, і так 
сильно, що він майже весь витікав зі снів у свою постіль» (Павич 1998: 43). 
Правильність такої інтерпретації, на нашу думку, є сумнівною вже з погляду се-
мантики. Якщо перекладач вирішив скористатися універсальною формою ми-
нулого часу українського дієслова, то це, принаймні, мала би бути форма, утво-
рена від дієслова доконаного виду, а не недоконаного, оскільки в противному 
разі наявною є відчутна семантична невідповідність оригіналові. Перекладачка 
мала б зважити і на характерний прислівник «готово» («майже») По-друге, на-
ведений приклад ще раз підтверджує необхідність врахування ширшого кон-
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тексту сновидінь героя твору, насиченого неоднаразово повторюваними діями, 
в той час як аналізоване речення є не лише семантичним, а й експресивним 
апогеєм контексту, в якому герой востаннє побачить уві сні химерний образ 
своєї померлої сестри. Часто-густо, не зовсім корректно передаючи семанти-
ку претеритальних форм (в данному випадку, правда, імперфекта), перекладач-
ка чомусь не зважає на явні підказки, які, зокрема, містяться в латинському 
тексті, що дублює сербський, і мав би також підвести О. Рось до правильно-
го рішення: «Читалац је наиме умирао на деветој страни код речи које гла-
се: Verbum caro factum est (Реч постаде месо)» (Павић 2003: 26). У перекладі 
маємо такий відповідник: «Читач помирав якраз на дев’ятій сторінці, біля слів: 
Verbum caro est (слово стане плоттю)» (Павич 1998: 13–14), котре містить явну 
помилку: адже колоритна сербська синтетична форма аориста (серб. «поста-
де») з відомого вірша пролога «Євангелія від Іоанна» не дає жодних підстав для 
того, аби в данному випадку вдатися до часової транспозиції, тобто передачі 
імперфекта за допомогою дієслівної форми майбутнього часу (укр. «стане»). 

Зазначимо, що таке недостатнє використання в перекладах сербського ху-
дожнього дискурсу українською мовою великого потенціалу органічно при-
таманного останній і вельми колоритного давноминулого часу, є загальною 
тенденцією. Те саме стосується, наприклад, і загалом хорошого українського 
перекладу роману видатного сербського письменника Д. Михаїловича «Коли 
цвіли гарбузи», виконаного львівським перекладачем М. Василишин (див. 
Јармак 2009: 90–91). 

Таким чином, мова постмодерністських романів М. Павича є матеріалом, 
який акумулює найрізноманітніші семантико-експрисивні конотації пре-
теритальних форм дієслова, відкриває нові можливості для дослідженяя 
кореляції між теоретичними дефініціями синтетичних і аналітичних претери-
тальних форм дієслова та їхнім потенціалом у художньому тексті, а переклад 
літературних творів спорідненою українською мовою сприяє розкриттю багат-
ства внутрішньої форми претеритальних часів сербського дієслова.
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Вероника Ярмак 

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕТЕРИТАЛЬНЫХ ФОРМ 
ГЛАГОЛА В СОВРЕМЕННОМ СЕРБСКОМ ПРОЗАИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Резюме
В статье анализируются семантико-экспрессивные доминанты сербских синтетиче-

ских и аналитических претеритальных форм глаголов (аориста и плюсквамперфекта) 
в постмодернистском дискурсе известных произведений М. Павича. Художественный 
материал открывает широкие перспективы для исследования корреляции между теоре-
тическими дефинициями аориста и плюсквамперфекта и потенциалом последних в дис-
курсе с характерной реверсивностью временной организации. Романы М. Павича яв-
ляются неисчерпаемым источником для исследования времени как одной из основных 
онтологических категорий бытия и типологии его вербального выражения в славянских 
языках, принадлежащих к разным группам. Сербский литературный язык, в отличие 
от украинского, сохраняет четырёхэлементную систему прошедших времён глагола. В 
украинском языке функционирует более универсальная форма прошедшего времени, 
семантически и формально связанная с перфектом, а также ‒ давнопрошедшее время, 
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имеющее (по сравнению с другими восточнославянскими языками) ряд примечатель-
ных особенностей. Основой аспектуально-временной оппозиции здесь являются пре-
териты, образованные от глаголов совершенного и несовершенного вида. Современная 
парадигма сравнительно-исторических и типологических исследований требует новых, 
интегративных подходов к языковым явлениям. Анализ граммем времени в сербском 
художественном дискурсе даёт возможность проследить специфику варьирования двух 
моделей плюсквамперфекта как элементов когезии и когерентности текста. Анализ пе-
реводческих трансформаций при переводе сербского аориста и плюсквамперфекта в 
произведениях М. Павича на родственный украинский язык содействует раскрытию бо-
гатства внутренней формы претеритальных времён сербского глагола. 
Ключевые слова: претеритальные формы сербского глагола, претеритальные формы 

украинского глагола, аорист, плюсквамперфект, виды переводческих трансформаций. 
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ТИПОВИ КОЛЕКЦИЈА ВРЕДНОСТИ И ЊИХОВО 
ПРОФИЛИСАЊЕ

Рад представља продужетак ауторовог истраживања „колекција вредности“ са пола-
зиштем у теоријским идејама лублинског круга когнитивне етнолингвистике. Одређују 
се граничне форме колекција вредности и предлажу три поделе колекција вредности 
1) по формама апелирања, 2) по универзалности вредности, 3) по степену слободе. 
Разматране су могућности укрштања ових критеријума, те профилисања колекција вред-
ности и варираних колекција вредности. Могућности примене разматраних теоријских 
поставки о профилисању су наговештене на примеру колекција вредности „Слобода, 
једнакост, братство“, „Братство и јединство“.
Кључне речи: етнолингвистика, колекција вредности, варирана колекција вредности, 

профилисање, профил, идеологија, словенски језици, „Слобода, једнакост, братство“, 
„Братство и јединство“

У тексту „Колекција вредности Слобода, једнакост, братство и из ње изведе-
не конструкције у словенским језицима“, предложено је да се језички устаљени 
низови вредности, (називани бројним именима – вредности, лозинке, пароле, 
слогани, девизе, речи, покличи, прокламације, мото и др.) назову термином 
„колекција вредности“. Термин „колекција“ створили су лублински етнолинг-
висти у оквирима компонентне (фасетне) анализе стереотипа (Ајдачић 2013). 
Наведени су примери различитог схватања и коришћења трочлане „колекције 
вредности“ Liberté, Égalité, Fraternité и њој сродних колекција. Да се језички 
различита виђења истих колекција вредности са становишта разних субјеката 
могу анализирати, такође методом когнитивне етнолингвистике, узгред је ука-
зано на примерима употребе пароле Слобода, једнакост, братство са антили-
бералних и марксистичко-комунистичких позиција (Айдачич 2013: 126).

Профилисање стереотипа у развоју теоретских погледа лублинских етнолинг-
виста представља драгоцени допринос у разумевању и анализи језичких проце-
са са исказивањем тачака гледишта различитих субјеката. Јежи Бартмињски је 
појму ‘профилисања’ из теорије америчког лингвисте Роналда Ланакера дао дру-
ге акценте (Majer Baranowska 2004), што је омогућило да се појам профилисања 
спрегне са појмовима субјекат, субјективна тачка гледишта и стереотип у мето-
долошком приступу који је показао значајне могућности у тумачењу језичких 
и друштвених појава који укључују различите тачке гледишта. Субјекат, који 
може да буде схваћен и као група, са своје субјективне тачке гледишта формира 
своју устаљену представу, која се разликује од тачке гледишта других субјеката. 
На тај начин створен је круг присталица неке позиције, коју је могуће објаснити 
и тумачити у сфери социјалних процеса и посматрати њихове језичке изразе. 
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Укључивањем профилисања стереотипа, оквири интерпретације језичке сли-
ке света су шире, будући да се успоставља веза између колективно створених 
представа и устаљено коришћених представа (стереотипа) са субјективним по-
гледима, и на тај начин анализом се обухватају све могућности тумачења меха-
низама означавања реалија којима се у друштву дају различите вредносне оце-
не, од најширих, стереотипних погледа, преко профила групних субјеката до 
„личних“, крајње индивидуалних погледа. Помоћу мреже повезаних појмова 
(стереотип, тачка гледишта, субјекат, профил, профилисање, вредности) Јежи 
Бартмињски и лублински етнолингвисти су створили систем анализе који ела-
стично и реално одражава језичку слику стварности и то представља значајан 
допринос когнитивној лингвистици. 

Термин „профилисање појмова“ први пут се јавља у тексту Ј. Бартмињског 
о десници и левици, као комплекс особина које се односе на одређене аспек-
те појмова, осветљене из различитих углова (Bartmiński 1990). У тексту аутор 
систематизује грађу из пољске штампе крајем 80-их година 20. века следећи 
питања: „какве вр едно с ти  признају левица / десница, каква су им убеђ ења, 
какав с т а в  имају према друштвеним појавама, какав им је про гр ам  и  на -
чини  деловања, какви људи  пропагирају њихове идеје“ (Bartmiński 1990; 
Бартмињски 2011: 423). Исте године Малгожата Мазуркјевич је објавила текст о 
два виђења, два начина поимања рада – у проповедима Јана Павла II и у докумен-
тима конгреса пољске комунистичке партије (PZPR) 1980. године (Mazurkiewicz 
1990). У њеним наредним текстовима о раду како га схватају у пољском језику, 
појављује се и појам профилисања. Профиле појмова Бартмињски одређује 
у тексту из зборника о дефиницији и дефинисању (1993) као „субјективну 
концептуализацију“ предмета, тј. субјективно реализоване варијанте значења 
неке реалије (Bartmiński 2006: 96). Потом су Ј. Бартмињски и М. Мазуркјевич-
Бжозовска демонстрирали четири профила речи ‘народ’ у пољском језику 
(Bartmiński, Brzozowska 1993). 1998. године објављен је као девети том лублинске 
црвене серије зборник Profilowanie w języku i tekście (Bartmiński, Tokarski (red.) 
1998). У том зборнику одштампан је и коауторски текст Јежија Бартмињског 
и Станиславе Њебжеговске о профилима и субјективној интерпретацији света 
(Bartmiński, Niebrzegowska 1998), који је потом прештампаван на пољском, а 
објављен у преводу на руски и чешки, а у обновљеној верзији у преводу на ен-
глеском и српском језику. У новијим радовима других лублинских етнолингви-
ста анализи профила додаје се појам дискурса. Ивона Бјелињска Гарђел у књизи 
о стереотипима породице указује и тумачи разлике између пучкокатоличког, ре-
лигиозног, патриотског, либералног, левичарско-анархистичког, ултралевог, фе-
министичког дискурса (Bielińska-Gardziel 2009). Малгожата Бжожовска је у 
чланку о национализму и патриотизму у пољском идеолошком дискурсу упо-
редила два појма у либералном, црквено-католичком, народно десничарском, 
левичарском, анархистичком и феминистичком дискурсу (Brzozowska 2009). У 
прилозима у оквиру међународног пројекта ЕУРОЈОС о вредностима Словена 
и њихових суседа, аутори у својим студијама користе новинарске и дигиталне 
текстове примењујући профилисање изабраних назива вредности. 

Граничне  форме  неких језичких појава подразумевају да их лингвисти 
по одређеним особинама сврставају у једну, а по неким другим особинама и у 
неку другу језичку категорију. Управо због те вишезначности, граничне фор-
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ме представљају проблем у разграничавању језичких појава, али упркос њима, 
треба указати на разграничавајућа начела укључивања и искључивања језички 
устаљених низова вредности у колекције вредности. У језичкој слици света пре-
лазне, граничне форме су постепеније него у категоријалном апарату филолога, 
али како су процеси мишљења и размене идеја везани за категорије, немогуће је 
потпуно избећи недостатке категорија створених ради објашњавања и језичких 
појава. 

Први разграничавајући критеријум тиче се нужног и довољног броја наве-
дених вредности да би такав низ био сматран колекцијом вредности. Називање 
само једне вредности није довољно за проглашавање неког исказа колекцијом 
вредности – потребно је да буду наведене макар две вредности. По броју компо-
нената, колекције вредности могу бити двокомпонентне, трокомпонентне итд. 
Када је реч о максималном броју, формално, не би требало да буде ограничења, 
али у пракси се форме са превеликим бројем вредности не јављају у устаљеној 
форми, што је одлика стереотипно обликованих језичких форми. Постоје паро-
ле у којима се сучељавају супротне вредности. Такви искази су саздани да ис-
такну вредност, а порекну антивредност, нпр. као у поредбеном покличу Боље 
рат него пакт!, блиском компаративним пословицама усмене традиције. По 
броју вредносних компонената, лако је уочити да је реч о двокомпонентном ис-
казу. Чини ми се, ипак, да такве исказе не треба сматрати колекцијама, јер је у 
њима антивредност постављена спрам вредности да би се истакло оно што се 
подржава. 

Други критеријум разграничења колекција вредности и њима сродних језички 
устаљених низова вредности тиче се њихове варијантности. Као типови вари-
раних колекција вредности, навео сам форме са друкчијом интерпункцијом, 
комбинацијом језика и заменом неке од вредности (Ајдачић 2013: 54–55). С 
обзиром да вариране колекције вредности са заменом представљају већ другу, 
нову језичку форму, питање је може ли се говорити о њиховом профилисању у 
оквиру профилисања основне, полазне форме, тј. да ли их треба посматрати као 
блиске и повезане низове. Колекције вредности и вариране колекције вредности 
са заменом доиста се делимично разликују, али су, с друге стране, неоспорно и 
чврсто повезане. Некада замена одређене вредности у колекцији вредности упра-
во указује на правац жељених аксиолошких промена и на субјективну позицију 
творца вариране колекције вредности. Стога сматрам да упркос чињеници да 
варирана колекција представља нову језичку форму, на основу њене чврсте везе 
са првобитном колекцијом вредности њих ваља заједно разматрати у оквиру 
профилисања. Вариране колекције вредности могу се схватити као полемички 
дијалог са установљеним системом вредности (који је застарео или кога се не 
придржавају) и као захтев за могуће промене са усредсређивањем на нове вред-
ности, чиме указују на промене у саставу и хијерархији вредности у друштву. 

Трећи критеријум разграничења тиче се блиских форми низања вредности и 
исказа који поред вредности садрже већ и глаголе које исказ чине реченицом. 
Паролa лублинске уније слободни са слободнима, једнаки са једнакима подраз-
умева, али не садржи глагол, па је могуће сматрати колекцијом вредности, али 
би реченицу Нека слободни буду са слободнима ваљало искључити из колекција 
вредности.
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Типови  кол екци ј а  вр едно с ти  по  формама  ап елирања 
обједињавају формалну језичку структуру низа вредности и тип обраћања. 
Набра ј а ј у ћ е  колекције вредности наводе вредности у номинативу – срп. и 
хрв. Братство и јединствo, срп. Слава и част, рус. Слава и честь! Позива ј у ћ е 
колекције вредности наводе називе вредности у акузативу после предлога ‘за’ - 
За Веру, Царя и Отечество! (парола руске царске армије). Постоје и колекције 
вредности које не оспоравају вредности из колекције, али додају вредност 
која јој даје хуморни елемент рус. За любовь и дружбу, за народ и гос.службу! 
Суб ј е ктн e  колекције вредности наводе лица или организације које оличавају 
дате вредности, срп. Тито, партија. Суб ј е ктно -об ј ашњава ј у ћ е  колекције 
вредности називају особу или руководећу групу или организацију именицом у 
номинативу, а потом додају вредности, нпр. совјетска парола на руском језику 
Партия - ум честь и совесть нашей эпохи, у социјалистичкој Југославији Тито, 
партија, омладина акција. Оспорава ј у ћ е  (не г ативне )  колекције вред-
ности (борбени покличи, прокламације) се користе за дискредитацију против-
ника. Оне се изругују противнику и његовим вредностима или представљају 
пародично ругање противнику којим се он понижава и исмева посредством 
претварања вредности у антивредности. 

Типови  кол екци ј а  вр едно с ти  по  универ з а лно с ти  тичу се 
ограничене или општe примене названих вредности на појединца, групу, 
целу заједницу или све људе. Низ вредности који обједињује само неку групу 
најчешће одступа од низа вредности који претендују на универзалност и свео-
бухватно важење. Та подела дотиче потребу за владањем и покоравањем, које се 
уобличавају, на свој начин, и у колекцијама вредности посредством начела, пра-
ва на слободу, правила, упозорења, закона, наредби. Рели гио зн е  колекције 
вредности препоручују и захтевају придржавање проглашених начела и налазе 
се у светим књигама, проповедима, конфесионалним делима, правилима цркве-
них редова, духовним водичима и приручницима, делима мистичких и езоте-
ричких учења. Универ з а лне  личне  вредности у колекцијама вредности се 
налазе ван групних идентитета, нпр. начела младост и лепота, лепота и до-
брота. Питање је колико су савремене верзије личних вредности, створених у 
потрошачком друштву рус. красота и здоровье, красота и стиль само личне. 
Универ з а лне  с оци ј а лн е  вредности предлажу општеважеће вредности у 
друштву, нпр. слобода и мир. Територи ј а лно  об ј едињу ј ућ е  колекције 
вредности проглашавају изабране вредности краја, региона, државе или надна-
ционалних заједница. Такве вредности су усредсређене на изражавање специ-
фичности своје територије, спрам неке друге, а у задњи план премештају друге 
карактеристике. Неке државе имају своје девизе у форми колекција вредности 
(нпр. Немачка – Јединство, право и слобода, Француска – Слобода, Једнакост, 
Братство, Енглеска (на француском језику) – Бог и моје право, а неке немају 
у девизама колекције вредности, већ неке друге форме, нпр. Шкотска (на ла-
тинском) – Нико ме неће дирнути некажњено. Етнички  об ј едињу ј ућ е 
колекције вредности истичу оне вредности које обједињују један народ, 
без истицања идеје о државној територији – Само слога Србина спасава. 
Идеолошко -политичке  колекције вредности најчешће представљају па-
роле идеолога, партија, партијских фракција и група, и оглашавају се у при-
ручницима, инструкцијама, партијским програмима, смерницама партијских 
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конгреса. Групне  колекције вредности изражавају вредности гендерног, про-
фесионалног, узрасног и других начела обједињавања. Хипи генерација шез-
десетих и седамдесетих година 20. века држала се вредности sex and drugs and 
rock’n’roll. 

Типови  кол екци ј а  вр едно с ти  по  с т еп ену  с лободе  обухватају 
оквире од заступања личне слободе до ограничавања слобода других људи. 
Будући да се неке вредности не могу отворено пропагирати, a „колекције вред-
ности“ имају за циљ обједињавање истомишљеника и привлачење нових, ваља 
обратити пажњу на чињеницу да у покличима група и организација, могу бити 
прикривене намере, и манипулацијом сакривена њихова права природа. С об-
зиром да и те групе желе да прошире свој утицај, оне нуде вредности које 
се не схватају само као ограничавање или одузимање права, већ као нужно 
саможртвовање. Тако се у вредностима пожртвовање, покорност, послушност 
самоодрицање, ред, закон, рад, дужност некада прикривају агресивни и тота-
литарни циљеви. Oднос вредности у колекцијама вредности није једнак и он 
представља интересантно поље за анализу. Вредности су у неким колекцијама 
вредности 1) блиске и допуњују се, али постоје и колекције у којима су вредно-
сти 2) сучељене, али се међусобно компензирају или допуњују или су 3) про-
тивречне. 

Пример  могућ е г  укршт ања  р а з личитих  прис тупа  колекцијама 
вредности усмерен је на даље промишљање унапређења разматрања о 
колекцијама вредности и њиховом профилисању. Профили колекција вредно-
сти одређују, утврђују и одражавају идентитет. Одређење разлика проистиче из 
разних вредносних позиција и представља призму профилисања. Чини ми се 
да би плодотворно могло да буде укрштено испитивање различитих приступа 
у комбинацији са профилисањем колекција вредности. Графички би то могло 
да се представи у координатном систему: ако се вредности из колекције вред-
ности прикажу на вертикалној оси – на позитивној скали се појачава залагањe, 
нпр. за слободу, а на негативној скали вертикалне осе, пак, истичу ограничења. 
Ако би, на хоризонталној оси крајности биле: слева – личне вредности, а десно 
– колективне вредности, уз додатне одредбе о типовима колекција вредности по 
универзалности, оцртала би се унутрашња структура тих колекција и лако би се 
могли тумачити њени профили. 

Слобода
Лична  Колективна

Ограничења

Слобода, једнакост, братство, једна од најславнијих и најчешће коришће-
них парола у последња два века сагледавана је на различите начине од припад-
ника различитих друштвених погледа. Њу су негативно оцењивале десне поли-
тичке силе и конзервативци, јер су једнакост и братство сматрали непожељним 
у функционисању друштвених заједница. Ту одбојност свакако произлази из 
неприхватања једнакости као важећег начела у односима између људи, али и 
из чињенице да су паролу Слобода, једнакост, братство користили јакобинци 
Француске револуције, вође париске комуне, бољшевици и комунисти. Под 
утицајем либералних теоретичара неки конзервативци су спремни да признају 
само једнакост пред законом. 
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Интересантно је да парола Слобода, једнакост, братство, упркос чињеници 
да га је десница приписивала комунистима, нема једнозначну подршку у окви-
ру комунистички профилисаних текстова. Теоретичари научног комунизма и 
пророци светле будућности подцртавају у овој колекцији једнакост. Али они су 
били свесни замерки које им западни критичари упућују поводом недостатака 
слобода у социјалистичким земљама совјетског блока. Теоретичари апарата ко-
мунистичке партије трудили су се у првом реду да заштите слободу као слободу 
од експлоатације рада, а о слободи медија, слободи кретања и слободи речи они 
су прећуткивали нападе из капиталистичког света.

Анархисти „противници хијерархизоване власти и присталице самоудру-
живања људи“ се труде „да блиско им ‘братство’ за-мене тачнијим називом вред-
ности“ (Ајдачић 2013: 56), што се одражава како у употреби пароле Слобода, 
једнакост, братство, тако и у варираним колекцијама изведеним из славне 
трокомпонентне колекције – Слобода, једнакост, солидарност (Свобода, ра-
венство, солидарность; Wolność, równość, solidarność). 

Феминистичко профилисање пароле Слобода, једнакост, братство се огле-
да у варираној колекцији Слобода, једнакост, сестринство – Wolność, równość 
i siostrzeństwo (Pietrzak 2008).

Братство и јединство је у социјалистичкој Југославији било пропагира-
но од 1945. године као слога народа који у њој живе. Узор о братском одно-
су народа у вишенационалној држави преузет је од тада идеолошки узорног 
Совјетског Савеза. Парола братство и јединство је укратко изражавала тобо-
же једнака права народа и мањина који су живели у заједничкој држави. Та 
парола је мање функционисала као проглас универзално сродних племенитих 
вредности, а више као средство прогона „националиста“, као противника кому-
ниста на власти, који су „националисте“ повезивали са крвавим етничким суко-
бима током другог светског рата. Та је парола коришћена као неодвојиви атри-
бут Титовог ауторитета и култа личности, као и у расподели административних 
овлашћења црвене буржоазије по републичким, а касније и покрајинским 
кључевима. Поред форме братство и јединство коришћена је форма без вез-
ника братство-јединство, која се појављује као назив различитих институција 
(школа, фабрика, спортских клубова), манифестација (радних акција, слетова, 
спортских такмичења), назива улица и магистралног пута од северозападног 
до југоисточног краја бивше Југославије. Паролу Братство и јединство су ко-
мунисти користили истичући своју дужност да их чувају (чувати братство и 
јединство као зјеницу ока; ми смо море крви пролили за братство и јединство 
наших народа) у заклетвама (Заветујем се да ћу чувати братство и јединство на-
ших народа и слободу наше отаџбине стечене крвљу њених најбољих синова), иако 
је историја показала да су управо комунисти довели до њеног распада. У оквиру 
Југославије, антикомунисти су ту паролу осуђивали као обману (лажно брат-
ство и јединство; Братство и јединство, кољаче и жртве у исти кош). И на-
ционалистичке организације у емиграцији осуђивале су ту комунистичку па-
ролу. Након распада Југославије парола не престаје да буде предмет пажње 
житеља некадашње Југославије (А колико је братство и јединство било искре-
но најбоље смо видели деведесетих), припадника млађих генерација (ондашње 
братство-јединство и сличне глупости), а посебно у текстовима који се боре 
против југоносталгије и југоносталгичара.
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*

Колекције вредности изражавају различите погледе на свет и указују на дина-
мику у односима појединца, групе и друштва и одражавају особености различи-
тих начина идентификације и профилисања колекције вредности. Профилисање 
колекција вредности у контексту анализе исказа субјективно одређених погле-
да на свет (дискурса) чини очигледним однос према вредностима. Предложене 
поделе колекција вредности по формама апелирања, по универзалности вред-
ности, по степену слободе, као и примена укрштене анализе и профилисања 
колекција и варираних колекција вредности захтева нове прилоге и детаљну 
анализу текстова.
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ВИДЫ КОЛЛЕКЦИЯ ЦЕННОСТЬ И ИХ ПРОФИЛИРОВАНИЕ

Резюме
Работа является продолжением исследования автора “коллекций ценностей” (2013) 

в рамках теоретических идей люблинской школы когнитивной этнолингвистики (Ежи 
Бартминсьский, Малгожата Мазуркевич-Бжозовска,  и др.). Автор предлагает три клас-
сификаций «коллекций ценностей» 1) по апелятивной форме, 2) по универсальности 
ценностей, 3) по мере свободы, а также рассматривает возможности их комбинаций и 
профилирование коллекций ценностей. Возможности применения рассмотренных тео-
ретических предположений о профилированию илюстрированны на примере коллек-
ций ценностей «Свобода, Равенство, Братство», «Братство и Единство».
Ключевые слова: этнолингвистика, коллекция ценностей, варьированная коллекция 

ценностей, профилирование, профиль, идеология, славянские языки, «Свобода, равен-
ство, братство», «Братство и единство»
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СЕВЕРНОРУССКАЯ ДИАЛЕКТНАЯ ЛЕКСИКА, 
СВЯЗАННАЯ С ДЕТСКИМИ ИГРАМИ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ОДНОГО АРХАНГЕЛЬСКОГО ГОВОРА)

В статье рассматривается севернорусская диалектная лексика, связанная с детскими 
играми: названия игр, их атрибутов и ролей участников, а также обозначения различных 
действий в игре. Материалом для работы послужили записи, сделанные автором в ходе 
диалектологических экспедиций 2011-2013 гг. в деревню Тавреньга Коношского района 
Архангельской области с целью сбора данных для Архангельского областного словаря. 
В статье систематизируется и анализируется собранный по теме «детские игры» мате-
риал, приводятся аналогии для других говоров региона, описываются правила игр; тем 
самым, статья затрагивает и этнографическую проблематику. Фиксация и обработка та-
кого материала представляется особенно актуальной в наши дни, когда большая часть 
традиционных игр, а также их местных названий, сохраняется только в воспоминаниях 
старшего поколения диалектоносителей. 
Ключевые слова: диалектная лексика, детские игры, Архангельский областной сло-

варь

Изучение русских говоров в их современном состоянии, фиксация и обра-
ботка диалектного материала – задачи, ставшие в начале XXI века актуальны-
ми как никогда. Уже более столетия диалектологи высказывают опасения от-
носительно будущего русских диалектов; так, в 1895 г. А.А.Шахматов писал 
Ф.Ф.Фортунатову: «Чувствую, что теперь буду постоянно ездить по России: это 
моя задача и обязанность, в особенности, когда видишь, как гибнут особенно-
сти русских говоров» (Из переписки… 1958: 72). Вероятно, несколько послед-
них поколений диалектологов работало с этой мыслью; особенно очевидной 
она становится сейчас, когда в силу многих социальных, экономических, куль-
турных причин из деревни исчезают не только традиционные формы местной 
устной речи, но и сами их носители.

Тем не менее, работа по сбору и систематизации диалектного материала 
продолжается, и, как показывает опыт экспедиций недавнего времени, записи 
отдельных говоров могут быть богаты и насыщенны в отношении как лекси-
ки, так и грамматики. Материалом для настоящей статьи стали экспедицион-
ные записи 2011-2013 гг., сделанные в деревне Тавреньга Коношского района 
Архангельской области, где мы побывали несколько раз, собирая диалектный 
материал для «Архангельского областного словаря» (далее – АОС). Создание 
АОС – это масштабный проект и одно из ведущих направлений деятельности 
кафедры русского языка филологического факультета МГУ, поэтому, прежде 
чем перейти непосредственно к анализу собранного в экспедициях материала, 
рассмотрим подробнее процесс работы над словарем и те изменения, которые 
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произошли в недавнее время в области методики сбора и обработки диалект-
ного материала.

Работа над АОС продолжается уже почти 60 лет (первые диалектологиче-
ские экспедиции кафедры русского языка МГУ на территорию Русского Севера 
состоялись в 1956 г.). Все эти годы каждое лето на места выезжает несколь-
ко (обычно 5-7) групп собирателей; на данный момент обследовано более 300 
населенных пунктов Архангельской области. Материалы экспедиционных за-
писей обрабатываются в кабинете диалектологии филологического факультета 
МГУ и представлены там в виде следующих фондов:

1. Архив тетрадей с записями, произведенными со слуха в процессе бесед 
собирателей с носителями диалекта, — около 2 500 тетрадей;

2. Бумажная картотека АОС, содержащая около 5 млн каталожных карто-
чек;

3. Фонотека записей звучащей речи, насчитывающей приблизительно 1800 
часов звучания;

4. Электронная картотека, формируемая на основе вводимых в компьютер 
бумажных полевых записей.

Словник АОС насчитывает около 180 тысяч слов. К настоящему момен-
ту из печати вышло 15 томов (А-З); они доступны на сайте кабинета диалек-
тологии филологического факультета в формате PDF <http://www.philol.msu.
ru/~dialectology/dictionary/>.

В течением времени меняются методы сбора и обработки диалектного ма-
териала. В последние годы всё шире практикуется метод записи, при котором 
собиратель записывает всю беседу с информантом на диктофон, после чего, 
вернувшись на базу, переслушивает запись и выписывает все контексты, содер-
жащие диалектные слова. Такой метод, безусловно, более трудоемкий, чем тра-
диционный способ записи непосредственно со слуха в тетрадь, имеет при этом 
ряд неоспоримых преимуществ. Во-первых, обрабатывается 100% звучащего 
материала; ничто не теряется, т.к. есть возможность переслушать и разобрать 
всё сказанное информантом (темп северной речи, как известно, достаточно вы-
сок и составляет в среднем 17 звуков в секунду (Пожарицкая 1997: 18), поэто-
му для точной фиксации контекста порой просто необходимо переслушать за-
пись, используя один или несколько раз кнопку пауза). Таким образом, есть 
возможность записать полный, показательный контекст, из которого видно, как 
функционирует слово в говоре; это особенно ценно для записи тех частей речи 
(предлоги, частицы, некоторые наречия), в отношении которых уровень языко-
вой рефлексии информантов в целом низкий и переспрос не может дать внят-
ного результата. После контекста обычно дается комментарий к нему и к си-
туации (при традиционном способе на эту, столь необходимую, процедуру не 
хватает времени). Наконец, работа через диктофон позволяет полностью кон-
тролировать работу студентов, принимающих участие в экспедиции. Главное 
же и очевидное достоинство такого способа работы состоит в том, что в фоно-
теку АОС поступает в большом объеме первичный диалектный материал – не-
посредственная запись, исходник, пригодный для дальнейшего изучения грам-
матических и фонетических особенностей говоров.

Способы обработки и хранения диалектного материала также изменились 
в последнее время. С 1996 г. формируется электронная картотека АОС; рабо-
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та над ней включает создание Базы данных АОС как электронного продукта, 
подготовку диалектных материалов и введение их в картотеку. База данных со-
держит ряд «полей», таких, как: словоформа в том фонетическом виде, в каком 
она непосредственно зафиксирована; та же словоформа в орфографизирован-
ном (словарном) виде; контекст, содержащий словоформу; поля для толкова-
ния, фразеологии и примечаний; данные об информанте и собирателе; адрес 
и время записи. Сейчас электронная картотека включает 1,5 млн «карточек» 
(зафиксированных употреблений диалектных лексем в контексте). По многим 
причинам База не может быть вынесена для свободного пользования в интер-
нете; она хранится на компьютерах в кабинете диалектологии кафедры рус-
ского языка и доступна любому исследователю, который обратится в кабинет. 
Более подробно структура электронной картотеки, а также процесс работы над 
ней и над «Архангельским областным словарем» описаны в статье (Нефедова, 
Качинская, Коконова 2013).

Экспедиции в деревню Тавреньга предпринимались автором настоящей ста-
тьи в качестве руководителя группы собирателей материала для АОС в 2011-
2013 гг. Повторные посещения одного населенного пункта объясняются, во-
первых, его размерами: Тавреньга – фактически не одна деревня, а сельское 
поселение, объединяющее несколько десятков небольших деревень; в них про-
живает достаточно много носителей диалекта, в том числе старшего поколения, 
а говор отличается хорошей сохранностью.

Специальное исследование детских игр не планировалось изначально (не 
было включено в вопросники), вероятно, потому, что обсуждение этой темы 
далеко не всегда дает желаемый результат: информанты старшего возраста мо-
гут не помнить (или не хотеть вспоминать) игры, в которые они играли в дет-
стве, а более молодые диалектоносители этих игр уже не знают. В Тавреньге 
же многие местные жители охотно рассказывали про игры, используя при этом 
диалектные слова для обозначения видов игр, предметов-атрибутов, различных 
действий и ролей в игре. Обработка такого материала предполагает выясне-
ние правил игры и сопутствующих текстов (считалок, приговоров); тем самым, 
диалектология здесь тесно соприкасается и этнографией и фольклористикой, 
в которых тематика народных игр рассматривалась неоднократно и основа-
тельно (ср. такие работы, как (Покровский 1898), (Морозов, Слепцова 2004)). 
Очевидно, что к настоящему моменту «естественно созрела потребность ново-
го синтеза лингвистического и этнографического подхода» (Толстые 1983: 9). 
Далее мы приведем обзор диалектной лексики, связанной с детскими играми в 
Тавреньге, с краткими комментариями; возможно, этот материал – малая часть 
того, что хранится в картотеке АОС – представляет интерес и для этнографии. 

Сначала рассмотрим лексемы, обозначающие названия игр. Из наиболее по-
пулярных детских игр практически все информанты называли две разновид-
ности пряток: укорóнка и заколóтовка. Укорóнка – простейшая разновидность 
(по классификации Е.А.Покровского – «простые прятки»): играющие счита-
ются, выбирается водящий, он закрывает глаза и считает, остальные прячут-
ся; водящий идет искать, и если он кого-то находит, тот водит следующим. Вот 
некоторые контексты (поскольку речь не идет о фонетике, примеры даются в 
орфографической записи): А в прятки тоже играли – укоронкой назывались,  
укорониться надо, куда-нибудь залезешь там у дому-ту, в какой-нибудь угол, 
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опять – кого первого найдут, тому опять искать – укоронкой играли, залезешь, 
укоронишься. Глагол играть, как можно видеть управляет в говоре творитель-
ным падежом, когда речь идет об играх (в отличие от сочетаний с названиями 
музыкальных инструментов, где употребляется винительный падеж, ср. играть 
балалайку, гармонью). Отметим также, что в словах укорóнка и укоронúться 
‘спрятаться’ наблюдается отмечаемая на севере замена начального корневого х 
на к; интересно, что в Тавреньге эта замена не зафиксирована в абсолютном на-
чале слова, а лишь после приставки в приведенных примерах и частотном сло-
ве скодить.

Другой вид пряток – заколóтовка (по классификации Е.А.Покровского – 
«зоря, палочка-выручалочка»). В этой игре участники также прячутся, но во-
дящий должен, увидев кого-то, постучать палкой по определенному месту, или 
же спрятавшийся может выбежать и, если водящий не успеет, сам постучать 
по этому месту, тогда водящий не сменяется. Примеры: Ну вот встанем, счи-
таем, как уж считаем, забыла, там в конце тебе варить, вот ты варишь, бе-
гаешь ищешь, а я выбежала и заколотилась палкой, снова вари, заколотовкой 
называли. В заколотовку играли – все спрятаются, один ищет, кого первого 
найдут, бежит и стукнет палкой. Заколотовкой так играли: вот палочка та-
кая, посчитают, кому дежурить, побежали все прятаться кто куда, потом 
скричат, что пора: пошла искать. Главный атрибут игры в говоре называется 
пблочка-застукблочка, а само действие «застукивания» обозначается при помо-
щи различных глаголов с общим семантическим компонентом ‘бить, ударять’, 
таких, как заколотúть(ся) (Я его нашла, а он не заколотился, значит он будет 
дежурный), заколонýть (Она найдет да и заколонёт, батог, она с батогом хо-
дит, заколонёт, что один есть, по крыльцу ли по чему, заколону одного, второ-
го найду - так ещё колону, а все чуют).

Игра жмурки и водящий в ней обычно называется имáнко: Иманко у нас на-
зывали, щелкают руками, она ходит хватает, от нее убегали. Стоит человек 
посередине, глаза завязаны – тот, кто ловит, иманко называли. Иманко – это 
ловить, имать, ловить как бы. В значении ‘ловить’ употребляется здесь чаще 
всего глагол имáть, и именно он является мотивирующим для большинства 
названий игры в жмурки, представленных в картотеке АОС: úмалки, úмальцы, 
úманец, úмашек, úмашки, úмочки, úмушки, úман и пр. При этом исключитель-
но в Тавреньге зафиксированы названия жмурок и водящего пúман-úман и 
пúманко: Играли, называли пиман-иман, дак вот завяжут глаза-ти да кричат, 
что горячо, горячо, как станет подходить, а прятаются. Пиманко – которого 
завяжут глаза-ти, чтоб тот искал, а убегали. Сами информанты никак не объ-
ясняют происхождение этого названия, однако из бесед на другие темы стало 
известно, что в 1930-е гг. в деревне жил слепой по имени Пиман. Вероятно, эти 
уникальные для Архангельской области названия жмурок объясняются имен-
но ассоциацией с конкретным слепым человеком (и, следовательно, могут счи-
таться достаточно поздним явлением). Тот факт, что водящий в жмурках подо-
бен слепому, находит выражение в названии подросткового варианта игры в 
жмурки – он называется (а также водящий в нем) собственно слепóй: Слепым 
звали воду в этой игре. Он должен узнать кого-нибудь, найдёт, а не ту, дол-
жен пощупать, другую, третью, вот скажет Галька, а не та, голову не давали 
щупать, по голове он сразу поймет. Он с завязанными глазами; он трех чело-
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век должен угадать, потом глаза развязывают, кого первого узнал, тому за-
вязывают. Его слепым звали, завязывали, он слепой. Как видно из контекстов, 
в этой игре водящий должен на ощупь узнать трех играющих, тогда первый из 
опознанных водит.

Игра, в которой водящий должен догнать кого-то из играющих и дотронуть-
ся до него рукой (салочки), называется ляпкú: Играли ляпками – догоняли друг 
дружку, ляпнешь – и сдашь; тому имать. Соответственно, глагол ляпнуть зна-
чит ‘поймать, дотронуться рукой, «осалить»’. Игра «классики» называлась по 
главному атрибуту - стеклó, стёклышко, стекóлышко или стрелá (приведем 
примеры лишь для некоторых): На дороге чертили клетки и скакали на одной 
ноге, стёклышко бросали, на черточку чтобы не ступить, на чёрточку сту-
пишь и значит обожглась, как одна обожгётся, так другая скачет – вот в 
стёклышко играли. Дворовый футбол носил название слободá: Потом называ-
ли в слободу играть, в мяч как бы, две команды, одна закидывает другой, как 
сейчас этот футбол. Игра, в которой нужно отбить мяч битой (лапта), назы-
валась журавкú, при этом в значении ‘ударять, отбивать’ употребляется глагол 
щелкáть: Журавки назывались, мячиком щелкали, выкинут, надо щелкнуть – 
деревянная лопатка, ну бита сейчас; кто поимает – то хорошо, кто не поима-
ет – тот уже бьет. 

Из менее известных игр информанты описывали игру грехú: 

Грехами играли  –  так мячика не было, резинового-то не было, из тряпки сшит был 
мячик; ямок наделаешь, вот не земле наделают ямок, и мячик-от катят, ну которого 
чья лунка, вот, попадет в твою лунку – тебе этот мячик надо брать и в кого-то по-
пасть; не попадешь – тебе камешок клали, ну, до скольки-то грехов, там сколько раз не 
попадешь, потом чистишь эту лунку, а тебя по спине-то долбят, робята-те, кулаком 
колотят, - грехами играли, не попал – грех, видно. 

В некоторых случаях понять правила игры из описаний даже нескольких ин-
формантов оказывалось затруднительным; так, относительно игры сóлнышко 
можно лишь утверждать, что это подвижная игра, в которой игроки, в том числе 
и водящий, перебегают с места на место, обозначенное в начерченном на земле 
круге: Вот солнышко, есть простые места, одно место простое, а эта, кто 
водит, к тебе станет, раз к этому прибежала, он (чьё место заняли) бежит, 
этот кашевар и старается это место занять. Так же непросто обстоит дело 
с описанием различных видов игры в городки – рюхи, чижик, попик. Вероятно, 
в таких случаях необходимо принять участие в игре или увидеть её; к сожале-
нию, такой возможности в экспедициях не представилось.

По свидетельству информантов, детская энергия могла использоваться в хо-
зяйственных целях. Например, дети мяли солому для скота, прячась в нее и бе-
гая, догоняя друг друга:

Раньше коров-то кормили, солома была, вот рожь молотилом молотили на гумне, 
дак она прямая такая, привезут ржи на поветь, дак мы – баба нас пошлет, что намни-
те соломы; нас насобирается много, она настелет соломы много на поветь, а мы и хо-
дим в круге: умер покойник, в середу – во вторник, пошли хоронить, он за нами бежит 
– кто-нибудь закопан в эту солому-ту, он выскочит, кого поимает, того закопают – 
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мяли солому, корова чтобы лучше ела, она измятая-то лучше. (А называли эту игру как-
то?) – А никак не называли – пошли солому мять.

В значении «водить в игре» в говоре Тавреньги чаще всего используется вы-
ражение варить кашу  (иногда просто варить): Который бегает, ищет, назы-
вается варит. Вот, этот кашу варит, как мы заколотовкой играем (об игре в 
прятки); Раз заняла Нинкино место, то тебе кашу варить (об игре «солныш-
ко»). Если он рюху вперёд схватит да по попику, значит, ты будешь варить 
(«попик»). Кому водить, определялось перехватыванием рук на палке или при 
помощи считалок, например: Стакан, лимон, выйди вон – а кто не выйдет вон, 
опять будет кашу варить. Ехала карета, изломалось колесо, сколько гвоздей на 
починку ушло, вот тебе варить. 

В статье (Березович, Пьянкова 2006) на обширном диалектном материале 
показано, что выражение варить кашу употребляется в русских говорах преи-
мущественно в играх с мячом и играх типа городков или бабок. Применительно 
к пряткам оно отмечено в исследованном авторами материале однократно, при-
чем контекст носит явно иронический характер: если водящий пассивен и ма-
лоподвижен, его дразнят приговором «Кто на месте кашу варит, тот четыре года 
галит». По мнению авторов статьи, «ироничная тональность этого текста свя-
зана не только с оценкой действий водящего, но и с самой изображаемой ситу-
ацией: в традиционном быту занятия кашевара (чаще всего, разумеется, жен-
щины), «привязанного» к печи и горшкам, считались куда более легкими, чем 
труд тех, для кого варилась каша, кто ушел на покос, в поле и т.п.» (Березович, 
Пьянкова 2006 : 444).

Материал, собранный в Тавреньге, свидетельствует, что выражение варить 
кашу используется здесь в отношении самых разнообразных игр, в том числе 
беспредметных и подвижных, таких, как прятки (см. контексты выше), причем 
употребляется оно универсально и безоценочно. Кроме того, сам водящий в 
игре может называться кашевар (описание игры «солнышко»: Он бежит, этот 
кашевар, и старается это место занять). Таким образом, нельзя сказать, что 
выражение варить кашу ассоциируется с пассивностью и малоподвижностью. 
Безусловно, детская игра и обозначение актантов в ней часто мотивированы 
явлениями реальной, «взрослой» жизни, которую они моделируют; возможно, 
роль кашевара изначально была связана с образом человека, готовящего пищу 
в поле при сельскохозяйственных работах (что, по свидетельству многих ин-
формантов, было обычным делом в сенокос и жатву). На это может указывать 
употребляемый реже глагол-синоним со значением ‘водить’ дежурить (Нас де-
сять человек, кому-то надо ведь дежурить, вот и выкидывали, кому первому). 
Что же касается обозначений водящего, то, помимо слова кашевар, в говоре 
Тавреньги представлен еще целый ряд синонимов: дежурный (Я его нашла, а 
он не заколотился, значит, он будет дежурный), часовой (Вот сделают круг, 
так вот находят, чтобы много нас было, и выберем, кто там будет тоже 
часовым, и перебегаем с места на место), сторож (Играли, встанем в круг, а 
один сторож, а двое стоят), сторожевой (Как попадет на твое место, вот 
где ты стояла, так уж ты будешь этим сторожевым). Последние три вари-
анта также употребляются в основном при описании подвижных игр, в которых 
водящий должен быть активен и предельно внимателен. 

В целом приведенный материал свидетельствует о том, что лексика, связан-
ная с детскими играми, в говорах еще представлена, однако владеет ей только 
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старшее поколение – информанты, которые сами играли в эти игры в детстве; 
среднее и младшее поколение этих игр уже не знает (или называет общерусски-
ми лексемами). То же можно утверждать для достаточно широкого круга этно-
культурной лексики, и именно с этим обстоятельством связана необходимость 
активной работы по сбору диалектной лексики в наши дни. Отметим также, что 
углубление в конкретную тему при сборе материала оказывается плодотвор-
ным как в плане объема полученной при записи лексики, так и в отношении ее 
новизны (некоторые из приведенных лексем, например, журавки, зафиксирова-
ны на территории Архангельской области в таком значении впервые).
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СЕВЕРНОРУСКА ДИЈАЛЕКАТСКА ЛЕКСИКА ВЕЗАНА ЗА ДЕЧЈЕ ИГРЕ 
(НА МЕТЕРИЈАЛУ ЈЕДНОГ АРХАНГЕЛСКОГ ГОВОРА)

Резиме
У чланку се разматра северноруска дијалекатска лексика везана за дечје игре: називи 

игара, њихових атрибута и улога учесника, као и обележја различитих радњи у игри. Као 
материјал за рад послужиле су белешке које је аутор начинио током дијалектолошких 
експедиција 2011–2013 год. у село Таврењга Коношког рејона Архангелске области 
ради прикупљања података за Архангелски обласни речник. У раду се систематизује и 
анализира материјал прикупљен на тему „дечје игре“, наводе се аналогије у другим го-
ворима региона, описују се правила игара, те се тако чланак дотиче и етнографске про-
блематике. Фиксирање и обрада оваквог материјала чини се нарочито актуелном у наше 
време, када већи део традиционалних игара и њихових локалних назива остаје само у 
сећањима старије генерације дијалекатских говорника.
Кључне речи: дијалекатска лексика, дечје игре, Архангелски обласни речник
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ГЕНЕРАЛ А.А. КИРЕЕВ И СЕРБСКИЕ ЗЕМЛИ

Статья посвящена рассмотрению связей позднеславянофильского мыслителя, поли-
тика, генерала А.А. Киреева с сербскими землями, его рассуждения о русской политике 
в данном регионе и его личные взаимоотношения с монархами и политиками Сербии и 
Черногории.
Ключевые слова: А.А. Киреев, Н.А. Киреев, О.А. Новикова, позднее славянофиль-

ство, Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина, Обреновичи, Карагеоргиевичи, ко-
роль Милан, королева Наталья, король Александр.

Знаменитое семейство русских славянофилов – братья А.А. и Н.А. Киреевы 
и их сестра О.А. Новикова – неизменно уделяли внимание ситуации в сербских 
землях, а гибель Николая Киреева в рядах сербской армии навсегда кровью свя-
зала судьбы этой семьи с Сербией. Рассмотрим причины столь тесной связи.

Все Киреевы были воспитаны в 1840-х гг. на идеях славянской и православ-
ной солидарности. Несмотря на то, что до начала 1860-х гг. от Киреевых сохра-
нилось очень мало архивных материалов, обращает на себя внимание случай 
в 1862 г., когда младший из Киреевых, 22-летний Николай, предложил обучать 
славянских детей музыке1, а Иван Аксаков возразил ему: «Специальное музы-
кальное образование в настоящее время для болгар и сербов есть ненужная ро-
скошь: им нужно учиться музыке пуль и бомб» (РГБ 8337б-3: 2).

Большое впечатление на братьев Киреевых произвёл Славянский съезд в 
Москве в 1867 г., когда князь Михаил показался А.А. Кирееву «очень милым», 
а слова Александра II «До свидания, господа!» сербы-делегаты поняли как при-
зыв к войне с турками и обещание военной помощи (РГБ 4а: 50об.; Никитин 
1960: 195).

После Славянского съезда социально-политическая активность братьев 
Киреевых переместилась в русло московского Славянского комитета – они 
вошли в число его основателей с момента создания комитета, а Н.А. Киреев 
был первым секретарем комитета в 1869–1871 гг. Чтобы помочь славянскому 
делу, братья вложили почти весь родительский капитал в различные предпри-
ятия, но неверно рассчитали выгодность инвестиций и быстро разорились. От 
нищеты их спасла только помощь вел. кн.  Константина Николаевича.

Цели своей панславистской программы А.А. Киреев определил уже с  мо-
лодости и в дальнейшим оставался им верен. Уже в 1863 г. он писал: «Россия 
обнажает свой меч не для порабощения славян, а лишь для их освобождения… 

1 Александр Киреев в это время был в числе учредителей Императорского музыкально-
го общества.
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Мы хотим свободы славянам, а что из этого будет, всё равно, федерация рав-
ных ли, гегемония… Мы не должны идти далее освобождения и защиты сла-
вян, их автономии – в этом заключается вся наша программа» (РГБ 1: 234об.; 
Киреев 1891: 484). Киреев разъяснял: «Панславизм далеко не состоит в погло-
щении славян Россиею, а в добровольном соединении славян с Россией, т.е. 
федерации, при которой каждому предоставлена бы была полнейшая возмож-
ность полного и свободного развития. Но при этом необходимое условие – по-
литическая терпимость и нежелание властвовать над другими народами» (РГБ 
1: 235–235об.).

Мыслитель считал, что не следует «увеличивать территорию России ни на 
пядь… Нам не нужны славяне и их земли, проживем и без них, но нам важно, 
чтобы их не заполоняли другие!» (РГБ 10: 181об.–183, 188об.) Все заботы России, 
по мнению Киреева, состоят в том, «чтобы другие народы не съели славян и 
чтобы сами славяне себя не ели… Если эти славянские земли и будут вполне 
самостоятельны, то все же они не будут нам враждебны, как теперь Австрия 
и Турция». Если славяне станут полноправными гражданами Австро-Венгрии 
и Турции, то России не будет никакого резона вмешиваться в их дела, гово-
рил Киреев (Киреев 1912b: 15). Получив независимость, утверждал он, славяне 
смогут избрать для себя любую форму государственного строя. Хотя наилуч-
шим вариантом мыслитель считал их постепенное сближение с русской право-
славной культурой вплоть до создания добровольной «славяно-православной 
конфедерации с Россией во главе», он полагал, что и в случае отказа славян от 
союза с Россией они все равно смогут сотрудничать в «решении наших общих 
мировых задач» (РГБ 10: 92).

С самого начала восстания в Герцеговине в 1875 г., переросшего затем в об-
щий балканский кризис, братья Киреевы пристально следили за событиями. 
А.А. Киреев возглавил Малую Герцеговинскую комиссию Славянского коми-
тета, а Н.А. Киреев поехал на Балканы и представил комиссии доклад. Этот 
доклад был изучен и опубликован  С.А. Никитиным в 1948 г., его оригинал 
хранится в Отделе рукописей РГБ (Дружинин ed. 1948: 95–117; РГБ 3611а-47). 
Поскольку деятельность Н.А. Киреева в 1875–1876 гг. уже проанализирована 
историками, мы ограничимся указанием на то, что он вместе с братом понача-
лу был сторонником предоставления Боснии и Герцеговине автономии в рам-
ках Османской империи. Именно ради этой цели братья Киреевы вели перего-
воры с Г.С. Веселитским-Божидаровичем, ради этой цели они организовывали 
поставку в Боснию, Герцеговину и Черногорию ружей, амуниции и продоволь-
ствия (Никитин 1960: 285–290; MacKenzie 1967: 73, 96.). Из дневника и позд-
нейших воспоминаний А.А. Киреева можно узнать конкретные объемы таких 
поставок, а также о фактах участия Австрии и даже Германии в этих поставках 
(РГБ 6: 101, 109–124об.; РГБ 9: 50об., 156; РГБ 11: 440; Киреев 1884: 4).

В апреле 1876 г. по поручению Славянского комитета Н.А. Киреев отправил-
ся на Балканы с полевым лазаретом и транспортом медикаментов. Неожиданно 
для самого себя в июне ему пришлось возглавить плохо обученный отряд серб-
ских добровольцев под именем Хаджи-Гирей (напоминающем о происхожде-
нии Киреевых от татарского рода Гиреев). 6 (18) июля 1876 г. Н.А. Киреев ге-
роически погиб в бою у Раковиц (ныне территория Болгарии у самой границы 
с Сербией, где позже возникло село Киреево). Изрешеченное пулями тело ге-
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роя было изуродовано турками. А.А. Киреев гордился подвигом своего брата. 
«Ты можешь горевать, но не должен жалеть», - записал он в своем дневнике 
(РГБ 6: 127об.). Летом 1876 г. он получил десятки писем и телеграмм с соболез-
нованиями со всей России, Европы и Америки – как от простых и совершен-
но незнакомых, так и от знаменитых лиц. О подвиге Н.А. Киреева ярко писала 
как сербская и русская пресса (М.Н. Катков, И.С. Аксаков, Ф.М. Достоевский), 
так и европейские издания (Деволлан: 341; Хвостов: 9; Стэд ed. 1909: 128–
141; Српска зора: 170, 176; Нива: 523–524; Всемирная иллюстрация: 78; The 
Illustrated London news: 573).

Сербский князь Милан лично отправил телеграмму с соболезнованиями А.А. 
Кирееву. В ней он писал о его погибшем брате: «Хотя недавно только узнал его, 
я возымел большую к нему симпатию и оценил чистую и возвышенную его 
душу» (РГБ 3611а-20). Тогда же началась дружба Киреева с сербским митропо-
литом Михаилом (РГБ 3611а-24).

Именно после гибели Н.А. Киреева Александр II начался приток русских до-
бровольцев на Балканы (РГБ 3611а-3: 1–4,9об.–10), а сербскую армию возглавил 
генерал М.Г. Черняев – тот самый, кто в июле 1876 г. отправил А.А. Кирееву пер-
вую подробную телеграмму о смерти брата (РГБ 3611а: 46). Поначалу Киреев 
и другие славянофилы возлагали на Черняева большие надежды, но после его 
поражения у Дьюниша разочаровались в нем (РГБ 6: 130об.–133об.; РГБ 7: 2, 9об.–
20, 31, 51–51об., 64об.–65). Теперь все надежды возлагались на русско-турецкую 
войну, которой А.А. Киреев до конца 1876 г. вовсе не желал, но которую весной 
1877 г. приветствовал и в ходе которой за свои общественные заслуги был удо-
стоен звания генерал-майора.

А.А. Киреев обращал особое внимание на условия нового вступления Сербии 
в войну с Турцией в декабре 1877 г.: «Итак, Сербия, которую мы так долго дер-
жали в опале, которую стесняли в угоду Австрии – входит в бой. Во всем это 
есть нечто роковое, неотвратимое» (РГБ 7: 94об.; MacKenzie 1967: 240). В то же 
время Киреев очень низко оценивал боеспособность сербской армии и критико-
вал сербов за «высокомерие» по отношению к болгарам и черногорцам (РГБ 8: 
15; РГБ 9: 14об.; РГБ 12: 114). Впрочем, слова критики чередовались у Киреева с 
похвалами сербам (РГБ 7: 176об.; РГБ 8: 11, 85).

Берлинский конгресс 1878 г. Киреев и Новикова в числе прочих славяно-
филов восприняли как позор и национальное унижение для России и как пре-
дательство славян. Столь острая реакция была во многом связана с тем, что 
общественность ничего не знала о секретном австро-русском Скерневицком со-
глашении 1876 г., согласно которому Босния и Герцеговина, да и само Сербское 
княжество, оказывались в австрийской сфере влияния. Позже, узнав о суще-
ствовании этого соглашения, А.А. Киреев не раз возвращался к мысли о том, 
что не стоило вести войну, если заранее была известна такая цена. При этом 
Киреев и Новикова обвиняли в австрийской оккупации Боснии и Герцеговины 
и усилении австрийского влияния в Сербии, в первую очередь, российских ди-
пломатов в лице А.М. Горчакова и П.А. Шувалова. Ответ Шувалова на вопрос 
князя Милана: «Обращайтесь к Австрии!» – Киреев всю оставшуюся жизнь 
считал роковой точкой, означавшей крах российской политики на Балканах 
(РГБ 7: 113об., 118, 122; РГБ 10: 70об.; MacKenzie 1967: 339).
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Основные симпатии А.А. Киреева принадлежали Черногории. Он неизменно 
восхищался князем Николаем со времен его визита в Петербург в день основа-
ния Славянского комитета 1 января 1869 г. (РГБ 5: 34об.-35об.) Высоко оценивая 
боеспособность черногорцев, Киреев считал, что Россия обязана поддержать 
их даже в случае войны с Австрией (РГБ 6: 132об.; РГБ 7: 2–2об., 117об.; РГБ 8: 
2об.; РГБ 120: 12). В разгар русско-турецкой войны 1877 г. Киреев был награж-
ден черногорским орденом князя Даниила I 3-й степени, а в 1882 г. – 2-й степе-
ни (РГБ 3607-9; РГБ 3607-10; РГБ 7: 82).

Резким контрастом по отношению к черногорской идиллии представлялись 
Кирееву социально-политические процессы в сербском обществе. Уже в 1876–
1878 гг. он неоднократно отмечал проавстрийские и антироссийские настрое-
ния среди белградской интеллигенции, а также быстрое распространение среди 
учившихся в России сербских студентов революционных, либеральных, атеи-
стических идей (РГБ 7: 12, 36об., 90, 174об.; РГБ 8: 85, 97об.; РГБ 224: 54об.).

Как известно, после Берлинского конгресса политика князь Милан (с 1882 
г. – король) начал проводить проавстрийскую политику. В экономическом и во-
енном смысле Сербия стала придатком Австро-Венгрии, русский язык и рус-
ская культура оказались фактически под запретом и заменялись немецкими. 
Сербы, посещавшие славянофильские мероприятия в России, оказывались под 
судом. Киреев с тревогой реагировал на эти процессы, отмечая либеральный и 
прозападный характер риторики Милана Обреновича и напредняцкого прави-
тельства, насаждение в Сербии начал парламентаризма и биржевой спекуля-
ции (РГБ 9: 48, 76, 84, 209об., 272об.; РГБ 10: 104об., 141–142, 146; Киреев 1884: 
5). Милан дошел до того, что предлагал Францу-Иосифу купить Сербию и при-
соединить ее к Австрии (Шимов 2003: 341–342). Неудивительно, что король 
удостаивался самых нелестных характеристик со стороны Киреева, который 
ссылался на зафиксированную Берлинским трактатом недопустимость ввода 
австрийских войск в Сербию и рассчитывал на переворот против Милана (РГБ 
10: 42об.–43).

Особое негодование Киреева вызвала ситуация конца 1885 г., когда подстре-
каемый из Вены Милан напал на Болгарию, затеяв «войну подлую, беспри-
чинную, братоубийственную» (РГБ 10: 122, 132–132об., 139, 145), но потерпел 
поражение, после чего уже Австрия ультимативно потребовала от болгар пре-
кратить наступление на Сербию. Этой коллизии Киреев посвятил опублико-
ванные в аксаковской «Руси» статьи «Реальная политика» (Киреев 1912b: 42–
44) и «Политика выжидания и ничегонеделания» (Киреев 1912b: 45–47). Вывод 
Киреева относительно слабости российской политики в данном случае был не-
утешителен: «Странное дело – Австрия, имея против себя всю Сербию, сдела-
ла из нее свою губернию, мы же, имея за себя всю Болгарию, не можем сладить 
с князем Александром» (РГБ 10: 158об.).

Два проявления политики короля Милана в 80-е гг. Киреев воспринимал 
особенно болезненно: ситуацию с митрополитом Михаилом и с королевой 
Наталией.

В 1881 г. князь Милан незаконно сместил с кафедры митрополита Михаила 
за то, что тот воспротивился введению пошлин за посвящение в духовный сан 
(Воскресенский 1898: 265; Шкоба 2009). Друг Киреева и Аксакова, митрополит 
Михаил несколько лет прожил в России. Над сербской православной Церковью 
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нависла угроза впасть в такую же схизму, как и болгарская (РГБ 9: 195), но в 
1884–1885 гг. под давлением русского посла в Стамбуле А.И. Нелидова сна-
чала Константинопольский патриархат, а вслед за ним румынская и (в 1888 
г.) элладская Церкви признали неканонического лжемитрополита Феодосия 
(Мраовича). К.П. Победоносцева не предпринял никаких шагов и фактически 
смирился с назначением Мраовича. С точки зрения Киреева, это было не про-
сто неканоническим шагом, но и предательством интересов православия и сла-
вянства (РГБ 10: 62–62об., 64об., 69, 70об., 79, 83об., 100об.; РГБ 11: 76об.; РГБ 120: 
4). Пока митрополит Михаил жил (с 1883 по 1889 гг.) в России, Киреев вместе 
с И.С. Аксаковым четыре раза встречался с ним и зондировал почву относи-
тельно возможных действий против Милана (РГБ 10: 112об., 123об.; РГБ 11: 1об., 
52об., 172об.).

Не отставала от Киреева и его сестра О.А. Новикова, жившая в Лондоне и 
ставшая после гибели их брата видной славянофильской публицисткой в ан-
глийской прессе. В апреле 1882 г. Новикова выпустила небольшую книгу 
«Кризис в Сербии», в которой политика Милана критиковалась прежде всего 
с церковно-канонической точки зрения и подчеркивалась незаконность произ-
вольного вмешательства светской власти в дела церкви (Новикова 1882: 1–8, 
21–27). Напоминая о традициях православного единства, Новикова призывала 
сербов отказаться от проавстрийской ориентации: «Россия для сербов освобо-
дительница и благодетельница; Австрия неустанный враг их освобождения и 
гонительница… Бедные сербы похожи на мошек, всё ближе и ближе подлета-
ющих к огню». Но в конечном счете Новикова выражала надежду на разруше-
ние Австро-Венгрии и объединение сербского народа (Новикова 1882: 10–20, 
30–32).

Избавившись от митрополита Михаила, король Милан в 1888 г. решением 
неканонического митрополита Мраовича получил развод со своей женой, коро-
левой Наталией, уроженкой России. Поскольку покойный император Александр 
II в свое время был посаженым отцом на их свадьбе и крестным отцом их сына 
Александра, этот шаг являлся оскорблением в адрес России. Симпатии Киреева 
были всецело на стороне Наталии, тем более что она подверглась дальнейшим 
унижениям: малолетнего сына Александра у нее отобрали и передали фран-
цузским атеистическим воспитателям2, а саму ее Бисмарк «нерыцарски», по 
мнению Киреева, выслал из Германии (РГБ 11: 69–69об., 76об., 81). «Королева 
Наталия страдает за то, что она русская», - был уверен Киреев. Убедившись, 
что К.П. Победоносцев «приходит в исступление от одной мысли о том, что Св. 
Синоду следует высказаться по бракоразводному делу Милана и Наталии», ге-
нерал сам написал адрес в поддержку Наталии, но затем передумал его отправ-
лять, решив, что будет лучше, если со словами осуждения выступит митропо-
лит Михаил (РГБ 11: 100об.–102об.). Киреев вместе с Т.И. Филипповым просил 
константинопольского патриарха не признавать развод Милана, а Михаилу со-
ветовал «идти даже на страдания, но не молчать!» (РГБ 11: 104об–105об). В 
конце концов, Победоносцев пообещал осудить неканонический развод (РГБ 
11: 107).

К концу 80-х гг. ситуация внутри Сербии стала меняться, напредняцкий ка-
бинет Гарашанина пал в 1887 г. (РГБ 11: 1об.), на что Киреев отреагировал ста-
тьей в «Известиях Санкт-Петербургского Славянского благотворительного 

2 «Он отбивался и кричал (бранил немцев)», – передавал слова очевидцев Киреев (12:38об).
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общества», отметив ликование всего пророссийски настроенного сербского на-
рода по этому поводу (Киреев 1912b: 57–58).

В начале 1889 г. Милан отрекся от трона в пользу сына, королева Наталия 
и митрополит Михаил вернулись в Сербию, владыка снова занял свою закон-
ную кафедру (Воскресенский 1898: 266–267; Шкоба 2009). Но никакой заслуги 
России в случившемся Киреев не видел. «Мы плывем с приливом, как говорят 
англичане. Стихийные силы (если не признавать Бога) в нашу пользу», - писал 
генерал, склонный все же объяснять падение Милана вмешательством «русско-
го Бога» (РГБ 11: 107, 134об.–135). «Дождались мы на своей улице праздника, но 
сумеем ли мы им воспользоваться?» - спрашивал себя Киреев (РГБ 11: 165об.) 
и отвечал отрицательно. Источником вреда ему представлялся А.И. Персиани3, 
который, по мнению Киреева, продолжал дружить с Миланом, интриговал про-
тив королевы Наталии и постоянно пребывал в нетрезвом виде, даже на офици-
альных приемах (РГБ 11: 23, 134об.).

В качестве альтернативы Обреновичам многие в России предлагали сделать 
ставку на Карагеоргиевичей, тем более что Петр Карагеоргиевич был зятем 
черногорского князя Николая, но Киреев считал иначе: «Нам следует держать-
ся королевича Александра; он ведь крестник Александра II» (РГБ 11: 107, 173, 
209). Вместе с тем Киреев всецело одобрял усилия Александра III по сближе-
нию с Цетинье в противовес Белграду в 80-е гг. при недопущении переориента-
ции князя Николая на Францию (РГБ 9: 198, 199об., 224об.; РГБ 10: 106об., 157об.). 
Важное место в этой политики занимал визит князя в Петербург в мае 1889 г., 
когда Киреев от лица Славянского благотворительного общества лично встре-
чал этого «могучего витязя», «всеобщего любимца русских» (РГБ 11: 175об.–
176). В разговоре с Киреевым, между прочим, князь затронул тему освобож-
дения Косово. Генерал, со своей стороны, всецело одобрил знаменитый тост 
Александра III «за единственного верного друга России». «Отношения наши 
к Европе от этого не ухудшились, а отношения к славянам улучшились, идея 
нашего единства со славянами усилилась, выяснилась, – рассуждал Киреев. – 
Стало быть, тост удачен и целесообразен» (РГБ 11: 178–178об.). Браки черно-
горских княжон Милицы и Анастасии с представителями династии Романовых 
генерал также одобрил (РГБ 11: 180об., 184об.; РГБ 224: 157).

Однако вскоре вновь обострилась ситуация в Сербии. При регентстве Й. 
Ристича и правительство Н. Пашича весной 1891 г. королеву Наталию вновь 
выслали из страны. Киреев не мог понять, почему считавшиеся пророссийски-
ми политики так поступают. Он тепло встретил Наталию в России, но вско-
ре заметил, что Александр III стал относиться к ней прохладно под влияни-
ем позиции директора Азиатского департамента МИД И.А. Зиновьева и посла 
А.И. Персиани, настроенных против королевы (РГБ 11: 340, 342об.–343об., 346, 
349–350; РГБ 224: 35–36об., 44, 53–53об., 116, 146). Сближение Наталии с про-
австрийскими напредняками Киреев считал не причиной, а следствием такой 
позиции русского правительства. В статье «Вести из Сербии» он возмущался 
бездействием Петербурга: «Общественное мнение в Сербии совершенно сби-
то с толку, оно ищет руководства, но нигде его не находит» (Киреев 1912b: 
119). Кирееву удалось узнать, что новое изгнание Наталии было условием сдел-

3 Русский посланник в Белграде в 1877–1895 гг.
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ки кабинета радикалов с Миланом (РГБ 3606-46). Сербские регенты, писал 
Киреев С.А. Петровскому, «заручились разрешением делать свинства и подло-
сти королеве у нашего министерства иностранных дел; да и указание ладить с 
Австрией им дано отсюда» (РГБ 224: 60). В июле 1891 г. Киреев лично обсудил 
с Ристичем этот вопрос, подчеркнув в беседе, что политические соображения 
не могут служить оправданием антиканоничных с церковной точки зрения дей-
ствий по разводу Наталии с Миланом и лишения ее возможности воспитывать 
сына (РГБ 11: 350). Неудивительно, что королева сама сообщала Кирееву о сво-
ем разочаровании в русских (РГБ 22: 132об.).

Сразу после изгнания Наталии в Петербург прибыл с визитом и юный ко-
роль Александр, которому не исполнилось еще и пятнадцати лет. 27 июля 1891 
г. Киреев приветствовал его в Зимнем дворце от имени Славянского благотвори-
тельного общества (РГБ 11: 351об.). Сохранился черновик письма Киреева к ко-
ролю и опубликованный репортаж об их встрече. «В лице Вашего Величества, 
– сказал генерал, – мы приветствуем не только сербского короля, крестника в 
Бозе почившего царя, но и доблестный сербский народ, соединенный с нами 
тройною, неразрывною связью – исторических преданий, единоплеменности 
и единоверия». Киреев подчеркнул, что Александра приветствуют три рус-
ские столицы, посещенные им: Киев, Москва и «Петроград4, еще юный, но 
уже усвоивший древние русские чувства, древние русские убеждения». В за-
вершение беседы король поговорил с Киреевым о его погибшем брате, а тот 
подарил королю икону (РГБ 3604-3; РГБ 224: 49об.; Благовест 1891: 709–712). 
Вспомнил Киреев и времена начала 70-х гг., когда ему приходилось при по-
ездках в Австро-Венгрию посещать монастыри Фрушской горы в Воеводине 
(Благовест 1892: 1241).

Но и в 90-е гг. отношения короля Александра с Россией только ухудши-
лись. Наталия вернулась в Сербию в 1893 г., но снова покинула страну пять 
лет спустя – уже навсегда. Зато вновь сосредоточил в своих руках рычаги вла-
сти Милан, обвинивший в покушении на себя в 1899 г. радикалов и даже саму 
Россию. Киреев был уверен, что он либо сам подстроил это покушение, либо 
просто воспользовался им как поводом для репрессий против Пашича, Ристича 
и других радикалов (РГБ 12: 243об., 247об.). Причину политического поведе-
ния Милана Киреев усматривал в его незаконнорожденности (по его сведени-
ям, настоящим отцом Милана был первый румынский князь Александр Куза). 
«Опасность для династии Милана состоит в том, что он сам незаконнорожден-
ный сын, т.е. не Обренович; хочется же ему, чтобы вместо Александра был воз-
веден на престол его незаконнорожденный сын», – пояснял Киреев, имея в виду 
скандальный брак короля Александра с Драгой (РГБ 11: 243об.).

В целом 90-е гг. стали для Сербии чередой насильственных переворотов и 
чехарды правительств. С 1899 г. антироссийский курс короля стал вновь оче-
виден, что послужило поводом к усилению ставки Петербурга на Черногорию. 
Киреев, который жил при великом князе Константине Константиновиче в 
Павловске, упоминает о характерном эпизоде. Посетив свадьбу черногорско-
го наследника, великий князь, широко известный как поэт К.Р., написал сти-
хи в честь князя Николая. «Государь сказал, чтобы их не печатать до смерти 

4 А.А. Киреев часто демонстративно называл Санкт-Петербург Петроградом.
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императора Франца-Иосифа, - записал Киреев. – Это интересное распоряже-
ние. Очевидно, и государь видит приближающееся распадение или, по край-
ней мере, потрясение Австро-Венгрии со смертью Франца-Иосифа» (РГБ 12: 
246). Намерения князя Николая начать войну с Австрией не были секретом для 
Киреева (РГБ 13: 27об.).

Но Киреев упорно придерживался мнения, что русское правительство обя-
зано найти условия, приемлемые для союза с королем Александром (РГБ 11: 
442). Даже в конце 1902 – начале 1903 гг. мыслитель зондировал почву на этот 
счет, считая, что вина за проавстрийскую ориентацию Александра лежит на не-
умелых действиях русского правительства (РГБ 13: 149, 200об., 212об.). Однако 
29 мая 1903 г., как известно, с королем Александром и проавстрийской полити-
кой Обреновичей было покончено навсегда. Ужаснувшись «дикости Востока», 
Киреев, однако, пришел к мнению, что Россия должна деликатно поддержать 
нового короля Петра Карагеоргиевича и не заставлять его преследовать убийц 
его предшественника, поскольку в истории династии Романовых также име-
ли место подобные эпизоды, например, убийства Петра III и Павла I (РГБ 13: 
237–238об.).

В центре внимания Киреева в начале XX в. Сербия и Черногория оказались, 
однако, уже не сами по себе, а в связи с боснийским вопросом. Этому вопросу 
мыслитель и раньше уделял немалое внимание. Начавшуюся в 1878 г. австрий-
скую оккупацию Боснии и Герцеговины Киреев воспринимал очень болезнен-
но, считая ее следствием тяжелого поражения русской дипломатии, вернув-
шей взамен лишь Южную Бессарабию (РГБ 7: 151, 152об.; РГБ 10: 231об., 232об.; 
РГБ 11: 67; РГБ 224: 41). Не раз обсуждая этот вопрос с И.С. Аксаковым, С.А. 
Петровским, Е.П. Новиковым и другими известными деятелями, он усматри-
вал главную опасность в насаждении австрийцами в занятой провинции като-
лицизма, латиницы, либеральных идей, разорительного для крестьян капита-
лизма (РГБ 8: 59; РГБ 9: 299; РГБ 11: 67; РГБ 12: 252об.; РГБ 8337а-11: 10об.). 
Внимательно следил Киреев за боснийским восстанием 1882 г. и растущими 
планами Вены де-юре аннексировать эту территорию (РГБ 9: 75, 79; РГБ 8337а-
10: 1об.; РГВИА 22). В 1884–1885 гг. Киреев писал об опасности проведения в 
Боснии и Герцеговине «референдума» о присоединении к Австрии. «Всеобщая 
подача голосов – ложь, гадкая ложь», – писал он. Впрочем, данный сценарий 
тогда не осуществился (РГБ 10: 42об.–43, 49–50, 65об.–66, 100об.–101об., 108об.). 
Но Киреев на будущее предостерегал российских дипломатов, что в случае ав-
стрийской аннексии Боснии признавать ее ни в коем случае нельзя (РГБ 12: 
102об., 161, 247).

Киреева возмущало бездействие России. Судьба всего славянского право-
славия, говорил он, решалась именно в Боснии. Даже в начале XX в. он требо-
вал от Австрии только одного: «Если славяне и православные не будут угнетае-
мы, если Босния и Герцеговина не будут онемечиваемы и окатоличиваемы, мы, 
конечно, можем сойтись с Австрией» (РГБ 13: 126об.). Но поскольку политика 
Вены оставалась неизменной, Киреев еще в 1890 г. призывал вернуть Боснию и 
Герцеговину под прямое турецкое управление (РГБ 11: 304об.–305). В одной из 
своих опубликованных статей он писал: «При турках там было лучше, турецкие 
паши были менее вредны, нежели австрийские Каллаи и Ко, при турках совсем 
не было законов, а теперь – карикатура на закон, его извращение, которым так 
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нахально хвастаются и пользуются австрийцы… Прежде бывали грабежи, но 
налоги были легче; происходили убийства, но не было стольких казней. А глав-
ное: турки не трогали ни веры, ни народности; австрийцы же стараются уни-
чтожить и то, и другое» (Киреев 1912b: 90).

Осенью 1908 г. Австро-Венгрия объявила об аннексии Боснии и Герцеговины. 
Разразился острый международный кризис, затянувшийся на полгода. Как из-
вестно, большинство крайне правых, прогермански настроенных и не желав-
ших активной политики на Балканах, восприняли аннексию относительно 
спокойно, в то время как панслависты и националисты восприняли произо-
шедшее как не просто личный промах министра А.П. Извольского, но как крах 
многолетней русской политики на Балканах, подрыв доверия славян к России 
(Белянкина 2005: 106–112).

Уже 6 октября 1906 г. Киреев опубликовал в «Новом времени» статью 
«Дипломатическая взятка за позорный проступок», в которой взывал к импера-
тору Николаю II, а затем и лично передал ему эту статью (РГБ 14: 323; РГБ 265: 
57). Киреев отвергал мысль о получении компенсации в виде свободного про-
хода русских судов через Дарданеллы или присоединения Эрзерума. Сравнивая 
Извольского с Куропаткиным, мыслитель признавал неготовность России к во-
йне и призывал в этих условиях ограничиться выражением дипломатического 
протеста для «спасения честного имени» России: «Нужен протест, а не кон-
ференция, где мы будем играть шутовскую роль» (Киреев 1912b: 294–295, РГБ 
21: 7–7об.).

Схожие размышления присутствуют и в дневнике Киреева в октябре 1908 г. 
(РГБ 14: 320об.–327об.). «Мы не можем, не должны получить вознаграждение за 
предательство, мы не можем “санкционировать” нашей подписью явное нару-
шение человеческих прав», – восклицал он (РГБ 14: 322).

25 октября 1908 г., за день до своего 75-летия, Киреев торжественно встре-
тил от имени Славянского благотворительного общества сербского наследника 
принца Александра вместе с премьер-министром Н. Пашичем. Генерал заверил 
их, что «Россия не замарает своих рук прикосновением к искариотским сре-
бреникам», т.е. к возможным компенсациям за «сдачу» Боснии и Герцеговины 
(РГБ 14: 327об.; РГБ 15: 22). Однако вскоре после этого Киреев говорил с П.А. 
Столыпиным, который оказался «очень плохого мнения о силах Сербии и гово-
рит, что мы вынуждены вести мирную политику» (РГБ 14: 332).

Следует отметить, что полугодом ранее, в марте 1908 г., Кирееву пришлось 
в очередной раз столь же торжественно встречать черногорского князя Николая 
(РГБ 14: 279), а чуть позже, в феврале 1909 г. и в феврале 1910 г. – болгарского 
царя Фердинанда (РГБ 15: 11об.–12, 84об.–85), так что церемониальная роль ге-
нерала за многие десятилетия стала уже привычной для славянских монархов. 
Лишь в марте 1910 г., когда Киреев уже почти ослеп, вместо него сербского ко-
роля Петра от имени Славянского благотворительного общества будет встре-
чать П.Д. Паренсов (Поповкин 2012).

В январе 1909 г. Кирееву пришлось удивляться цинизму турецких властей, 
официально продавших Боснию и Герцеговину австрийцам. «Какую мы играем 
жалкую роль в славянском мире, ведь как-никак мы обнадежили сербов, госу-
дарь принял сербского наследника», - разочарованно говорил мыслитель (РГБ 
15: 2–3об.). Когда Россия в марте 1909 г. была вынуждена официально признать 
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аннексию Боснии, Киреев воскликнул: «Мы расписываемся пером Извольского 
в получении пощечины, вышвырнувшей нас с Балканского полуострова!» (РГБ 
15: 17об.) «Извольский и Ко влезли в болото и не знают, как быть», – полагал 
Киреев. Он паниковал: «Мы со всех сторон окружены врагами, которые заклю-
чили союзы, так что в одиночку их нельзя тронуть! Во внешней политике наша 
песнь спета!» (РГБ 15: 72, 77об.) Он впал в отчаяние и часто повторял, что рус-
ский народ в XX в. погибнет: «Позор, позор! Поскорее бы умереть!.. Неужели же 
Россия должна погибнуть после настоящего унижения? Я рад, что мне недолго 
осталось жить на этом грустном свете!» (РГБ 15: 18–18об.) «Компенсацию», ко-
торую Россия получила в виде свободного прохода через Дарданеллы, Киреев 
считал смехотворной, а сам факт ее получения – свидетельством отсутствия по-
нятий о чести, благородстве и достоинстве. «Мы не только дали себя запугать, 
но еще возбудили в Сербии надежды на защиту с нашей стороны и со стороны 
конференции», – сетовал он (РГБ 15: 19–20).

На исходе боснийского кризиса, 25 марта 1909 г., Киреев опубликовал в 
«Новом времени» еще одну статью под названием «Компенсация-ловушка», в 
которой писал, что если бы Россия вначале для вида пригрозила Австрии во-
йной, то в качестве платы за примирение она могла бы требовать некоторых 
льгот для боснийских сербов (Киреев 1912b: 296–297). «В особенности же глу-
по то, что мы заранее объявили, что мы воевать не намерены (зачем раскрывать 
свои карты?)» – рассуждал генерал (РГБ 14: 322об.). Не исключал Киреев и идею 
общеевропейской конференции по Боснии, обвиняя Извольского в односторон-
ней капитуляции и срыве любых инициатив. «Эренталь обманул Извольского 
как мальчишку (на что он имел право), а Извольский обманул Россию, царя 
и славянство!» – писал Киреев Ф.Д. Самарину (РГБ 265: 61, 65об.–66, 74–74об., 
114–114об.). Статью «Компенсация-ловушка» он также передал лично в руки 
Николаю II, который вскоре, 3 апреля 1909 г., завтракая с Киреевым, одобрил 
его позицию (РГБ 15: 22об.–23, 26). Наконец, в августе 1909 г. генерал написал 
еще одно обращение к император, убеждая его «молча, настойчиво готовить-
ся к борьбе» за Балканы. «Слабые славянские народы не могут оставаться ней-
тральными между Россией и Германией… Ежели они не будут под нашим влия-
нием, они будут под влиянием австро-германским» (РГБ 15: 51-51об.).

Действительно, именно после боснийского кризиса в России начался новый 
подъем панславизма. «Русское общественное мнение все сильнее и сильнее на-
страивается в пользу славян, сербов и антиавстровенгерски», – писал Киреев 
во время боснийского кризиса (РГБ 14: 325). В частной переписке в марте 1909 
г. он высказывал мнение, что теперь пройдена точка невозврата, и «мы, по-
видимому, втягиваемся в борьбу нам непосильную с Германией, при очень не-
надежной помощи Франции и Англии» (РГБ 265: 63). Киреев успел приложить 
руку к подготовке создания Балканского союза, в ноябре 1909 г. на аудиенции у 
П.А. Столыпина посоветовав сколотить «коалицию балканских государств про-
тив Австрии» (РГБ 14: 332об.). В последний год жизни взгляд Киреева на буду-
щее русской политики на Балканах становился все мрачнее. «Теперь турецкое 
иго, тяготевшее над славянством, заменяется худшим – австро-венгерским», – 
писал он незадолго до смерти в 1910 г. (Киреев 1912a: 459). Неслучайно некото-
рые исследователи усматривают прямое влияние Киреева на разворот внешней 
политики России в сторону Балкан после 1908 г. (Хевролина 2001: 150; Tuminez 
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2000: 150) Да и было бы странно, если бы усилия Киреева, имевшего прямой до-
ступ к монархам и главам правительств и столь хорошо осведомленного в серб-
ских делах, по формированию единого славянского блока против Османской и 
Австро-Венгерской империй не принесли бы никаких плодов. Другое дело, что 
мыслитель скончался, не успев увидеть результаты своих трудов.
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А. А. Кирејева са српским земљама, његови судови о руској политици у овом региону и 
његови лични односи с монарсима и политичарима Србије и Црне Горе.
Кључне речи: А. А. Кирејев, Н. А. Кирејев, О. А. Новикова, позно словенофилство, 

Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Обреновићи, Карађорђевићи, краљ Милан, 
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В статье анализируются евразийская оценка монголо-татарского и западноевропей-
ского влияний на цивилизацию православной России. Утверждая, что отличающиеся 
веротерпимостью монголо-татары подчинили себе лишь тело Руси, не претендуя на ее 
душу, евразийские мыслители убеждены, что Запад, намереваясь поработить не только 
ее тело, но и душу, стремится окатоличить Россию.
Ключевые слова: евразийство, славяне, монголо-татары, Русь, Россия, Евразия, 

Европа, европоцентризм

Сравнение географического положения Сербии и России позволяет утверж-
дать, что и та, и другая страна – своеобразный мост межу Востоком и Западом. 
Но если Сербия соединяет преимущественно Восточную и Западную Европу, 
то Россия – Европу и Азию. Именно из подобного рода утверждений исходили 
сформировавшие свои взгляды в европейской эмиграции евразийские мыслите-
ли  (Пушкин 2013: 257-258), определяя Россию как Евразию. Расположившись 
на трех равнинах: Восточно-Европейской, Западно-Сибирской, Туркестанской, 
Россия-Евразия представляет собой отнюдь не объединение Европы и Азии, 
не их «социо-историческую комбинацию», а совершенно особый континент. 
«Вместо обычных двух на материке “Старого Света” мы, – выразил общеев-
разийскую точку зрения П.Н. Савицкий, – различаем три континента: Европу, 
Евразию и Азию» (Савицкий 1997: 154). Для евразийцев Россия не просто стра-
на в ряду других крупных стран Европы и Азии. Россия-Евразия – это единая 
цивилизация. А поэтому разделение Россия на две части – европейскую и ази-
атскую ошибочно. Ибо Уральские горы не столько разъединяют, сколько объ-
единяют евразийскую территорию. И по ту, и по другую сторону от Урала на-
ходятся те же самые почвенно-ботанические и климатические «зоны тундры, 
лесов и степей, сыгравших одинаково важную роль в развитии русского наро-
да» (Вернадский 1997b: 10-11).

Здесь, по убеждению евразийцев, получило развитие братство народов, их 
тяга к политическим, экономическим, культурным объединениям. Ведь сама 
евразийская природа, по мнению Н.С. Трубецкого, постоянно подталкивала эти 
народы к созданию единого государства, в котором формировались и взаимоо-
богащались различные национальные культуры. «Евразийский мир, – писал он, 
– представляет из себя замкнутое и законченное географическое, хозяйствен-
ное и этническое целое, отличное как от собственно Европы, так и от собствен-
но Азии» (Трубецкой 1995: 258). Евразия объединила населяющие ее народы в 
одно целое. При этом лес, как правило, был представлен славянами (европейца-
ми), а степь – туранцами – народами «урало-алтайской группы», т.е. азиатами. 
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Между степью и лесом складываются различного рода связи. Формируются эт-
носы, отличающиеся характерными особенностями. В русских жилах вместе со 
славянской течет и туранская кровь. Характер русского народа имеет сходство с 
национальными особенностями и славянского запада, и туранского востока. 

Евразийцев возмущало, что этнические корни русского народа рассматри-
вались образованным обществом России как исключительно славянские. «Мы 
склонны были всегда выдвигать наше славянское происхождение, замалчивая 
наличность в нас туранского элемента, даже как будто стыдясь этого элемен-
та. С этим предрассудком пора покончить» (Трубецкой 1995: 141). Усматривать 
в туранском влиянии исключительно негативные черты, с точки зрения евра-
зийцев, неверно. Русский народ должен гордиться своими туранскими корнями 
отнюдь не в меньшей мере, чем славянскими. Без этого нельзя выработать ни 
личного, ни национального самосознания. И, конечно, великая историческая 
миссия России обусловливается объединением не только славян, но и туранцев. 
Русская нация сформировалась не в результате насильственной русификации, 
а «путем братания русских с инородцами». Так осуществлялась и доброволь-
ная русификация туранцев, и добровольная туранизация русских – образовал-
ся своеобразный «национальный русский тип». В отличие от славянофилов, 
которые, по существу, отождествляли русских и славян, евразийцы совершен-
но по-иному рассматривали данную проблему. Для них русские – это единство 
славянского и туранского этносов. «Надо осознать факт: мы не славяне и не ту-
ранцы (хотя в ряду наших биологических предков есть и те и другие), а – рус-
ские, – утверждали мыслители и уточняли. – ... Мы  должны констатировать 
особый этнический тип, на периферии сближающийся как с азиатским, так и 
с европейским...» (Евразийство 1995: 256). Подобного рода рассуждения неиз-
бежно подводили их к выводу, что русские – не европейцы (славяне) и не азиа-
ты (туранцы), а евразийцы. 

Мечтавшие о великом историческом будущем России-Евразии евразийские 
мыслители постоянно высказывали идею о важности сохранения и охранения 
ее «месторазвития». Данное понятие, впервые введенное в научный оборот 
П.Н. Савицким, включало в себя и этнические, хозяйственные, экономические, 
политические, культурные, религиозные и многие др. факторы. Важнейшей же 
особенностью евразийского месторазвития было, по их утверждениям, свобод-
ное объединение и обширных географических пространств, и населяющих их 
этносов. Евразийцы убеждены, что основа данного месторазвития – мирное об-
щежитие славян и туранцев, развивающихся в гармонии с окружающей их сре-
дой. «Евразийское “месторазвитие”, по основным свойствам своим, приучает 
к общему делу, – указывал П.Н. Савицкий. – Назначение евразийских народов 
– своим примеров увлечь на эти пути также другие народы мира» (Савицкий 
1997: 302). Для евразийцев Россия-Евразия в первую очередь целостное и обо-
собленное месторазвитие. Они призывали рассматривать ее как единую исто-
рическую и географическую среду, ландшафт, но не как особые, хотя и соприка-
сающиеся миры. Ибо это отнюдь не случайное «совпадение географического и 
историософского выводов, возникших независимо друг от друга, – пишет П.Н. 
Савицкий. – ...Категория “месторазвитие” обосновывает новую отрасль – гео-
софию, как синтез географических и исторических начал...» (Савицкий 1995: 
227). 
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При этом понятие «месторазвитие» у евразийских мыслителей очень 
близко понятию «культурно-исторический тип», сформулированному Н.Я. 
Данилевским, понимавшим под цивилизацией не только последнюю, завер-
шающуюся, предсмертную стадию культурно-исторического типа, но и вполне 
тождественное ему понятие или явление социокультурной жизни. Развивая его 
взгляды, П.Н. Савицкий определил три месторазвития Старого Света – перед-
неазиатское и североафриканское, средиземноморское, европейское. И сразу же 
добавлял: «Ряд культурно-исторических типов, намеченный Н.Я.Данилевским, 
продолжим культурно-историческим типом евразийским. И в этом продолже-
нии опрёмся, между прочим, на то, что евразийскому типу отвечает точно опре-
делимое, своеобразное “месторазвитие”» (Савицкий 1995: 232). Евразийцы 
убеждены, что каждый культурно-исторический тип (цивилизация) может 
успешно и эффективно развиваться только в границах собственного местораз-
вития, обретение которого в нашей стране осуществилось отнюдь не в Киевской 
Руси.

При рассмотрении общих тенденций исторического развития принявших 
православие славянских народов, евразийцы приходят отнюдь не к оптимисти-
ческим выводам. В частности, они неоднократно указывали, что первоначаль-
ный расцвет восточных славян, как правило, ведет не к стабилизации и разви-
тию, а к трагизму разложения, упадка, «ига». Эту, по их глубокому убеждению, 
характерную для них тенденцию, можно обнаружить и у сербов, исторические 
судьбы которых также в значительной мере определялись их географическим 
положением. Сербы оказались «на всегда важном пути между Европой и Азией. 
Не забывайте, прошу вас, – отмечает, например, святитель Николай Сербский, 
– что трагичная личность всегда стоит кому-то поперек дороги – всегда кому-
нибудь мешает» (Святитель Николай Сербский: 213). Подобная тенденция 
представлена и в российской истории, в которой монголо-татарское нашествие 
также не было «роковой случайностью», которую при иных обстоятельствах 
можно было бы избежать. Евразийские мыслители убеждены, что «без “та-
тарщины” не было бы России» (Савицкий 1995a: 59). Она была подготовле-
на всей предыдущей историей Киевской Руси. Всякие рассуждения о том, что 
монголо-татары разрушили, оборвали цветущую цивилизацию восточных сла-
вян, они считали глубоко ошибочными. «Не будем удивляться выводу, предло-
женному нам Н.С. Трубецким: Киевская Русь XII в. не является предком совре-
менной России, – пишет в этой связи Л.Н. Гумилев. – Действительно, Киевская 
Русь распалась на 8 суверенных государств еще ... за сто лет до появления мон-
голов» (Гумилев 1995: 37). Восточные славяне, погрязшие в распрях феодаль-
ной раздробленности, неизбежно двигались к своему порабощению.

И вместе с тем евразийцы явно не приемлют лишь восторженного отношения 
к монголо-татарскому вторжению на Русь. Ибо если в «домонгольскую» эпо-
ху восточные славяне расселялись преимущественно в лесостепи, то впослед-
ствии они были вынуждены «отсиживаться» в лесу. Разорение, порабощение, 
неизбежно сопровождавшие монголо-татарское нашествие, вынуждали многих 
уходить в лесистые труднопроходимые для монголо-татарской конницы места. 
На Руси резко снижается численность городского населения, уменьшившегося 
в связи с разорением городов и постоянными насильственными привлечения-
ми мастеровых людей на ханскую службу. «Разрушение во время нашествий 
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большинства русских главных городов нанесло, – заявляет Г.В. Вернадский, – 
серьезный удар по городской цивилизации» (Вернадский 1997b: 82). Ремесло 
приходит в упадок, Киевская Русь превращается в «преимущественно аграр-
ную страну».

Все это обусловило снижение значимости «свободных политических ин-
ститутов» Древнерусского государства. Монголо-татары опасались вольно-
любивых городских жителей, готовых на вече отстаивать собственные инте-
ресы, в то время как многие князья активно поддерживали политику ханов. 
Неудивительно, что «демократический элемент старой русской системы управ-
ления был разбит вдребезги» (Вернадский 1997b: 83), – утверждали евразийцы. 
Вече практически прекращает свое существование. Власть на местах переходит 
к князьям, которых первое время ханы жестко контролировали. Они требова-
ли строгого подчинения, сбора налогов, выполнения военной повинности, что 
также вносило серьезные изменения в «традиционную систему правления и 
управления». Но вместе с тем евразийцы отмечали, что монголо-татары в тече-
ние двух веков обеспечивали восточным славянам внешний мир, во время кото-
рого Русь смогла приступить к строительству основ собственного государства, 
«находясь под опекой ханов».

Призывая помнить о славянских предках, евразийцы указывали на много-
численные связи (в том числе и родственные), возникшие между русскими и 
монголо-татарами. П.Н. Савицкий с гордостью отмечает, что «целый ряд рус-
ских князей XIII-XIV веков был женат на царевнах династии Джучия (старшего 
сына Чингиса)» (Савицкий 1997: 184). Родство с семейством, прославившимся 
многими великими военачальниками и государственными деятелями, никак не 
могло свидетельствовать о «порче» русской княжеской крови. И многие князья 
поддерживали дружеские отношения с золотоордынскими ханами. Александр 
Невский, например, был побратимом хана Сартака, а, следовательно, по по-
нятиям того времени, также считался сыном Батыя. В этой связи евразийцев 
возмущали взгляды исследователей, рассматривающих «историю России эпохи 
татарского ига, забывая, что эта Россия была в то время провинцией большого 
государства» (Трубецкой 1995: 225). С евразийской точки зрения игнорировать 
факт ее принадлежности к монголо-татарской державе было, по Трубецкому, 
так же нелепо, как и описывать историю Рязанской губернии «вне общей исто-
рии России». Ибо она была органично интегрирована в созданную монголо-
татарами общегосударственную финансовую систему, как и сеть почтовых пу-
тей и путей сообщения, основанных на ямской повинности. А приобщение ее 
к величественной и могучей государственной идее не могло быть только внеш-
ним заимствованием. Ибо в значительной мере был воспринят и «самый дух 
монгольской государственности».

Итак, длившееся более двух веков иноземное вторжение способствова-
ло формированию удельных княжеств Киевской Руси в единое государство. 
Однако заслуга в этом в первую очередь принадлежит, конечно, не монголо-
татарам. Ведь «для всякой нации, – писал Н.С. Трубецкой, – иноземное иго не 
есть не только несчастие, но и школа» (Трубецкой 1995: 160). И евразийцы по-
стоянно подчеркивали, что русские были готовы учиться, творчески перера-
батывая и усваивая заимствованное. Для этого было необходимо преодолеть 
неприемлемость хотя великой, но чужой монголо-татарской государственно-
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сти. «Выполняя это задание, – внушали мыслители, – русская национальная 
мысль обратилась к византийским государственным идеям и традициям...» 
(Трубецкой 1995: 227). Именно в них она и нашла материал, необходимый для 
«обрусения государственности монгольской». Все это, с точки зрения евразий-
цев, вполне объясняет, почему Русь, знакомая с Византией задолго до монголо-
татар, первоначально не испытывала сколько-нибудь значительного интереса к 
византийским государственным идеям. Они стали популярными лишь в «эпоху 
татарщины», когда «величие Византии уже померкло». Только тогда Русь стре-
мится оправославить монголо-татарскую государственность, сделать ее своей. 
На этой основе и формируется евразийская цивилизация, которая, по справед-
ливому замечанию Г.В. Вернадского, пропиталась «началами, с одной сторо-
ны, византийской (то есть греко-восточной) цивилизации и культуры, с другой 
– цивилизации и культуры степных кочевников...» (Вернадский 1997a: 255). И 
первые, и вторые усваивались на основе качественно переработанного визан-
тийского христианства.

Именно в эпоху монголо-татарского нашествия завершается распростране-
ние христианства на Руси, ранее известного преимущественно лишь ее город-
скому населению. Обретает широкую популярность идея об иноземном иге как 
о «наказании Божьем». Массовый размах приобретает уход в иночество, повсе-
местно создаются монастырские обители. Все это сплачивает, объединяет Русь, 
население которой, так или иначе, нуждалось в моральной помощи и духов-
ном сочувствии. А их в то время могла оказать только православная церковь. 
Достаточно быстро оправившись от монголо-татарского вторжения, она «со-
хранила полную свободу своей деятельности и получила полную поддержку от 
ханской власти» (Вернадский 1997: 238). Евразийцы постоянно повторяли, что 
эпоха монголо-татарского ига была для Руси прежде всего эпохой религиозной. 
И действительно, именно в этот период подъем православного самосознания 
там оказался небывало мощным. Евразийские мыслители прямо заявляли, что 
«татары очистили и освятили Русь», активно работающую над созданием основ 
своего религиозно-духовного своеобразия – «духовного благочестия». «В дота-
тарской Руси – отдельные черты, намеки; в Руси “татарской” – полнота мисти-
ческого углубления и постигновения» (Савицкий 1995a: 61), – констатировал 
П.Н. Савицкий. Во всех областях религиозного искусства созданы шедевры ми-
рового уровня. Наряду с храмовой архитектурой, это относится и к иконописи, 
церковно-музыкальному творчеству, религиозной литературе и т.д.

Религиозному подъему на Руси способствовала и языческая веротерпи-
мость, присущая монголо-татарам. Ибо Чингисхан никогда не навязывал сво-
им подданным какой-то конкретной религии. «Мы привыкли ставить знак ра-
венства между понятиями татарин и мусульманин, – отмечает Г.В. Вернадский, 
– но первоначально монгольская волна отнюдь не была мусульманскою» 
(Вернадский 1997: 237). Не признавая безрелигиозного состояния, Чингисхан 
ценил искренно верующих людей. Положительно относясь к самым различным 
религиозным взглядам, он усматривал в них важнейшие основы «твердого и 
преданного характера» человека. В его армии, равно как и на различных госу-
дарственных должностях служили не только шаманисты, буддисты, мусульма-
не, но и христиане. Евразийцы подчеркивали, что даже после перехода из язы-
чества в ислам Золотая Орда также не препятствовала переходу монголо-татар 
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в православие. Неудивительно, что в 1261 г. в Сарае была основана Сарайская 
епископская кафедра, просуществовавшая до середины XV в. И только с па-
дением Золотой Орды «Сарайский епископ Вассиан перенес свою кафедру в 
Москву, поселившись в Крутицах... Сарайский епископ превратился, – пишет 
Г.В. Вернадский, – в епископа (затем митрополита) Крутицкого» (Вернадский 
1997a: 264). Для него митрополит Крутицкий – напоминание о несостоявшемся 
патриархе Сарайском. 

В исторической науке монголо-татарское нашествие обычно, так или иначе, 
отождествляется с разрывом, изоляцией России от Европы. С подобного рода 
утверждениями евразийцы в целом были согласны, но не воспринимали их ис-
ключительно негативно. Заявляя, что «по части жестокости и коварства» евро-
пейцы ничем не уступали монголо-татарам, они рассматривали особенности 
взаимоотношений Руси с западными государствами. Ими постоянно подчер-
кивалось, что наряду с монголо-татарским игом Русь пережила и тяжелую, бо-
лезненную опасность европейского завоевания. Не только приграничные, но и 
«непосредственно не соседящие с Россией европейские страны через морскую 
торговлю жадно протягивали руки к богатствам России-Евразии» (Трубецкой 
1995: 241). Русь ощущала сильнейшее внешнее давление и с Востока, и с 
Запада. Как только, например, монголо-татары покидают ее западные регионы, 
там сразу же обосновываются Польша и Литва. «Развернувшаяся на великой 
восточно-европейской равнине, как особый культурный мир между Европой и 
Азией, Русь в ХIII веке попадает в тиски, – констатировал Г.В. Вернадский, – 
так как подвергается грозному нападению обеих сторон...» (Вернадский 1997: 
229). Бороться сразу на два фронта восточные славяне были явно не в силах. Им 
было жизненно необходимо сделать выбор в пользу или Востока, или Запада. 
Понятно, что в первую очередь правом подобного выбора обладали князья.

При этом особое внимание евразийские мыслители уделяли Александру 
Невскому, избравшему Восток, и Даниилу Галицкому, ориентировавшемуся на 
Запад. Первый стремился противостоять преимущественно европейской экс-
пансии, а второй – монголо-татарскому нашествию. «Александр Невский и 
Даниил Галицкий, – заявляли евразийцы, – олицетворяют собою два исконных 
культурных типа истории русской, и даже шире того, мировой: тип “западника” 
и тип “восточника”» (Вернадский 1997: 249). В конечном итоге, Русь попадает 
в сферу влияния двух держав. Монголо-татарская подчинила себе восточные, 
а Литовско-Польская – западные районы Руси. На этой основе и формируют-
ся противоречия, в дальнейшем неоднократно проявлявшиеся во взаимоотно-
шениях между Россией и Украиной. Конечно, симпатии евразийцев целиком на 
стороне Александра Невского. Подчеркивая, что целью его политики было объ-
единение Руси, они не возражали даже против привлечения им монголо-татар 
для усмирения не желающих ему подчиниться младших братьев. Андрей был 
изгнан из Владимира, Ярослав – из Новгорода, жителей которого Александр на-
казал за отказ от уплаты ханской дани. Золотоордынские воинские силы актив-
но применялись им для борьбы не только с внутренними, но и внешними про-
тивниками.

Вместе с тем деятельность Александра Невского обуславливалась не только 
политическими интересами. Г.В. Вернадский верно подмечает, что «в основе его 
политики лежали принципы религиозно-нравственные. Политическая система 
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Александра есть в то же время система религиозно-нравственная» (Вернадский 
1997: 244). Александр Невский стремился, и укрепить русское национальное 
самосознание, и защитить с помощью монголо-татар Русь от порабощения со 
стороны стран Запада. И то, и другое было невозможно без православия, кото-
рое князь «отчетливо осознавал и глубоко чувствовал» как важнейшее основа-
ние всей своей политики. В поисках союзников он обращался на Восток, пото-
му что отличающиеся веротерпимостью монголо-татары были ему значительно 
ближе. «Александр видел в монголах дружественную в культурном отношении 
силу, – полагали евразийцы, – которая могла помочь ему сохранить и утвер-
дить русскую культурную самобытность от латинского Запада» (Вернадский 
1997: 238). В этой связи они выделяли и в равной мере высоко оценивали два 
подвига Александра Невского. И подвиг «смирения на Востоке», и подвиг «бра-
ни на Западе» «имели одну цель: сохранение православия как нравственно-
политической силы русского народа» (Вернадский 1997: 247). Неудивительно, 
что и власти церковные обращали свои взоры на Восток. 

Даниил же Галицкий, напротив, стремился, прежде всего, освободиться из-
под монголо-татарской зависимости. В поисках западных союзников он вступа-
ет в переговоры «о соединении церквей» с римским папой Иннокентием IV, по-
обещавшим ему помощь и поддержку. Однако ничего этого в борьбе с Золотой 
Ордой князь так и не получил. Вынужденный срыть укрепления волынских 
городов, он вновь покорился монголо-татарам. В своей ориентации на Запад 
Даниил, по мнению евразийцев, «упустил из рук главные нити исторических 
событий». Г.В. Вернадский, оценивая его политическую деятельность, отме-
чал: «Он выиграл несколько отдельных сражений, но проиграл самое главное – 
Православную Россию» (Вернадский 1997: 235). Успех сопутствовал ему лишь 
в борьбе с литовцами, которые вместе с поляками после смерти Даниила надол-
го захватили в латинское рабство Галицко-Волынские земли, присоединив их к 
западноевропейской цивилизации. Неудивительно, что в настоящее время, ког-
да в Украине во многом утрачена политическая воля, уже невозможно сколько-
нибудь эффективно примирять интересы (часто весьма противоречивые) запад-
ноевропейской и евразийской цивилизаций. 

Понятно, что евразийские мыслители с благодарностью высказывались по 
поводу Золотой Орды, которая, борясь с Литовско-Польским государством, за-
щищала Русь. Они убеждены, что для разрозненных княжеств удельно-вечевой 
Руси, явно неспособных сохранить свою национальную независимость, 
монголо-татарское порабощение было несомненным благом. «Велико счастье 
Руси, – восклицает П.Н. Савицкий, – что в момент, когда в силу внутренне-
го разложения она должна была пасть, она досталась татарам, и не кому дру-
гому» (Савицкий 1995a: 60). Монголо-татарская веротерпимость «не замутила 
чистоты национального творчества». Вместе с тем, история западных регио-
нов России неизбежно свидетельствует, что в случае ее католического порабо-
щения Запад «вынул бы из нее душу». «Монгольство несло рабство телу, но 
не душе, – утверждали евразийцы. – Латинство грозило исказить самое душу» 
(Вернадский 1997: 237).

Сравнивая наследие, оставленное потомкам Даниилом Галицким и Алексан-
дром Невским, евразийские мыслители в качестве результатов литовско-
польского и монголо-татарского владычеств обычно отмечают латинское раб-
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ство юго-западной Руси и независимость великого государства Российского. В 
первом случае самобытная культура «почти исчезла с поверхности историче-
ской жизни», а во втором – «был подготовлен культурный расцвет Московской 
Руси». «Русскость оказалась несовместимой с латинством, а латинство, в свою 
очередь, оказалось несовместимым с осуществлением объединительной роли 
в пределах евразийского мира» (Савицкий 1997: 309). Следовательно, зало-
жившая основы евразийской цивилизации политика подчинения монголо-
татарскому Востоку, предпринятая Александром Невским, была не только 
глубоко прочувствованной и продуманной, но и подлинно национальной. И, 
собравшись с силами, Русь заявила это громко и открыто. Очевидно, что основ-
ное русло ее социально-культурного развития осуществлялось в ее восточных, 
а не западных регионах. Во многом этому способствовали, по утверждениям 
евразийцев, и монголо-татары. «Большой вопрос, – пишет Г.В. Вернадский, – 
без вмешательства Сарая в борьбу, чем кончилось бы дело: укрепился ли бы 
центр русской государственности в православной Москве или в полуополя-
ченной Вильне» (Вернадский 1997b: 259). Но именно Москва, куда ушла зна-
чительная часть населения оскорбленной монголо-татарским игом Руси, была 
наиболее независимой от западного религиозного влияния.

Евразийцы неоднократно отмечали, что формирующееся и крепнущее в эпо-
ху монголо-татарского нашествия Московское княжество стало «месторазви-
тием», откуда и начался процесс созидания России-Евразии. «Здесь неизмен-
но были сильны полученные от Византии культурные начала, – заявляет П.Н. 
Савицкий, – и эта же среда сначала принуждена была пойти, а затем волею 
пошла, и плодотворно прошла татарскую школу...» (Савицкий 1997: 307-308). 
Здесь не только активно происходило собирание византийского и монголо-
татарского наследия, но и наиболее полно выразилась неприемлющая латин-
ства «русскость». Благодаря этим обстоятельствам именно в Московской Руси 
и сложились благоприятные условия для развития русской цивилизации. В 
Московской Руси она получает реальные возможности для более широкого раз-
вития как в Европе, так и в Азии. Из русской она трансформируется в евра-
зийскую. В этой связи евразийские мыслители постоянно подчеркивали, что 
«исторически первые обнаружения евразийского культурного единства» следу-
ет искать не в Киевской, а в Московской Руси – восприемнице Золотой Орды. 
Неудивительно, что у них московские цари – продолжатели дела отнюдь не ки-
евских князей, а монголо-татарских ханов. «Монголы сформировали истори-
ческую задачу Евразии, положив начало ее политическому единству и осно-
вам ее политического строя, – заявили евразийцы. – Они ориентировали к 
этой задаче евразийские национальные государства, прежде всего и более все-
го – Московский улус» (Евразийство 1995: 261). Он занимает место монголо-
татарского государства, формируя евразийский культурный мир в единую ци-
вилизацию.

Втянутая «в общий ход евразийских событий», Московская Русь смогла 
«принять на себя общеевразийскую объединительную роль». Поэтому русская 
история, по Савицкому, «до XV века была историей одного из провинциаль-
ных углов евразийского мира (и только после XV века стала играть общеевра-
зийскую роль)» (Савицкий 1997: 125). Ранее это было под силу только таким 
степным кочевникам, как скифы, гунны, монголо-татары. И лишь Чингисхан 
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смог впервые объединить весь евразийский мир в единое целое. Московская 
Русь, являясь после распада Золотой Орды одним из царств-наследников, ста-
новясь Россией, восстанавливает, воспроизводит ее. «В этом смысле значение 
Золотоордынской державы в русской истории не меньше значения империи 
Карла Великого в истории европейской» (Вернадский 1997: 331), – утверждают 
евразийские мыслители. По их мнению, активно работающее над воссоздани-
ем утраченного евразийского единства Русское государство неизбежно должно 
было развиваться в русле великой исторической миссии Чингисхана. Этим соб-
ственно и определялись исторические судьбы России. И весьма показательно, 
что границы Евразии в целом совпадали с границами Российской империи на-
чала XX в., что, по утверждениям евразийцев, свидетельствует об органично-
сти, естественности и стабильности этих границ. 

В этой связи они много писали о возвышении Московского княжества. 
«Государственное объединение России под властью Москвы, – по словам Н.С. 
Трубецкого, – было прямым следствием “татарского ига”» (Трубецкой 1995: 
228). Пользуясь особым покровительством Золотой Орды, московские князья 
широко привлекали в своих интересах мощную военно-административную си-
стему, созданную монголо-татарами. Завоевавшие доверие ханов, ставшие для 
них необходимыми, московские князья, по убеждению евразийцев, были не 
только «проводниками татарских политических планов», но и «агентами цен-
тральной ордынской власти». Однако, окрепнув, они все более превращались в 
автономных правителей, взявших на себя руководство общерусским сопротив-
лением монголо-татарам. Возглавив национально-освободительную борьбу, мо-
сковские князья начали созидание централизованной власти, а, следовательно, 
как полагали евразийские мыслители, и оправославливание монголо-татарской 
государственности. Но «настоящими государственными правителями они сде-
лались лишь тогда, когда от “собирания русской земли” перешли к “собиранию 
земли татарской” – к покорению под свою центральную власть отдельных раз-
розненных и обособившихся частей северо-западного улуса монгольской им-
перии (бывшего улуса Золотой Орды)» (Трубецкой 1995: 230). Ибо пока мо-
сковские князья «собирали» лишь русские земли, они были «сепаратистами», 
«провинциальными губернаторами», а не выразителями общенациональной го-
сударственной власти. 

Евразийцы убеждены, что никакого «свержения татарского ига» не было. 
Ведь после Куликовской битвы Русь все еще платила дань, по-прежнему вхо-
дя в монголо-татарское государство. А прекращение ее выплат Иваном III не 
привело к сколько-нибудь серьезным военным столкновениям. Поэтому наи-
более важным событием, обусловленным ослаблением Золотой Орды, с точ-
ки зрения мыслителей, было не изгнание иноземных поработителей, а «замена 
ордынского хана московским царем с перенесением ханской ставки в Москву» 
(Трубецкой 1995: 229). При этом постоянно подчеркивалось, что в ближайшем 
окружении московских царей число бояр из представителей монголо-татарской 
знати было весьма значительно. Переход евразийской государственности от 
монголо-татар к русским сопровождался расселением последних на Восток, 
где они активно пашут степь, превращая ее «из кочевья в ниву». Россия ста-
новится многонациональным государством, «в создании которого принимали 
участие не одни русские, но и представители других народов, – заявляет П.Н. 
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Савицкий, – …эти последние и играли в нем выдающуюся роль» (Савицкий 
1997a: 398). По его убеждению, монголо-татары – «со-созидатели» многонаци-
ональной России. Придавая большое значение «татарским служилым элемен-
там», он усматривал ее укрепление и расширение в первую очередь как резуль-
тат успешного русско-татарского сотрудничества.

Русская государственность смогла стать преемницей монголо-татарской 
государственности, так как лишь на России ее дух и идеи получили достой-
ное преобразование в национально-религиозной форме. Православная Россия, 
оправославив иноземную государственность, приблизила ее к себе. В этой свя-
зи евразийцы говорили не только об обрусении, но и крещении значительной 
части монголо-татар. «Московский царь, – указывал Н.С. Трубецкой, – оказав-
шийся носителем этой новой формы татарской государственности, получил та-
кой религиозно-этический престиж, что перед ним поблекли и уступили ему 
место все остальные ханы западного улуса» (Трубецкой 1995: 158). Не растеряв 
свою национальную индивидуальность, а, напротив, укрепив ее, Московское 
государство «силой горения русского религиозно-национального чувства» 
смогло создать мощную евразийскую державу. Таким образом, Россия вышла 
из монголо-татарского нашествия единым и сильным православным государ-
ством, возглавляемым православным царем.

Основываясь на развитом в Московской России наследии Чингисхана, ев-
разийцы предприняли попытку заглянуть в будущее страны. По их мнению, 
Россия, так или иначе вынужденная заимствовать из Западной Европы ее техни-
ческие достижения, должна при этом всемерно избегать религиозно-духовной 
зависимости от нее. И поскольку для них католические и протестантские на-
роды – еретики, то их дух должен восприниматься в православной России 
как дух еретический, греховный для православного человека. Вот почему эти 
мыслители-эмигранты, сформировавшие свои взгляды на Западе, призывали 
«всячески отмежевываться от Европы и европейской цивилизации... Наоборот, 
– писал Н.С. Трубецкой, – в отношениях своих к странам и народам неевропей-
ской цивилизации будущая Россия должна руководствоваться чувством соли-
дарности, видя в них естественных союзников, одинаково заинтересованных в 
преодолении империализма европейской цивилизации» (Трубецкой 1995: 263). 
Для России это должно было быть серьезным предупреждением. Весьма ак-
тивно в этой связи евразийские мыслители исследовали эпоху петровских ре-
форм.

Эти реформы, по их убеждению, разрушили органические связи русского 
народа. А поэтому петербургский период истории России не столько продол-
жение, сколько отрицание ее московского периода. Характеризуя важнейшие 
особенности петровских преобразований, Г.В. Флоровский вспоминает о сло-
вах Герцена о том, что Петр I стремился «сразу перевести Россию из второго 
месяца беременности в девятый». Ибо он занимался не кропотливым форми-
рованием ее самобытности и могущества, а сразу попытался придать ей вели-
чие, «сверху перестроивши все наличные отношения по отвлеченному образ-
цу, составленному по аналогии с чужеземными формами жизни» (Флоровский 
1922: 266). Повествуя о дальнейших перспективах России, он вспоминает и о 
Ключевском, образно сравнивающим ее с птицей, поднятой высоко вверх не си-
лой крыльев, а вихрем, что неизбежно грозит ей падением и смертью. Для евра-
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зийцев бесспорно, что большинство последующих социально-экономических 
несчастий и трагедий во многом обусловлено тем, что петербургская Россия не 
родилась естественно, а была насильственно и искусственно создана Петром I.

Заявляя, что привлечение европейских технических достижений для нее на-
сущно необходимо, евразийцы в то же время весьма резко критиковали мно-
гие петровские заимствования. Они становятся самоцелью, Россия серьезно за-
ражается западноевропейским духом. Сила и мощь ее внешнего могущества, 
по словам евразийцев, куплены за счет культурного и духовного порабощения. 
Петр I «наносил русскому национальному чувству самые тяжелые оскорбления 
и разрушал, – внушал Н.С. Трубецкой, – все те устои, на которых покоилась 
внутренняя мощь России» (Трубецкой 1995: 242). И даже многие иностранные 
порабощения не уничтожили бы национальные религиозно-духовные осно-
вы России так, как петровские реформы. Именно после них Россия вступает в 
эпоху, определяемую евразийцами европейским или романо-германским игом, 
по срокам сравнимым с монголо-татарским, но по тяжести последствий зна-
чительно его превосходящим. Подобные утверждения присущи и некоторым 
сербским мыслителям. И даже часто адресующий свои выступления западно-
му читателю святитель Николай Сербский (Велимирович) утверждал: турец-
кий гнет был легче гнета австро-венгерского. Ибо «владычество религиозного 
и богобоязненного турка, должно быть, было более справедливым и сносным, 
чем диктатура научного вероломства и атеистической грубости немцев и их по-
слушных учеников…» (Святитель Николай Сербский: 214). 

Неудивительно, что критика евразийцами европейцев, активно участвовав-
ших в перестройке России по своим образцам, значительно усиливается при 
оценке деятельности их русских эпигонов. Последние воспринимались евра-
зийскими мыслителями главным образом как беспринципные и тщеславные 
оппортунисты, стремящиеся к наживе и обогащению карьеристы. Для евразий-
цев «птенцы гнезда Петрова» – это, как правило, «отъявленные мошенники и 
проходимцы». Они убеждены, что у Петра I не оказалось сколько-нибудь до-
стойных преемников, ибо в его окружении не было, да и не могло быть действи-
тельно порядочных людей. Его антинациональная деятельность сформировала 
«тип людей, враждебных подлинной национальной стихии, и глубоко развра-
тила высшие слои общества, – возмущался Н.С. Трубецкой, – перемена кур-
са была фактически невозможна: в новом режиме было заинтересованно уже 
слишком много людей...» (Трубецкой 1995: 243). И не только в XVIII в., но и в 
XIX-начале XX вв. всем им, по утверждениям евразийцев, было присуще пре-
имущественно поверхностное обезьянничание, порожденное страстным жела-
нием «полной европеизации всех сторон русской жизни». 

И, тем не менее, европеизация оказала серьезное влияние только на весьма 
незначительную часть населения России. Большинство же и после петровских 
реформ в главном и существенном по-прежнему сохраняло и старое мироощу-
щение, и старое миропонимание. В результате произошло размежевание, ко-
торого ранее в России никогда не было. «Верхи» – высшие классы относились 
к русскому народу как к материалу, пригодному лишь для создания европей-
ской державы. «Низы» – народные массы жили самобытной жизнью, «питаю-
щейся единственно силами русской национальной души» (Алексеев 1998: 68). 
По мере дальнейшего продвижения европеизации пропасть между «верхами» и 
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«низами» все более увеличивалась. Это, полагали мыслители, порождало раз-
личного рода «формы грубой ненависти» к господам и барам со стороны на-
рода даже в случаях отсутствия каких-либо очевидных «эмпирических причин 
для отчуждения».

Религиозно-духовные идеалы сохранились преимущественно среди про-
стого народа, оставшегося верным отечественным святыням. В их ряду одно 
из важнейших мест, конечно, занимало русское православие. Однако евразий-
цы не могут не констатировать: православная церковь в России превращена в 
«ведомство православного исповедания». А это неизбежно вело к искажению 
«культурно-религиозной перспективы», к утрате «живого ощущения святости 
и самодовлеющей значимости». Церковь начинает уделять все большее вни-
мание устроению земного благополучия и благоденствия, т.е. материальным, 
а не духовным ценностям. Петр I превратил ее в «полицейское орудие госу-
дарственной власти». «Словом, делалось систематически все, чтобы не толь-
ко оказенить и обездушить церковь, но и сделать ее непопулярной, – выража-
ет общеевразийскую точку зрения Н.С. Трубецкой. – Это было самое злостное 
преследование церкви, тем более злостное, что с виду оно прикрывалось ли-
цемерным высочайше утвержденным ханжеством» (Трубецкой 1995: 249). 
Удушаемая правительством церковь утрачивает присущий ей ранее живой дух, 
питающий «средоточные начала» русской жизни. Хотя правительство всячески 
демонстрировало свою поддержку православной церкви, евразийцы негодова-
ли, что те его представители, которые не желали одобрять порабощения церкви 
государством, «систематически устранялись».

Являясь фактором формирования национального сознания, голос церкви не 
мог быть, по утверждениям евразийцев, одобрен антинациональной император-
ской властью. Более того, эта власть была, по их убеждению, не только чужда, 
но и враждебна «духу подлинно религиозной государственности». Для них не-
сомненно, что Российская империя стремилась лишить Русскую православную 
церковь самостоятельного голоса. И если кто-нибудь из духовенства или епи-
скопата пытался проявить малейшую инициативу, даже в таком казалось бы су-
губо церковном вопросе как восстановление патриаршества, это сразу же резко 
пресекалось. Но безгласная церковь не могла активно участвовать в формиро-
вании национального самосознания, что явно усложнило и затрудняло дальней-
шее развитие России. Не смогла противостоять этим деструктивным, разруши-
тельным тенденциям и самодержавная, монархическая власть – единственное, 
по утверждениям евразийских мыслителей, звено, соединяющее допетровскую 
и послепетровскую Россию.

Однако после реформ Петра, придавшим абсолютизму европейский лоск и 
вместе с тем нанесшим русскому самодержавному принципу мощный идейный 
удар, монархия все более отчуждается от подлинно русского православного че-
ловека. Она вступает в свою завершающую эпоху. «Чем ближе к концу XIX 
века, тем яснее становится, что “русский наш орел двуглавый” может шуметь 
только “минувшей славой”, – с сожалением констатировал Н.Н. Алексеев. – 
Мечты о “грядущей” славе разбиваются о внешние неудачи и промахи внутрен-
ней политики и растущее в государстве революционное брожение» (Алексеев 
1998: 287). Падение монархии, по его словам, не спасли и революционные по-
пытки ее демократизации в 1905 г. Превращение изживающей себя монархии 
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из абсолютистской в конституционную не придали ей сколько-нибудь большей 
привлекательности. Народ не только легко и просто расстался с ней в 1917 г., 
но и разрушил «все ее социальные и идейные предпосылки». Оппозиционные 
политические силы и процессы все более трудно поддавались контролю. Раскол 
нации был неизбежен. «В сущности, “петербургская” Россия была обречена – 
вот тезис евразийцев, – формулирует один из их фундаментальных выводов не-
мецкий исследователь Л. Люкс. – Эти авторы почти не упоминают о попытках 
преодолеть внутренние противоречия мирным эволюционным путем...» (Люкс 
1993: 109). Они убеждены, что русская революция, как «суд над послепетров-
ской Россией», неизбежна. Рассматривая революцию как русскую и по проис-
хождению, и по смыслу, и по содержанию, евразийцы заявляли, что именно она 
открывает правду о России.

По их мнению, русская революция разрушила не Россию, а ненавистный 
им петербургский период ее истории. Поэтому для них революция – бесспор-
ное благо. Ведь в ней, размышляет Г.В. Флоровский, «потерпел крушение за-
мысел обосновать русское могущество на воле и темпераменте “избранного” 
меньшинства – помимо органического роста народного уклада. Разбилась уто-
пия – вести народ к целям надуманным...» (Флоровский 1922: 278). Евразийцев 
возмущало зрелище этого «двуединого народа», в котором деструктивным на-
чалом были «петербургские верхи», разорвавшие связи с национальными осно-
вами, но в полной мере не приобщившиеся и к европейским традициям. Даже 
критики в эмигрантской среде отмечали, что евразийцы одни из первых заяви-
ли: нельзя игнорировать революционные преобразования в России. Указывая 
на невозможность возврата к дореволюционному прошлому, они, как писал, на-
пример, Н.А. Бердяев, постоянно напоминали: «Пора перестать себе закрывать 
глаза на совершившееся. Ничего дореволюционное невозможно уже, возможно 
лишь пореволюционное» (Бердяев 1992: 108).

Отрицая единую линию мирового развития, евразийцы, выступая предтеча-
ми современного антиглобализма, рассматривали стареющую европейскую ци-
вилизацию как одну из локальных. Выдаваемая за мировую, она, с их точки 
зрения, представляет серьезную угрозу для человечества. Жизненные силы ее 
явно на исходе, а поэтому она в достаточно скором времени должна погибнуть. 
Таким образом, критикуя европоцентристскую схему мировой истории, мыс-
лители заявляли, что бурное развитие европейской культуры в ХV-XIX вв. не 
может продолжаться вечно. Рано или поздно германо-романскую Европу долж-
ны сменить Америка, Азия или Африка. Однако наибольшие шансы, по убеж-
дению евразийцев, все же у России-Евразии. Какие-либо попытки приблизить 
Россию к западноевропейской, равно как и ко всякой другой цивилизации, не 
должны вести к утрате ее собственных начал и духовных, в первую очередь 
православных, ценностей. Всякие обращенные к русскому народу увещевания 
о необходимости отказаться от национальных основ ради слияния с европей-
ской цивилизацией не только глубоко ошибочны, но и чрезвычайно опасны. 
Это неизбежно означало бы утрату самобытности России, что в конечном итоге 
неминуемо обуславливает ее разложение, самоуничтожение. 

В настоящее время Россия переживает очередной острый период европеи-
зации, которую многие воспринимают весьма некритично. Хотя история не раз 
учила, что подражательство католическо-протестанскому Западу, активно на-
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саждающего политику глобализма, как правило, не только не способствует ор-
ганическому развитию славянских народов, но, напротив, активно затрудня-
ет его. Размышляя в этой связи о России, евразийские мыслители постоянно 
утверждали: «Не в европеизации смысл нашего исторического существования 
и не европейский идеал …наше будущее. Если бы было так, мы, – писал, напри-
мер, Л.П. Карсавин, – были бы народом неисторическим, годным лишь на удо-
брение европейской нивы» (Карсавин 1991: 105). Неудивительно, что он присо-
единяется к евразийскому направлению, одной из главных задач которого была 
исследование особенностей ее взаимоотношений с Западной Европой. 

Современные глобалистские попытки растворить в ней Россию, другие сла-
вянские страны придают в настоящее время взглядам евразийцев особую ак-
туальность. Мыслители, критикующие бездумное копирование западных стан-
дартов, привлекают своей трактовкой двух основных типов цивилизации. 
Сформировавшаяся в католической Западной Европе цивилизация, с их точки 
зрения, активно противостоит образовавшейся во многом благодаря правосла-
вию цивилизации евразийской. Они заявляют, что поскольку западноевропей-
ская цивилизация «в своем целом и есть главный и основной враг исторической 
России», то бороться следовало отнюдь не с какими-то отдельными, частными 
ее проявлениями. Бороться, по мнению Н.С. Трубецкого, необходимо «с самой 
европейской цивилизацией в ее целом, и особенно с основным духом этой ци-
вилизации, и что средства для этой борьбы надо выбирать такие, которые сами 
не заключали бы в себе духа европейской цивилизации, так как иначе борьба 
оказывается нецелесообразной» (Трубецкой 1995: 260). При этом евразийских 
мыслителей будущее евразийской цивилизации интересовало значительно бо-
лее будущего цивилизации западноевропейской. 

Формируя свои идеи на буквально шокирующем многих антизападничестве, 
они резко выступали против европоцентризма. Указывая, что подражатель всег-
да менее интересен творца, евразийские мыслители заявляли: «Народ не дол-
жен желать “быть, как другие”. Он должен желать быть самим собой... Каждый 
народ должен быть личностью. А личность единственна и неповторима. И как 
раз единственностью и неповторимостью своей ценна для других» (Савицкий 
1997: 102). И уточняли, что развитие русского народа было бы неправильно 
рассматривать «безотносительно к окружающим народам». Ибо лишь на мно-
гообразном мировом историческом фоне можно обнаружить его великое бу-
дущее, будущее его цивилизации. Резко выступив против Европы, евразийцы 
особое внимание обращали на взаимоотношения России и Азии. Они активно 
ратовали за «пересмотр истории русских внешних сношений в духе большего, 
чем это практиковалось до сих пор, – убеждал П.Н. Савицкий, – выпячивания 
роли Востока» (Савицкий 1997: 126). Хотя и Запад полностью игнорировать 
евразийцы отнюдь не стремились. Восточноцентризм у них нередко дополнял-
ся Россиецентризмом. Последний же, по их многочисленным утверждениям, 
– следствие срединного положения нашей страны. Именно так евразийцы вы-
ражали специфику отечественного исторического бытия, его двуединый харак-
тер. И с этих позиций активно выступали против основ грядущего глобализма. 
Борьба с ним определялась евразийцами как одна из первоочередных задач. И 
это вполне объяснимо. Ведь данная идеология совсем не случайно возникла в 
эпоху становления буржуазной европейской цивилизации, определившей всем 



Славистика XVIII (2014)

 Евразийцы о евразийской цивилизации 75

неевропейским народам романо-германский исторический путь. Все же прочие 
пути исторического развития объявлялись всего лишь различного рода откло-
нениями. 

Однако «возвращение в цивилизацию» в настоящее время многими начи-
нает трактоваться как путь преимущественно в западно-христианский обще-
европейский дом. В этой связи в целях осмысления мировой истории всем 
предлагаются западноевропейские очки, с диоптриями далеко не всегда подхо-
дящими, пригодными для православного человека. И это предпринимается на 
фоне многовекового игнорирования истории Востока. Так, например, в России 
даже школьные учебники истории, уделяя Востоку весьма скромное внима-
ние, проявляют повышенный интерес к Западной Европе. В результате, в со-
знание многих с детства вырабатывается устойчивый стереотип, что Востоку 
якобы чуждо развитие, а поэтому у него нет собственной истории. И вспоминая 
школьный курс истории, нельзя не отметить с возмущением пишет С.Г. Кара-
Мурза, что «даже древние войны этот курс истории освещал, как бы воюя на 
стороне Запада» (Кара-Мурза 1997: 121). И немало людей разделяют подобное 
возмущение. 

Искренно верные православию евразийцы утверждали, что религии нехри-
стианского Востока русским, равно как и другим славянским народам, перени-
мать, конечно, нельзя. Однако им следует позаимствовать их отношение к ре-
лигиозной вере. Лишь в этом случае православие может приобрести достойный 
вид. Ибо христианские истины, по их мнению, для большинства православных 
верующих утратили свое изначальное значение, тогда как в Индии, например, 
трепетное и уважительное отношение к религии – всеобщее жизненное прави-
ло. Поэтому «не изменяя ничего в догматической сути нашей веры, восточного 
Православия, мы должны, – призывал Н.С. Трубецкой, – эту веру сделать таким 
же центром жизни, каким для индуса является его вера» (Трубецкой 1995: 294). 
Она должна стать важнейшим и основополагающим фактором жизни всех пра-
вославных славянских народов, для которых современный западный глобализм 
серьезное препятствие для их самостоятельного и самобытного исторического 
развития. 
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ЕВРОАЗИЈЦИ О ЕВРОАЗИЈСКОЈ ЦИВИЛИЗАЦИЈИ

Резиме
У чланку се анализирају евроазијске оцене монголско-татарског и западноевропског 

утицаја на цивилизацију православне Русије. Тврдећи да су верски толерантни Монголо-
Татари потчинили само тело Русије не претендујући на њену душу, евроазијски мислио-
ци су убеђени да Запад, у намери да покори не само њено тело већ и душу, тежи да по-
католичи Русију.
Кључне речи: евроазијство, Словене, Монголо-Татари, руске земље, Русија, Евроазија, 

Европа, европоцентризам



Славистика XVIII (2014)

Lucjan Suchanek
Polska Akademia Umiejętności
Uniwersytet Jagielloński
Kraków, Polska

BIBLID: 1450-5061, 18 (2014), pp. 77–89
УДК 821.161.1-31.09ДРУЖНИКОВ Ј.

прегледни научни рад
примљено 17. 03. 2014. 

прихваћено за штампу 1. 10. 2014.

JURIJ DRUŻNIKOW I MIKROPOWIEŚĆ

Artykuł traktuje o gatunku mikropowieści w dorobku pisarskim Jurija Drużnikowa (1933–
2008), jednego z najwybitniejszych współczesnych pisarzy rosyjskich, zwłaszcza o wypowie-
dziach autora na temat gatunku, który uprawiał – artykule Wprowadzenie terminu „mikropo-
wieść” do obiegu literaturoznawczego, eseju Marzenie o prozie dla XXI wieku oraz o tekście 
Powieść jako katharsis. 

Słowa klucze: Jurij Drużnikow, emigracja, Anioły na ostrzu igielnym, proza, mikropo-
wieść

ЈУРИЈ ДРУЖНИКОВ И МИКРОРОМАН
Чланак се бави жанром микроромана у књижевном наслеђу Јурија Дружникова 

(1933–2008), једнога од најзначајнијих савремених руских писаца, нарочито о ауторо-
вим исказима о жанру којим се користио – чланку Увођење термина „микророман“ у 
књижевни оптицај, есеју Снови о прози за XXI век, као и тексту Роман као катарза.
Кључне речи: Јуриј Дружников, емиграција, Анђели на вршку игле, проза, микроро-

ман

Jurij Drużnikow (1933–2008) zaliczany jest do grona najwybitniejszych współ-
czesnych pisarzy rosyjskich.1 Reprezentuje pokolenie, które dało literaturze rosyj-
skiej wielu znanych twórców, powszechnie nazywanych „szestidiesiatnikami”, cza-
sem też pokoleniem XX Zjazdu. Ich drogi potoczyły się rozmaicie – jedni stali się 
ortodoksalnymi, serwilistycznymi pisarzami realizmu socjalistycznego, inni ewolu-
owali w stronę powierzchownego pseudoopozycjonizmu, ale byli też tacy, którzy od-
rzucili oportunizm, fasadowość, półprawdy i nie pozwalali się zniewolić, za co nie-
raz przyszło im płacić wysoką cenę – jako pisarzom i obywatelom. Należał do nich 
Drużnikow, debiutujący w latach sześćdziesiątych jako pisarz dla dzieci. Jego kariera 
szybko się skończyła – od 1974 do 1991 roku decyzją władz zniknął z literatury. Los 
Drużnikowa potoczył się według klasycznego wzoru: rozpoczął się okres dysydenc-
twa, działalności opozycyjnej, współpracy z prasą emigracyjną W 1976 roku został 
usunięty ze Związku Pisarzy i znalazł się w grupie twórców potępionych i podda-
wanych nagonkom. Podobnie jak inni prześladowani autorzy nie zarzucił działalno-
ści pisarskiej i zaczął pisać do szuflady, co w rzeczywistości oznaczało konspirację, 
zmyślnie chowanie rękopisów, by nie odnalazły ich wprawne nadzwyczaj organa ści-
gania. Jego utwory dostępne były jednak czytelnikowi w kraju dzięki samizdatowi i 
tamizdatowi. 

1 Najważniejsze fakty z życia Drużnikowa i jego działalności pisarskiej oraz bibliogra-
fię dzieł pisarza (proza, poezja, dramaturgia, artykuły na temat literatury i sztuki, wspo-
mnienia, teksty publicystyczne) zawiera praca: Михайлова 2005. W roku 1998 wyszło 
zbiorowe wydanie dzieł pisarza rosyjskiego: Дружников 1998.
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W 1987 roku, po wieloletnich staraniach o wyjazd, Drużnikow emigruje: zauważ-
my, że są to już czasy pieriestrojki. Po krótkim pobycie w Wiedniu i Rzymie pi-
sarz wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, do stolicy stanu Texas – Austin, gdzie 
zaczyna pracować na tamtejszym uniwersytecie w Katedrze Slawistyki (na pół eta-
tu) jako starszy wykładowca (lecturer). Na posiedzeniu Katedry Slawistyki wygłosił 
odczyt na temat mikropowieści.2 W grudniu 1988 roku Drużnikow przenosi się do 
Kalifornii, do Davis, niewielkiej miejscowości w pobliżu Sacramento i zaczyna pra-
cować w tamtejszym uniwersytecie, najpierw jako wykładowca, a po pewnym czasie 
– po wygraniu konkursu – na stanowisku profesora. Miał tam następujące wykłady: 
„Cenzura w Rosji”, „Rosyjska literatura dla dzieci”, „Turgieniew – dwa życia rosyj-
skiego klasyka”, „Historia puszkinistyki”, „Maestria pisarska klasyków rosyjskich”, 
„Powieść Eugeniusz Oniegin”, „Humor i satyra w literaturze rosyjskiej”. Z punktu 
widzenia niniejszego tekstu szczególnie ważne były wykłady: „Teoria powieści ro-
syjskiej” i „Teoria opowiadania”. 

Najgłośniejszym dziełem Drużnikowa, bez którego trudno wyobrazić sobie 
współczesną literaturę rosyjską, jest powieść Anioły na ostrzu igielnym (Ангелы на 
кончике иглы) (Дружников 1993). Powstawało ono w latach 1969-1976, w okresie, 
gdy iluzje łączone z odwilżą, z „nowym ładem” stawały się wspomnieniem. Powieść 
weszła na stałe do kanonu tekstów opisujących epokę totalitarną, chociaż przez lata 
musiała żyć w ukryciu, gdyż była dla władzy niebezpieczna (v. Suchanek 2007). 
Do szerszego kręgu odbiorców dotarła, gdy upadł system i państwo zrezygnowało 
z kontroli nad działalnością pisarzy. Można więc Aniołów i inne teksty Drużnikowa 
traktować jako literaturę przywracaną rosyjskiemu życiu literackiemu. Istotne jest 
wszakże to, że nie straciły one aktualności, nie są zabytkami muzealnymi w archi-
wum literatury. 

Powieść Anioły na końcu igły należy, podobnie jak teksty Aleksandra Zinowiewa, 
do tej grupy utworów, które ukazywały codzienność totalitaryzmu, uzupełniając 
w ten sposób jego martyrologiczną wizję, znaną z dzieł Warłama Szałamowa czy 
Aleksandra Sołżenicyna. Książka Drużnikowa to demaskacja marksistowskiej an-
tropologii w realizacji radzieckiego komunizmu. Stanowi polemikę z koncepcją no-
wego człowieka, który miał się pojawić w antropologicznym i etnicznym ekspery-
mencie. Autor Aniołów na ostrzu igielnym nastawiony przede wszystkim na analizę 
antropologiczną, nie rezygnuje także z podejścia socjologicznego – obie te formy 
opisu człowieka umiejętnie i przekonująco łączy na płaszczyźnie estetyki.

Anioły na ostrzu igielnym to powieść ukazująca środowisko zawodowe dzienni-
karzy jako strukturę homogeniczną, o ukształtowanym etosie, ze znamienną dla nie-
go obyczajowością. Jest to anatomia środowiska dziennikarskiego, choć właściwiej 
należałoby powiedzieć – jego wiwisekcja. To powieść przedstawiająca zakulisowe 
tajemnice działającego na zasadzie mafii dziennikarstwa radzieckiego, ubezwłasno-
wolnionego, dla którego prawda jest własnością najwyższych instancji. Drużnikow 
pokazuje, że dziennikarze stanowili środowisko hermetyczne ze względu na ideolo-
giczną wierność systemowi, gdyż gazety, czasopisma, radio pełniły misję kłamstwa.

Książki Drużnikowa nie można ograniczyć do opisu środowiska dziennikarskie-
go, w swej warstwie obrazowej jest ona znacznie bogatsza. Pisarz wychodzi daleko 

2 O amerykańskim okresie życia Drużnikowa patrz: Звонарева, Ольбрых 2001: 144–147; 
Нефагина 2006: 74-81; Malska 2004: 153–168.
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poza granice redakcji, dzięki czemu otrzymujemy szeroką panoramę państwa tota-
litarnego ze wszystkimi cechami jego natury. Autor nie kreśli wyłącznie wizji epoki 
breżniewowskiego zastoju, w licznych ekskursach cofa się do epok wcześniejszych, 
do stalinizmu, do epoki odwilży. We wspomnieniach pojawiają się łagry i czasy woj-
ny.

Pisarz przekonująco zilustrował efekty upadku człowieka, którego wyrwano z na-
turalnego biegu rozwoju ludzkości, poddając go tresurze ideologicznej. Ukazał spo-
łeczeństwo w upadku – jego wizja jest apokaliptyczna, lecz nie pozbawiona całko-
wicie nadziei, bowiem promień światła dostrzegł w nielicznej grupie „obudzonych”, 
którzy, choć nie stało się to łatwo, zdobyli się na odwagę i nieśli promień nadziei. 
Drużnikow nazwał ich pięknie – aniołami.

W powieści Drużnikowa niezwykle ważną rolę ideową i fabularną odgrywa mo-
tyw szarej teczki. Szara teczka to wydane w samizdacie tłumaczenie znanego dzieła 
A. de Custine’a Listy z Rosji – doprowadzi ona do zguby Pawła Iwlewa, który tłu-
macząc książkę Custine’a i kolportując ją, stał się dla systemu groźny. Iwlew nie jest 
bohaterem występującym otwarcie przeciwko systemowi. Nie mniej jednak, zacho-
wując instynkt samozachowawczy, pokonał w sobie strach i uwierzył, że udostęp-
nienie czytelnikowi samizdatu dzieła Custine’a ma sens i może przynieść pożytek. 
W oczach Drużnikowa jest on jednym z aniołów, o których wspomina tytuł książki. 
Przynosi „dobrą nowinę”, jaka zacznie docierać do coraz większych kręgów zniewo-
lonego społeczeństwa. 

Anioły są różnie oceniane z genologicznego punktu widzenia, wszyscy zgadza-
ją się z tezą, że jest to powieść, lecz niejednoznacznie charakteryzowana jest ona z 
perspektywy odmian gatunkowych (жанровые виды). Sam autor kilkakrotnie wy-
powiadał się na temat swojego utworu. Określał go terminem роман трагедия (v. 
Звонарева, Ольбрых 2001: 7), stwierdzał, że jego powieść «из хроник современной 
жизни превратился в роман исторический» (Аннинский 2000: 28–29) widział 
ją jako first hand report – «репортаж из первых рук» (Дружников 2000a: 186). 
G. Swirski, autor pierwszej książki o Drużnikowie, użył terminu «публицисческий 
роман» oraz «роман о технологии лжи» (Свирский 1994: 70–72). W innym z jego 
tekstów pojawia się określenie «многоплановый роман-хроника» (Свирский 2000: 
46). L. Zwonariowa twierdzi, że jest to «новаторский бюрократический роман, 
журналистский бюрократический роман, социально-психологический роман» 
(Л. Звонарева 2000: 76, 79). Polska badaczka A. Wołodźko używa terminu «крутой 
детектив, разыгрывающийся в коммунистическм прошлом» a także «роман-
предупреждение» oraz «роман с ключом» (А. Володзько 1998: 18–19). Rosyjski 
krytyk Lew Anninski dostrzegał związek Aniołów z powieściami fantastycznymi 
(Аннинский 2000: 28–29). W. Olbrych skłonna jest traktować utwór Drużnikowa 
jako powieść satyryczną (Ольбрых 2000: 63–78). Natomiast W. Oskocki traktuje 
Anioły jako w zasadzie powieść tradycyjną (Оскоцкий 2001: 22). Zdaniem autora 
niniejszego tekstu: Anioły na ostrzu igielnym to powieść środowiskowa, zbliżona do 
powieści reportażowej, stanowiącej dokumentalną niemal relację o przedstawianym 
wycinku rzeczywistości. 

Niejednoznaczne z genologicznego punktu widzenia są także małe formy pro-
zatorskie J. Drużnikowa. Biografie utworów zaliczonych przez Drużnikowa do ga-
tunku mikropowieści są zawiłe, a ich losy skomplikowane. Prace nad nimi rozpo-
czął w latach sześćdziesiątych, lecz niejednokrotnie proces pisania trwał dość długo 
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– niektóre z nich po latach pisarz poddawał nowej redakcji, zmieniał i uzupełniał. 
Znamienne, że żaden z utworów, które powstały przed emigracją, nie ukazał się w 
roku napisania, a w prasie radzieckiej wyszły tylko dwa, przy czym z dość dużymi 
skrótami.

Najwcześniejszą datę nosi Różowy abażur z rysą (Розовый абажур с трещиной): 
autor napisał go w roku 1963, lecz w 1988, już na emigracji, nadał mu ostatecz-
ny kształt. W 1966 została napisana mikropowieść Ostatnia lekcja (Последний 
урок), a trzy lata później – Okrągła suma (Деньги круглые). Pod koniec lat sześć-
dziesiątych powstała Zbędna postać w wodewilu (Лишний персонаж в водевиле). 
W roku 1969 rozpoczął Drużnikow pracę nad mikropowieścią Mój pierwszy czy-
telnik (Мой первый читатель), lecz zakończył ją dopiero w roku 1982. W la-
tach siedemdziesiątych powstały trzy mikropowieści: pierwszą był Koniec delega-
cji (Конец командировки, 1972), w latach 1973-1974 pisarz pracował nad tekstem 
Trzydziesty lutego (Тридцатое февраля), a w okresie 1975-1978 powstawała 
Śmierć cara Fiodora (Смерть царя Федора). Na emigracji napisane zostały i opu-
blikowane utwory Miodowy miesiąc u prababci (Медовый месяц у прабабушки), 
Postrzępiony żagiel miłości (Потрепанный парус любви), Tango z prezydentem 
(Танго с президентом).

Jedyne dwa teksty opublikowane w prasie radzieckiej to skrócona wersja Zbędnej 
postaci w wodewilu (gazeta „Moskowskij komsomolec” 1971)3 i Okrągła suma, wy-
drukowana w tygodniku „Rabotnica” w 1973 roku.4 W samizdacie krążyły mikropo-
wieści Śmierć cara Fiodora5, Okrągła suma6, Trzydziesty lutego7, Koniec delegacji8, 
Mój pierwszy czytelnik.9 Za granicą były opublikowane: Ostatnia lekcja10, Różowy 
abażur z rysą11 oraz Miodowy miesiąc u prababci12

Problem gatunku, rzecz jasna, nie dotyczy wyłącznie prozy Drużnikowa, lecz 
stanowi zjawisko dość powszechne. Jeden z najpopularniejszych terminów litera-
turoznawstwa – proza – chociaż wywodzi się od łacińskiego słowa prosus, co zna-
czy prosty, bezpośredni, nie należy bynajmniej do jednoznacznych i precyzyjnych. 
Odnosi się on w szczególności do różnych form jej realizacji, czyli gatunków literac-
kich i odmian gatunkowych. Te ostatnie terminy też nie są precyzyjne i traktowane 
bywają niekiedy w odmienny sposób na płaszczyźnie konkretnych teorii literackich, 
zarówno w aspekcie chronologicznym, jak i przestrzennym, a więc w tradycji na-
ukowej różnych krajów, czy kręgów kulturowych. Nawet w granicach europejskie-
go kręgu kulturowego zauważamy duże różnice w nazwach gatunków i w znaczeniu 
poszczególnych nazw. 

Prawidłowością rozwoju literatury jest to, że każda epoka wytwarza własny układ 
gatunków, zmodyfikowany wobec epoki poprzedniej: pewne z nich zostają zarzuco-

3 W nowej redakcji i pod zmienionym tytułem Kółko dramatyczne dla swoich (Драмкружок 
для своих) utwór ukazał się w Stanach Zjednoczonych w 1989 roku.

4 Pełny tekst ukazał się w emigracyjnym piśmie Новое русское слово w 1988.
5 Opublikowana w emigracyjnym piśmie Время и мы w 1979.
6 Время и мы 1979.
7 Время и мы 1980.
8 Opublikowana w izraelskim piśmie rosyjskojęzycznym Двадцать два w 1981.
9 Новое русское слово 1988.
10 Время и мы 1980.
11 Время и мы 1988.
12 Новое русское слово 1994.
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ne, inne ulegają transformacji i wreszcie pojawiają się nowe. Istotnym problemem w 
dziejach gatunku jest stopień jego normatywności, co wiąże się zarówno z charakte-
rem obowiązującej doktryny, jak i praktyką, a więc z konkretnymi realizacjami. W 
epokach, gdy normatywność nie jest podstawą poprawności, w wyniku eksperymen-
tów pojawiać się mogą nowe formy: są one realizacjami indywidualnymi, jednost-
kowymi, bądź wprowadzają do literatury nowe wzorce, powielane następnie przez 
innych twórców Współczesna świadomość gatunkowa ma charakter nienormatyw-
ny, w szczególności w odniesieniu do poezji, ale również proza – choć w mniejszym 
stopniu – posiada tę samą cechę. Ta właściwość literatury, dowolność w traktowa-
niu wzorców gatunkowych, ma znaczenie nie tylko dla twórców, ale także dla od-
biorców. Jak wiemy, nazwa gatunkowa może być pomocą dla czytelnika w procesie 
rozpoznawalności formy. W wyniku tradycji istnieje zjawisko nazywane horyzon-
tem oczekiwań, które pozwala odbiorcy identyfikować jednoznacznie, bądź z dużym 
prawdopodobieństwem, kształt gatunkowy dzieła. Rzecz sprowadza się do istnieją-
cych intersubiektywnie reguł, które są oznaką gatunku. W wypadku poetyk norma-
tywnych autor musi się dostosowywać do wskazań i zaleceń, nakazów oraz zakazów, 
traktowanych niezwykle rygorystycznie. W epokach, gdy taki sposób konstruowania 
gatunku przestaje być obowiązujący, poważnym problemem stać się może kwestia 
rozpoznawalności gatunku. Współcześnie, gdy brak jest jednej, obowiązującej po-
wszechnie teorii i praktyki genologicznej, możliwy jest pluralizm w realizacji róż-
nych form gatunkowych. 

W odniesieniu do prozy powszechnie akceptowana jest typologia w oparciu o roz-
miar utworu. Tradycyjnie wyróżnia się przeto wielkie i małe formy, niekiedy także 
wyodrębnia się średnie. Teoretycy i historycy literatury przypominają wszakże, że 
„przedmiotem nie kończących się spekulacji teoretycznych były różnice między /…/ 
powieścią a nowelą, nowelą a opowiadaniem” (Markiewicz 1996: 171). 

Złożonym problemem pozostaje w genologii tworzenie definicji gatunków, szcze-
gólnie, gdy próbuje się budować pojęcia ponadprądowe. Spojrzenie na dzieje gatunku 
pozwala wówczas wyodrębnić cechy stałe, alternatywne, przypadkowe i ewoluują-
ce. Ta trudność dotyczy nie tylko aspektu chronologicznego, równie skomplikowane 
może być wskazanie cech dystynktywnych na tej samej płaszczyźnie czasowej – gdy 
może dochodzić do powstania nowej formy genologicznej, różniącej się w sposób 
istotny od dotąd istniejących. Ma to miejsce wtedy, gdy dzieło nie może się zmieścić 
w obrębie już funkcjonujących form. Dzieje się tak zarówno wówczas, gdy twór-
ca podświadomie łamie wzorzec gatunkowy, jak i wtedy, kiedy świadomie stwarza 
nową postać gatunkową. 

Objętość, choć niezwykle ważna, nie stanowi podstawowej cechy gatunkowej. O 
przynależności do gatunku decyduje także struktura utworu i jego estetyczny wymiar. 
Gatunek nie jest przypadkowym układem cech, lecz uzasadnionym artystycznie sys-
temem komponentów formy i zawartości tematycznej. Ta ostania często wpływa na 
formowanie się odmian gatunkowych.13 W europejskiej epice prozatorskiej ukształto-
wały się trzy podstawowe formy: nowela, opowiadanie i powieść. Najdłuższy żywot 
ma pierwsza z nich – nowela, zrodzona jeszcze w antyczności i bytująca w związku 

13 Sam termin odmiana gatunkowa, jak wiele innych, też nie jest precyzyjnie określo-
ny, może bowiem oznaczać postać rodzaju i gatunku w jego określonej formie historycz-
nej (tragedia antyczna) czy określonej kulturze, lub jedną z postaci gatunku (na przykład 
powieść historyczna, psychologiczna). 
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z rytualną magią i mitami, lecz swą postać literacką zyskała ona w epoce Odrodzenia 
we Włoszech. Opowiadanie jako forma wykrystalizowało się na przełomie XVIII i 
XIX stulecia, by rozkwitnąć w romantyzmie. Jako jej najbardziej istotną cechę uzna-
je się skondensowaną i wyraziście zarysowaną akcję. W polskim Słowniku terminów 
literackich tak jest ona charakteryzowana: „Zasadnicze cechy morfologiczne nowe-
li to: zwięzłość wynikająca z eliminacji czy daleko posuniętego ograniczenia moty-
wów luźnych, epizodów, postaci dalszoplanowych, elementów opisowych, bezpo-
średnich charakterystyk, komentarzy, dygresji itp.; prostota i przejrzystość fabuły: 
wysoki stopień zagęszczenia doniosłych dla bohatera zdarzeń i towarzysząca temu 
silna intensyfikacja czasu przedstawionego, dominująca rola motywów spoistych i 
dynamicznych, rozwijanie się akcji w kierunku mocno zaznaczonego punktu kulmi-
nacyjnego, w którym decyduje się los bohatera, dobitność rozwiązania akcji i pointy; 
zrygoryzowana i zwarta kompozycja o wyraźnie określonym ośrodku, organizują-
cym całość materiału tematycznego” (Sławiński et al. 1988: 316). Jako autorzy no-
wel wymienieni tu zostali następujący pisarze rosyjscy Aleksander Puszkin, Nikołaj 
Gogol, Nikołaj Leskow, Iwan Turgieniew, Lew Tołstoj, Anton Czechow. W rosyj-
skim Encyklopedycznym słowniku literackim znaleźli się: wczesny Gogol, Czechow, 
Leonid Andriejew. Iwan Bunin, Władimir Nabokow, Izaak Babel, Wiaczesław 
Iwanow, Aleksandr Grin, Michaił Zoszczenko, Wieniamin Kawierin, Fazil Iskandier, 
Anatolij Kim. Jako bliskie do gatunku noweli wspomina się niektóre opowiadania 
Jurija Kazakowa, Jurija Nagibina, Andrieja Bitowa (Кожевников, Николаев ред. 
1987: 248). W haśle podkreśla się, że pod względem rozmiaru nowela porównywana 
jest z opowiadaniem i niekiedy oba te gatunki są utożsamiane, bądź traktuje się no-
welę jako odmianę opowiadania. O porównaniu noweli z opowiadaniem mowa jest 
także w rosyjskiej Krótkiej encyklopedii literackiej (Сурков ред. 1968: 306). Autor 
hasła, A. Michajłow, przypomina, że niejednokrotnie nazwy nowela i opowiadanie 
traktuje się jako synonimiczne, jak to robił w swojej Teorii literatury B. Tomaszewski 
(Томашевский 1931: 191). Z rosyjskich autorów nowel wymieniono tu N. Gogola, , 
I. Bunina, A. Czechowa, Andrieja Płatonowa.

Opowiadanie wyodrębniane jest jako samodzielny gatunek prozy, chociaż, co sy-
gnalizowano wcześniej, bliskie jest ono noweli. Rozmiar utworu nie stanowi jego ce-
chy dystynktywnej w stosunku do noweli. Czynnikiem odróżniającym oba te gatunki 
nie jest także jednowątkowość fabuły i ciążenie wydarzeń ku wyrazistemu zakończe-
niu. Teoretycy literatury zwracają uwagę na to, że opowiadanie cechuje się daleko 
posuniętą swobodą kompozycyjną i epizodycznością fabuły, a także tym, że mogą 
się tu pojawiać partie opisowe i refleksje, zaś w konstrukcji narratora widać tenden-
cję do eksponowania jego i sytuacji towarzyszącej narracji: „Opowiadanie nigdy nie 
było gatunkiem o sprecyzowanych założeniach morfologicznych; forma ta rozwijała 
się na marginesie bardziej wykrystalizowanych gatunków, np. noweli, sagi, powie-
ści, reportażu, kojarząc rozmaite tendencje strukturalne” – czytamy w Słowniku form 
literackich (Sławiński et al. 1988: 329).

Później niż nowela samodzielnym gatunkiem literackim stała się powieść, ukształ-
towana w nowożytnej literaturze w końcu XVIII stuleciu, głównie w Anglii. Jej ce-
chy strukturalne nie pozwalają utożsamiać jej z nowelą, czy tym bardziej z opo-
wiadaniem. Jednak na gruncie rosyjskim może dochodzić do identyfikowania jej ze 
specyficzną formą prozy, nazywaną повесть (w polskiej terminologii opowieść). 
Gatunek ten, określany w terminologii angielskiej jako tale lub long short story, po 
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francusku conte, récit, a po niemiecku Erzählung, jest pod względem objętości formą 
pośrednią między opowiadaniem a powieścią. Ale nie tylko ten wyróżnik świadczy 
o jego specyfice – przede wszystkim nie posiada on wyrazistych, sprecyzowanych 
cech morfologicznych. Terminem tym obejmuje się „utwory bliskie bądź „krótkim 
powieściom”, bądź „długim opowiadaniom”. Dla opowieści znamienna jest przede 
wszystkim jednowątkowa fabuła, respektująca chronologiczny układ zdarzeń, o dość 
luźnej budowie, wprowadzająca sytuacje epizodyczne, nasycone motywami statycz-
nymi (np. krajobrazowymi), analizami psychologicznymi, rozmyślaniami bohatera 
itp.” (Sławiński et al. 1988: 330). Różnica dotyczy także zakresu wydarzeń, szeroko-
ści ram czasowych, systemu postaci. W rosyjskich opracowaniach zwraca się uwa-
gę na warstwę językową, na tak zwany „głos autora” czy narratora, który jednak nie 
musi być wyrażony w sposób bezpośredni i nie wpływa to na osłabienie obiektywi-
zmu przekazu. 

W opracowaniach spotykamy twierdzenie, że „opowiadanie – przedstawia zazwy-
czaj jedno wydarzenie z życia bohatera, opowieść – szereg wydarzeń, powieść – całe 
życie” (Сурков ред. 1968: 814). To generalne stwierdzenie nie dotyczy wszystkich 
możliwych realizacji, bowiem bywa tak, że opowiadanie obejmuje całe życie boha-
tera, zaś powieść może być ograniczona do jednego dnia. W Kożynow, autor hasła 
Powiest’ w Krótkiej encyklopedii literackiej, jako przykłady tego gatunku podaje ta-
kie utwory, jak Zapiski z domu umarłych F. Dostojewskiego, Pielgrzym urzeczony N. 
Leskowa, Step A. Czechowa, Wieś I. Bunina, Sad A. Bitowa, Ludzka rzecz Wasilija 
Biełowa, Na wojnie, jak na wojnie Wasilija Kuroczkina.

Mówiąc o formie genologicznej utworów, badacze zwracają uwagę na subiek-
tywne odczucie pisarzy, którzy często dają swoim tekstom nazwy indywidualne i 
sprzeczne z ogólnie przyjętymi w nauce normami. Jest to dowód, z jednej strony, ma-
łej precyzji definicji pojęć gatunkowych, z drugiej zaś, swobody twórczej autorów. 
Myśl taką znajdujemy w artykule J. Drużnikowa Wprowadzenie terminu „mikropo-
wieść” do obiegu literaturoznawczego (Дружников 2000b: 193–202). Pisarz i jed-
nocześnie badacz literatury na potwierdzenie tych słów przytacza szereg przykładów 
nazw genologicznych, użytych przez poszczególnych autorów w odniesieniu do ich 
dzieł. O mikropowieści jako gatunku literackim Drużnikow wypowiedział się także 
w eseju Marzenie o prozie dla XXI wieku (Дружников 2000c).

W artykule Wprowadzenie terminu „mikropowieść” do obiegu literaturoznaw-
czego przed wypowiedzeniem swego sądu na temat gatunków prozatorskich autor 
podejmuje rozważania na temat funkcjonowania w nauce terminów opowiadanie, 
nowela, opowieść i powieść, dowodząc ich niejednoznaczności i semantycznej nie-
precyzyjności. Zwracając uwagę na rozmiar gatunków, pisze: „nowela i opowiadanie 
są tym, co czyta się jednym tchem, w ciągu półgodziny, opowieść – w ciągu wieczo-
ra, po kolacji i przy herbacie, a powieść – w ciągu nocy z piątku na sobotę i doczytu-
je się po śniadaniu.. Pozostaje jedno – pragnienie przeczytania powieści w ciągu go-
dziny, półtorej” (Дружников 2000c: 197). Przy pomocy tego obrazowego wywodu 
Drużnikow przygotowuje czytelnika do tezy, że oprócz istniejących dotąd nazw ge-
nologicznych niezbędna jest jeszcze jedna, w której koncentrują się dwa podstawowe 
wyróżniki prozy: rozmiar i zawartość tematyczna, przy czym ta ostania ma znaczenie 
decydujące. Czy możliwe jest, jak napisał, przeczytanie powieści w ciągu godziny, 
półtorej? Możliwość taką, rzecz jasna, Drużnikow widzi, muszą wszak mieć miejsce 
określone zabiegi, a mianowicie znaczne zmniejszenie objętości utworu (do rozmia-
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ru opowiadania czy noweli), przy zachowaniu jego bogatej zawartości treściowej, 
w takim stopniu jak jest w stanie przekazać to powieść. Wyjaśnienie tego założenia 
pokazuje Drużnikow na przykładzie terminologii używanej w nauce amerykańskiej, 
gdzie funkcjonuje nazwa short novel (krótka powieść). W odniesieniu do literatury 
rosyjskiej termin ten użyty został przez slawistów amerykańskich wobec Zapisków 
z podziemia F. Dostojewskiego, Sali Nr 6 A. Czechowa., a także niektórych utwo-
rów M. Zoszczenki (O czym śpiewa słowik, Kwitnie bez). Drużnikow przypomina, 
że nazwę krótka powieść dał swojemu utworowi Dawna pieśń I. Bunin, natomiast 
W. Toporow przy analizie osiemnastowiecznego utworu Nikołaja Karamzina Biedna 
Liza posłużył się określeniem krótka forma powieściowa. 

Drużnikow za bardziej odpowiednią nazwę uważa mikropowieść (микророман). 
Zdaniem pisarza, pierwszą mikropowieścią w literaturze rosyjskiej była Biedna Liza 
Karamzina. Na nazwę mikropowieść zasługuje w pełni utwór Puszkina Dama pi-
kowa, nie jest skłonny natomiast zastosować jej wobec Płaszcza Gogola. Chętniej 
odniósłby ją do takich utworów jak Powiatowa lady Macbeth czy Opowieść o ze-
zowatym tulskim Mańkucie N. Leskowa lub Asia, Pierwsza miłość, Klara Milicz N. 
Turgieniewa, bądź Dama z pieskiem, Chłopi, Jonycz A. Czechowa (v. Звонарева, 
Ольбрых 2001: 69). 

Mówiąc o strukturalnych cechach mikropowieści, Drużnikow podkreśla, że nie 
stanowi ona kompendium, czy konspektu powieści i nie jest równocześnie rozcią-
gniętą odmianą noweli. A takie właśnie rozumienie tego terminu charakterystycz-
ne jest dla polskiego literaturoznawstwa, gdzie wyjaśnia się, że mikropowieść to 
„przyjęta w krytyce współczesnej nazwa dla powieści niewielkich rozmiarów lub 
dłuższych opowiadań” (Sławiński et al. 1988: 284). Nie służy więc na oznaczenie 
specyficznego gatunku literackiego, lecz jedynie podkreśla rozmiar jednego z dwu 
kanonicznych gatunków – noweli i powieści

Drużnikow podkreśla, że ma ona wszystkie te cechy, jakich potrzebuje fabuła 
powieściowa, w tym także takie elementy, jak przedakcja (Vorgeschichte) i poak-
cja (Nachgeschichte). „W mikropowieści – pisze Drużnikow – powieściowa fabu-
ła umieszczona została w nowelistycznym opakowaniu. Mikrotreść w mikroformie” 
(Дружников 2000b: 201). Zaś co do treści, mikropowieść jest bardziej socjalnie głę-
boka niż nowela. 

W swym artykule J. Drużnikow uzasadnia użycie nazwy mikropowieść w odnie-
sieniu do swoich utworów. Jako pisarz ma prawo – czego liczne przykłady zawierają 
dzieje literatury – do stosowania własnej nazwy wobec swoich tekstów. Jego decyzja 
nie może być podważona, podobnie jak decyzja Gogola, który Martwe dusze uznał 
za poemat. Jednak redaktorzy radzieccy tego prawa nie chcieli pisarzowi przyznać i 
zastępowali użytą przez niego, a dla nich egzotyczną i obco brzmiącą nazwę mikro-
powieść znanymi im, bezpiecznymi ideologicznie, terminami opowiadanie lub opo-
wieść (Свирский 1994: 123). 

Pojawienie się u Drużnikowa gatunku mikropowieści rozpatrywać należy nie tyl-
ko w aspekcie literatury ojczystej, lecz znacznie szerzej – w kontekście zmian, jakie 
dały się zauważyć w obrębie powieści w literaturze europejskiej. Jako jeden z pierw-
szych upadek tego gatunku obwieścił w 1930 roku Ortega-y-Gasset w artykule Myśli 
o powieści. Napisał w nim: „Jestem przekonany, że jeśli gatunek powieści już nie 
wyczerpał swych możliwości, to z pewnością dożywa ostatnich dni” (cyt. wg.: Балод 
2005). Hiszpański myśliciel przekonywał, że doszło do zapełnienia „bibliotecznych 
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zasobów” powieści i nie ma już możliwości korzystania z dotychczasowego dorobku 
literatury, bowiem tematy, jakie podejmowała powieść wyczerpały się. Swa progno-
zę Ortega-y-Gasset opierał na przekonaniu, że powieść jako forma poznania nie od-
powiada już duchowi czasu i zastąpią ją teksty o charakterze ideologicznym. 

Przepowiednia myśliciela hiszpańskiego się nie spełniła, lecz idea końca powie-
ści pozostawała nadal żywa, czego dowodzi artykuł E. Ciorana Koniec powieści. 
W latach pięćdziesiątych miała miejsce szeroka dyskusja na temat kryzysu powie-
ści – wieszczono jej rozpad, wyczerpanie, koniec, śmierć. Jak pisze M. Wielewska: 
„zaatakowana została nie tylko „standardowa” powieść w swoich mimetycznych i 
całościowych aspiracjach, ale także społeczna sytuacja i ogólne – egzystencjalne 
uwarunkowania życia” (Wielewska 2012). O kryzysie powieści pisał W. Kayser, wi-
dząc go głównie na płaszczyźnie wymiaru językowego narracji, pojawienia się w 
narratologii nowych form podawczych, takich jak mowa pozornie zależna i monolog 
wewnętrzny (Kayser 1960).14 

Formą protestu wobec powieści tradycyjnej był nurt literacki we Francji, nazy-
wany nową powieścią (nouveau roman), który reprezentowali Allain Robbe-Grillet, 
Nathalie Sarraut, Michel Butor. Dowodząc, że tradycyjna forma powieści się wyczer-
pała, podjęli eksperyment w sferze narratologii oraz konstrukcji fabuły i czasu. Ich 
eksperymenty określane są jako antypowieść. Objawy kryzysu powieści dostrzeżo-
no także we współczesnej literaturze rosyjskiej, co dobrze odzwierciedla dyskusja w 
miesięczniku „Znak”, gdzie znalazł się tekst S. Chwina pod charakterystycznym ty-
tułem Kryzys powieści szaleje nad Polską (Chwin 2012).

Rozważania nad kryzysem powieści nie dotyczą wyłącznie sfery treści i formy, 
walorów poznawczych oraz kształtu artystycznego i estetycznego dzieła. Równie 
ważnym elementem w dyskusji jest stan nowoczesnej kultury, w której czas zajął 
pozycję dominującą, regulując dynamikę rzeczywistości i określając w niej miejsce 
czasu wolnego. W związku z tym wyraźnie odczuwalna jest transformacja potrzeb, w 
tym intelektualnych. Wyraźne skrócenie wolnego czasu spowodowało konieczność 
jak najbardziej efektywnego jego wykorzystania. Mówi się o przemyśle wolnego 
czasu. Ogromną rolę w tym procesie odegrał internet, który wpłynął na kurczenie się 
tradycyjnego rynku czytelniczego. Medium wpłynęło znacząco na gatunek powieści, 
eliminując praktycznie utwory długich rozmiarów. Zamiast nich do obiegu weszły 
nowe formy – książki e-mail czy powieści graficzne. 

W Rosji sytuacja wyglądała nieco inaczej. Na Zachodzie na kryzys powieści 
wpłynął brak społecznego porozumienia na płaszczyźnie ideowej (ideologicznej), 
moralnej i metafizycznej. W Rosji lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych powieść ofi-
cjalnego nurtu nie osiągała głębi metafizycznej i moralnej, natomiast była silnie zdi-
deologizowana. I zaprogramowana rzeczywistość, jaką prezentowała, była odległa 
od rzeczywistości, jaką przeżywała zbiorowość tamtej epoki, właściwie była poza 
nią, Nie odbijał się w niej prawdziwy świat realny, bardzo skomplikowany i niejed-
noznaczny, zarówno zewnętrzny wobec jednostki jak i wewnętrzny.

Na bezpośrednią zależność między dziełem sztuki (dziełem literackim) a rzeczy-
wistością wskazywała stanowiąca jądro materialistyczno-dialektycznej gnoseologii 
teoria odbicia. W praktyce wszakże zagadnienie to, które korzeniami tkwić miało w 
filozofii i jej fundamentalnych założeniach, nie oznaczało wiernego odbicia rzeczy-

14 O kryzysie powieści patrz także: Markiewicz 1995; Bartoszyński 2004.
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wistości empirycznej, lecz jedynie wymóg ukazywania tego, co dyrektywa ideolo-
giczna uznawała za typowe (v. Suchanek 1996: 10). 

Czy dlatego Drużnikow właśnie w latach sześćdziesiątych sięgnął po gatunek mi-
kropowieści? Nie ulega wątpliwości, że jednym z powodów był opór wobec du-
żych form prozatorskich, jaki dało się odczuć w ówczesnej literaturze rosyjskiej.15 
Jurij Bondariew stwierdzał, że nadszedł czas krótkich, zwartych opowieści, dyna-
micznych, gdy idzie o dzianie się, lecz lakonicznych w opisach (v. Оскоцкий 2001: 
9). Centralny gatunek ówczesnej prozy, powieść, zaczyna być stopniowo wypierany 
przez opowiadanie. Przyspieszony rytm życia potrzebował zwartej formy wyrazu. 
Badaczka białoruska G. Niefagina posłużyła się bardzo celną plastyczną metaforą: 
„mikropowieść to odłamek lustra, w którym, jak w całym lustrze, odbija się otacza-
jący świat” (Нефагина 2006: 93). Bardziej precyzyjnie ujął to L. Anninski podkre-
ślając, że opowiadanie – to epizod, natomiast mikropowieść to los jednostki, będący 
nie obrazowym przetworzeniem życia, lecz jego wyabstrahowanym modelowaniem. 
Zdania tego nie podzielił W. Oskocki (Оскоцкий 2001: 22).

W. Oskocki, dowodzi, że niechęć wobec najdłuższej formy prozy nie oznaczała 
wówczas odrzucenia gatunku powieści, lecz jedynie niechęć wobec takich jej reali-
zacji, które ze względu na podejmowaną problematykę, ideologiczne ukierunkowa-
nie i dydaktyczny wydźwięk potrzebne były realizmowi socjalistycznemu, lecz gdy 
idzie o ich poziom stanowiły dewaluację wartości artystycznych. Za imitatorów ga-
tunku, wychodzących z założenia, że im grubsza jest książka, tym jest ona bardziej 
powieścią i epopeją, uznaje Oskocki G. Markowa, S. Sartakowa, A. Czakowskiego 
(Оскоцкий 2001: 10).

G. Krasnow jest zdania, że gatunek uprawiany przez Drużnikowa odzwierciedla 
pewne ogólne tendencje wspólczesnej prozy (Краснов 2006: 134). Wprowadzenie 
przez pisarza terminu mikropowieść ułatwia – jego zdaniem – nazywanie gatunków.

Na temat kryzysu powieści Drużnikow wypowiedział się w tekście Powieść jako 
katharsis (Дружников 2001: 165–182). Mówił w nim: „Kryzys powieści, jeśli patrzy 
się na niego z Ameryki, jest częścią kryzysu literatury drukowanej w ogóle, związa-
nego z rozwojem telewizji, większą mobilnością ludzkości i w szczególności z moż-
liwościami internetu” (Дружников 2001: 165). Pisarz był przekonany, że proza pod 
wpływem internetu musi się zmienić – decyduje o tym ograniczenie czasowe – czyta-
nie jak życie w ogóle musi odbywać się szybko. Drużnikow jednak nie pragnął klęski 
powieści, on swoimi mikropowieściami proponował jedynie dla XXI wieku inny ga-
tunek – paralelny. Pisze: „Technicznie mikropowieści zrodziły się z opowiadań dro-
gą stopniowego pogłębiania linii fabularnych i wzbogacania postaci. Dopiero potem 
zaczęła się wyrysowywać pewna koncepcja bardziej „muskularnego” i obszernego 
gatunku, który otrzymał nazwę mikropowieści” (Дружников 2001: 172). 

Swirski przewidywał, że w rosyjskich sporach wokół mikropowieści Drużnikowa 
mogą padać argumenty o chęci bycia oryginalnym i nawet szokowania nowością for-
my (Дружников 2001: 122). Dowodem tego domysłu może być opublikowany w 
piśmie „Kontinient” artykuł M. Adamowicz Rosyjskojęzyczna periodyka literacka 
w USA, w którym mikropowieść Postrzępiony żagiel miłości (Потрепанный парус 
любви) nazywa wbrew intencjom autora opowiadaniem (Адамович 1999: 416). 

15 N. Bassel dowodzi, że podobne zjawisko było wówczas w literaturze estońskiej (Бассель 
2001: 26–36).
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Turecka badaczka, Sewincz Uczgiul, stwierdza natomiast, nazbyt chyba generali-
zując, że nauka zachodnia uważa Drużnikowa za twórcę nowego gatunku (Учгюль 
2002: 297). Czy nazwa mikropowieść stanie się w genologii uznanym terminem li-
terackim, pokaże historia. Jeśli będą jej używać inni, Drużnikow może być uznany 
za twórcę nowego gatunku. Autor Aniołów przekonuje, ze mikropowieść to gatunek 
odpowiadający duchowi naszej epoki pośpiechu, bowiem w krótkiej formie pozwa-
la przekazać pojemną i bogatą treść. Ze względu na rozmiar może być czytana w 
Internecie. Tekst jednej z mikropowieści Drużnikowa został nagrany przez autora na 
taśmie magnetofonowej i może być słuchany podczas jazdy samochodem. 
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Люциан Суханек

ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ И МИКРОРОМАН

Резюме
Юрий Дружников (1933–2008) – один из самых выдающихся современных русских 

писателей. В 1987 г., после долголетних попыток выехать заграницу, он эмигрировал в 
США. Проживал в Дэвис, где в университете работал профессором славистики. Самое 
известное произведение Дружникова, без которого трудно себе представить современ-
ную русскую литературу, это роман Ангелы на кончике иглы, (1969–1976), вошедший 
навсегда в канон текстов, посвященных эпохе тоталитаризма. Роман показывает про-
фессиональную среду журналистов, усердно выполняющую миссию лжи. Образ дей-



Славистика XVIII (2014)

 Jurij Drużnikow i mikropowieść 89
ствительности у писателя апокалипсический, хотя не полностью лишен надежды, ибо 
увидел он луч света в небольшой группе «проснувшихся». 

В наследии Дружникова важное место занимают малые прозаические формы, не 
вписывающиеся в традиционную классификацию прозы, которые автор определял как 
микророман. Работу над ними он начал в 60-е гг., но некоторые из них, спустя несколько 
лет, заново редактировал, изменял и дополнял. Писал их также в эмиграции. О жанре, 
которым пользовался, Дружников высказался в статье Введение термина «микророман» 
в литературоведческий обиход, в очерке Мечта о прозе для XXI века и в тексте Роман 
как катарсис. Одной из причин пользования формой микроромана было стремление 
оказать сопротивление большим прозаическим формам, которое в это время чувствова-
лось в русской литературе, где роман был под сильнейшим воздействием идеологии, а 
запрограммированная в нем действительность – лишена реальности. Главный жанр тог-
дашней прозы, роман, постепенно начал сдвигаться к жанру рассказа. Это явление сле-
дует рассматривать не только с точки зрения отечественной литературы, но и в гораздо 
более широком плане – в контексте изменений, происходящих с романом в европейской 
литературе, которая переживает кризис как в области содержания, так и формы, как по-
знавательной ценности, так и общего художественного и эстетического характера лите-
ратурного произведения. 
Ключевые слова: Юрий Дружников, эмиграция, Ангелы на кончике иглы, проза, ми-

кророман.
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О СИНЕСТЕЗИЈИ У СТВАРАЛАШТВУ 
ВАСИЛИЈА КАНДИНСКОГ

Тема овог рада је синтеза различитих видова уметности у стваралаштву Василија 
Кандинског, корифеја апстрактне уметности. Посебан акценат се ставља на тезу да је 
музика извршила снажан утицај на његово поимање ликовне уметности и целокупно 
стваралаштво, како у практичној, тако и у теоријској равни. Суштину естетских погледа 
Кандинског проналазимо у његовом трактату О духовном у уметности и у преписци с 
композитором Арнолдом Шенбергом.
Кључне речи: Василиј Кандински, синестезија, апстрактно сликарство, музика

Василиј Кандински дели судбину с Ван Гогом и Гогеном, будући да је тек у 
зрелим годинама одлучио да постане сликар. У међувремену је постао доктор 
правних наука и изградио посебан стил живота – љубав према раду, организо-
ваност, перфекционизам и жељу да свој уметнички израз, али и специфичну 
филозофску концепцију, утемељи на оригиналним принципима. Љубав према 
књижевности, поезији и музици, као и импресиван осећај за боје, успео је да 
синтетише и овековечи на сликарским платнима. Кандински је један од првих 
сликара коме је пошло за руком да допре до „естетских хоризоната“ (Турчин 
2005: 26)1 апстрактног сликарства. Разноликост и богатство слика доказ су без-
граничног стваралачког света Кандинског и одговор на питање зашто је његово 
сликарство постало један од уметничких и интелектуалних симбола XX века. 

 Истовремено бављење музиком и цртањем у детињству, временом је по-
стало основа за развијање мисли о синтези те две уметности, тј. темељ естет-
ских погледа Кандинског. Два догађаја из 1896. г., која су оставила печат на цео 
његов живот, потврдила су да је таква синтеза могућа. Наиме, реч је о сусрету 
са импресионистичком Монеовом сликом Стог сена и поставком у Бољшом те-
атру романтичарске Вагнерове опере Лоенгрин, којом започиње реформа опер-
ског спектакла. Кандински је тада писао: „Виолине, дубоки фаготи и, нарочито, 
сви дувачки инструменти оживљавали су за мене блиставост тога часа. Веровао 
сам да видим све боје, имао сам их пред очима“ (Valije 2006).

Један од најпродуктивнијих у стваралаштву Кандинског био је период од 
1909. до 1911. г. у коме је насликао око 200 слика. Управо тада је прешао на 
апстрактне облике у сликарству, остварујући велику романтичарску машту, тј. 
ствaрајући чисту и духовно богату уметност боја налик музици. Размишљајући 
о духовном, Кандински је инсистирао на музикалности одређених боја, дајући 

1 Сви цитати из наведеног дела дати су у преводу Т. Ж.
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им посебне гласове. Некима од њих је приписивао „инстинктивна и душевна 
својства, а такође и значење симбола духа“ (Турчин 2005: 187).

Као свестрани уметник, Кандински је поред сликања писао и поезију. Године 
1913. издао је збирку песама „Звуци“ са својим гравирама. То су заправо поеме 
које је он назвао стиховима у прози. Представљале су јединство поетских, му-
зичких и сликарских почетака. Покушао је да „одређене ритмове пренесе у речи, 
односно да их преведе у звук“ (Mijušković 1974). „У тој поезији Кандински је 
нашао свој индивидуални пут, којим се трудио да упореди развитак свог сликар-
ства и уметности речи“ (Турчин 2005: 162). Авангарда није могла да се заобиђе 
без синергије уметности, а Кандински је, с њему својственим синтетишућим 
начином да мисли и ствара, у себи спајао музичара, песника и сликара. 

Синестезија представља спој утисака доживљених различитим чули-
ма. Присутна је у књижевности, музици, ликовној уметности и филму. Први 
међусобни утицаји различитих чула спомињу се у Библији, санскритским по-
етским трактатима индијских теоретичара, као и код грчких филозофа. У 
XVII и XVIII веку долази до промене у схватању ове појаве. Рађају се нове 
идеје о чулима и опажању предмета, а појављују се и мишљења да боја има и 
психолошку конотацију. Њутн кроз прављење аналогија између седам боја и 
седам музичких тонова, долази до епохалног открића да дубоки тон одговара 
љубичастој, а високи црвеној боји. У истом периоду, Гете износи теорију о 
бојама и њиховом психолошком значењу. Велико интересовање за синестезију 
било је присутно у симболистичкој школи, посебно код Бодлера и Рембоа, 
Гила и Веселовског. Касније, Жил Мије у медицини међу првима користи реч 
синестезија, у контексту дискусије о нормалним и патолошким особинама 
пацијената. Нордау о синестезији говори као о менталном поремећају, док 
Сегален тврди потпуно супротно, објашњавајући да синестезија настаје услед 
повезивања нервних центара и асоцијације идеја (вид. Vuković 2010).

Кубофутуристи и футуристи су касније на себи својствен начин такође гово-
рили о синестезији. О узајамном утицају музике и сликарства писали су Серов 
и Стасов. Лист, Мусоргски, Римски-Корсаков, Дебиси, Скрјабин и др. ствара-
ли су инспирисани одређеним уметничким сликама и скулптурама. Чајковски 
је био надахнут поезијом, сликари Каспар, Врубељ, Делакроа, Тарнер, Матис 
и др. музиком, док су Швинд и Вислер своје слике чак називали Симфонијама 
(Ванслов 1983). Када је реч о међусобном утицају музике и ликовне уметности, 
не може се изоставити литвански уметник Чурљонис, који заузима посебно ме-
сто у развоју „музичких“ почетака сликарства. „Сликао је као да је компоновао 
сонате“ (Ванслов 1983: 98).2 „Свака слика је насликана полифонијски, први део 
Allegro, други Andante и трећи Finale“ (Ванслов 1983: 100–101). Слично томе, 
А. Бели тврди како му се чини да боја као да одговара тоналности у уметности 
(Бели 2008).

Скрјабин је синтетисао различите видове уметности. Његова поема Прометеј 
је изграђена по принципу преплитања звука са одговарајућим бојама. Наиме, 
хтео је да изведба Прометеја буде праћена визуелно спицијалним ефектима 
обојене светлости. Сјединио је оркестар са светлосном клавијатуром, која ће на 
екрану пројектовати спектар боја који се мења у складу с хармоничним и ин-

2 Сви цитати из наведеног дела дати су у преводу Т. Ж.
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струменталним променама (Кассу (ур.) и др. 1999). Један од првих немачких 
романтичара Ото Рунге стварао је у правцу синтезе уметности и сликарства. 
У апстрактној уметности, поред Кандинског, за синестетичке особине вежу се 
Кле и Брак. 

Кандински је своје принципе изложио у трактату О духовном у уметности, 
који доказује да је музика играла одлучујућу улогу у његовом апстрактном ства-
ралаштву. Инсистирајући на повезаности боја и музике, и у другим делима је 
писао да сликарство може да изрази исту такву снагу као што то чини музика 
(Кандинский 2008: 28).

За трактат О духовном у уметности су непосредно по објављивању, како на-
води његова супруга Нина Кандински у предговору каснијим издањима, гово-
рили као о „новом Јеванђељу у животу уметности“, у коме Кандински износи 
детаљно одређење „симфонијских слика, у којима симфонијски елеменат на-
лази примену као један од делова“ (Турчин 2005: 177). Доказавши да постоји 
дубока повезаност различитих уметности, углавном музике и сликарства, 
Кандински развија визионарску идеју Гетеа по којој сликарство мора да изгра-
ди свој контрапункт у коме ће коначно доћи до чисто сликарске композиције, 
располажући бојом и формом. Кандински указује на њихову неизбежну везу и 
објашњава како форма делује на боју и обрнуто. Форма сама по себи, нарочито 
ако је савршено апстрактна, поседује свој унутрашњи звук и представља духов-
ну материју са својствима која су идентична као и та форма. На пример, троу-
гао представља материју која има сопствену духовну арому. У комбинацији с 
другим формама та арома се диференцира, поприма звучне нијансе, али у осно-
ви остаје непромењена, као арома руже која никако не сме да се поистовети са 
аромом љубичице. Кандински подвлачи да је квантитет боја и форми неограни-
чен, самим тим и комбинације, а у исто време и деловање (Кандинский 1967: 
68). Дакле, „форма је спољашњи израз унутрашњег садржаја“ (Кандинский 
1967: 69) или материјални израз апстрактног садржаја и заснива се на принци-
пу унутрашње нужности, јер у основи сваког, и најмањег и највећег проблема 
лежи оно унутрашње, тј. духовно. Пошто уметност делује на чула, самим тим и 
она може бити остварена само преко њих, јер само преко чула се може достићи 
уметничка истина. Боја ће у комбинацији са цртежом довести до великог сли-
карског контрапункта, јер сама по себи скрива неограничене могућности и све 
заједно ће довести до принципа унутрашње нужности, који постаје једини из-
вор. Сценска композиција „Жути звук“ Кандинског јесте покушај стварања 
управо из овог извора (Kandinski 1974). На сцени људи су обојени, али нема 
жуте боје. „Она одзвања кроз музику, ствара мелос који боја најављује, мож-
да сјајем белине, чисте и снежнобеле, као што може бити само тоналитет боја“ 
(Dona 2008). Кандински у Жутом звуку даје нешто ново, потискује реч зву-
ком различитог тембра, тона и пуноће. Људски свет представља као вакуум у 
којем нема ни времена ни простора (овај поступак је преузео од Метерлинка 
(Бринкман 1998)). У средиште ставља боју са сценско-техничком могућношћу 
светлосне пројекције (Бринкман 1998). Речи у комаду доприносе томе да се из-
гради одређена атмосфера. Људски глас може да се примени чист, како каже 
Кандински - без замагљивања смислом речи. У Жутом звуку увођење обојене 
светлости добија доминантну улогу, тако да гледаоцу остаје само да се уживи 
и преда. О Жутом звуку Кандински пише Шенбергу да је, као и његове сли-
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ке, „исконструисан по принципу унутрашње нужности“ (Шёнберг, Кандинский 
2001: 101).3 Као што су се футуристи борили да прикажу реч као такву, тако је 
и Кандински у овој сценској композицији хтео да, следећи овај принцип, при-
каже боју и звук.

У алманаху „Плави јахач“ Кандински је објавио теоријски чланак „О 
сценској композицији“, у коме пише да ова композиција подразумева синтезу на 
сцени три апстрактна елемента:

„Музички тон и његово кретање,1. 
Телесно-душевни звук и његово кретање, изражено кроз људе и пред-2. 
мете,
Обојени тон и његово кретање, које добија посебно значење“ (Kandinski 3. 
1974: 176).

У Десау 1928. г. Кандински се трудио да оживи апстрактно сликарство 
постављајући сценску композицију на музику Мусоргског. 

Дакле, „сценска композиција“ Кандинског се од обичних театралних по-
ставки разликује управо у томе што су сви синтетички елементи апстрактни, 
али боја, која је дошла из апстрактног сликарства, постаје нова компонента 
синтезе. Као сликар сматрао је да боја представља основно средство помоћу 
кога се може утицати на душу човека. Објашњавајући принципе узајамног 
деловања ова три апстрактна елемента, Кандински упозорава да они нису дуж-
ни да понављају једно друго, иако су подређени јединственом унутрашњем 
циљу. „Музика, на пример, може бити потпуно запостављена или да се потис-
не у задњи план ако је, на пример, изражено кретање довољно и ако би ефекат 
кретања слабио при активном учешћу музике. Расту кретања у музици може да 
одговара смањење покрета у плесу...“ (Kandinski 1974: 176). У тим ситуацијама 
Кандински манифестује једну од најважнијих и најдубљих идеја своје теорије – 
идеју контрапункта разних уметности. 

Полазећи од јединства душе и повезаности вида са свим чулима, Кандински 
је вршио поређење не само између боје и чула, боје и симбола, боје и тембра, 
него и поређење између боје и температурног својства, боје и разних типова по-
крета. Те његове синестетичке представе чине садржај посебног дела трактата 
О духовном у уметности, названог „Језик боја“. По Кандинском, постоје чети-
ри основна звука сваке боје, она је „1. топла и при том а) светла или б) тамна, 
или 2. хладна и а) светла или б) тамна“. У кретању кроз спектар нијанси између 
жуте и плаве заправо је реч о кретању од топле ка хладној. То је хоризонтално 
кретање, при чему се топло на тој равни креће према посматрачу, а хладно у су-
протном правцу. Кандински говори и о физичком сродству боја, нпр. „дејство 
жуте се при додавању беле повећава, као и дејство плаве при додавању црне“ 
(Кандинский 1967: 89–91).4

Према виђењу Кандинског, жута је основна боја, а уколико се посматра непо-
средно делује узнемирујуће на човека. Тенденција жуте ка посветљавању може 
бити повишена до неиздрживости за очи и душу. Жута при томе звучи као про-
дорна труба или најоштрији звук фанфара. Ако се жута боја „охлади“ плавом 
добија се тон душевно оболеле особе (Кандинский 1967: 95).

3 Сви цитати из наведеног дела дати су у преводу Т. Ж.
4 Сви цитати из наведеног дела дати су у преводу Т. Ж.
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Плава је боја удубљивања и њена склоност ка удубљивању је толико велика 
да њена интензивност расте управо у дубљим тоновима и постаје карактерније 
духовна. Како дубље постаје плаво, то више вуче човека ка бесконачности и 
натчулном. То је боја неба и боја божанска. А доведена до граница црне, добија 
призвук људске патње. Постајући светлија добија равнодушни карактер и 
постаје далека и једнолична као високо и плаво небо. Дакле, што је светлија, то 
је безвучнија, све док не дође до потпуне тишине и постане бела. У музичком 
лику светлоплава је налик звуку флауте, а тамноплава виолончелу. Све дубље 
нијансе плаве подсећају на чаробне звуке контрабаса, а у дубљем, свечанијем 
облику звук плаве једнак је звуку дубоких оргуља (Кандинский 1967: 96).

Према мишљењу Кандинског, идеалну равнотежу смеса ових двеју 
дијаметрално супротних боја даје зелена. Апсолутно зелена је најмирнија од 
свих других боја, статична, пасивна, нема призвука ни радости, ни туге, ни 
страсти, боја лета. Додавањем жуте, губи се равнотежа и рађа се активност, боја 
оживљава, а додавањем плаве зелена почиње да звучи другачије: озбиљније и 
замишљеније. Ако се посветли или потамни зелена чува свој првобитни карак-
тер равнодушности и смирености. У музичком смислу апсолутно зелена подсећа 
на спокојне, развучене, средње тонове виолине (Кандинский 1967: 97).

Даље, бела је одређена као „не боја“, представља симбол света где су неста-
ле све боје, сва материјална својства и супстанце. Одатле долази само велика 
тишина, и као таква делује на нашу психу, као тишина такве величине, која је 
за нас апсолутна. Духовно звучи као безвучност, што у значајној мери одговара 
музичкој паузи, и може представљати нешто, или, вероватније ништа, што прет-
ходи почетку, рођењу, док црну доживљава као вечну тишину без будућности. 
Музички представљено изгледа као потпуно завршена пауза, као да је после те 
паузе заувек круг затворен (Кандинский 1967: 99–101).

Равнотежа ова два тона рађа сиво – безвучно и статично. За разлику од зеле-
не, ова статитичност је неутешна. При посветљавању као да може да се дише у 
тој боји, као да је сакривен извесни трачак наде (Кандинский 1967: 102).

Црвена је по Кандинском карактерно топла и хладна боја, делује духовно, 
као животно. То је умирујућа боја, која носи у себи необичну снагу. Топла свет-
лоцрвена буди осећај снаге, енергије, одлучности, радости, тријумфа. Музички 
подсећа на звук фанфара, цинобер на ужарену страст, самоувереност и налик је 
звуку трубе и може се упоредити с јаким ударцима бубњева. Хладно црвена као 
и свака у корену хладна боја допушта ка удубљивању, а по звуку је налик висо-
ким, јасним, звучним тоновима виолине (Кандинский 1967: 103–107).

Топлоцрвено и жуто даје наранџасто. По мишљењу Кандинског црвена у 
наранџастој боји игра велику улогу, јер јој чува ноту озбиљности. „Звучање 
наранџасте одговара звучању средњем звону, јаком алту“ (Кандинский 1967: 
108).

Хладна љубичаста има склоност удаљавања. Љубичасто је охлађено црвено 
у физичком и психолошком смислу и звучи као нешто болесно и тужно. По зву-
ку је налик на енглески рог, фрулу и уопште дубоке тонове дрвених инструме-
ната, као фагота (Кандинский 1967: 107–108).

Други најзначајнији теоријски истраживачки подухват Кандинског је књига 
Тачка и линија у површини, настала 1926. г., која својим минуциозним анали-
тичким приступом и детаљним сагледавањем ауторових принципа представља 
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наставак трактата О духовном у уметности, проучавајући односе основних еле-
мената уметности. Овде сликар даје детаљну анализу геометријских структура, 
тачније однос између тачке, линије и површине, као и њихових комбинација 
боја правећи аналогију с музиком, поезијом и архитектуром. Тачку извлачи из 
обичног контекста и даје јој унутрашња својства, чиме она постаје важан еле-
мент у композиционом смислу. Елемент времена је у тачки потпуно искључен 
што је у одређеним случајевима чини неопходном за композицију и тада одго-
вара кратким ударима таламбаса или триангла у музици (Кандинский 2003). У 
зависности од броја тачака, облика и места, даље се развија и даје линију, која 
илуструје покрет. Комбинације ова два елемента образују површину. Посебни 
ритмови и хармоничност површине се добијају уз помоћ боја и фактуре. „Вођен 
овим идејама, Кандински је једно време хтео да изучава паралелизам звука и 
боје и њихову везу с простором и временом“ (Турчин 2005: 379).

Сценска дела Кандинског и Шенберга заправо су покушаји да се позорница 
отвори свеобухватном уметничком делу. Њихова идеја свеобухватног уметнич-
ког дела ограничава се искључиво на уметничку и духовну сферу. „Пријатељство 
са Арнолдом Шенбергом је утицало на Кандинског да сликарство даље развија 
по узору на апстрактну музику“ (Бринкман 1998). Тако је слику Импресија 3 
(1911) насликао непосредно по слушању концерта у Минхену на којем су изве-
дена Шенбергова дела. Кандински је утисак душе, тј. импресију исказао сли-
карском формом. Звук је показан интензитетом боја, што доказује његову сине-
стетичку перцепцију. Чуо је звуке у жутој боји и веровао у снагу њеног утицаја 
на душу. Слика представља његов револуционаран покушај да невидљиво учи-
ни видљивим. После поменутог концерта у Минхену Кандински је Шенбергу у 
писму написао да је он у својим делима остварио то чему он тежи у сликарству, 
тј. дисонантности у уметности, јер је сматрао да је проблем решен у музици 
(Шёнберг, Кандинский 2001: 24).

У писму Шенбергу од 18. јануара 1911. г. Кандински наводи да је „пут дисо-
нанце у уметности, тј. у сликарству исти као и у музици“ (Шёнберг, Кандинский 
2001: 96). „На тај начин сликарска и музичка дисонанца данашњице није ништа 
друго него хармонија сутрашњице“ (Далхаус 1998).

Василиј Кандински, творац апстрактног сликарства, говорио је о дубокој 
вези свих видова уметности, посебно музике и сликарства. „Боја је дирка, око – 
чекић, душа – полифонични клавир“, писао је у трактату О духовном у уметно-
сти. Као што боја не може да постоји самостално, без форме, тако и сваки човек 
влада унутрашњом и спољашњом перцепцијом стварности – сећањем, чулима, 
духовношћу и физичким осетима, и задатак уметности је да их обједини.

Платна Кандинског се пре свега карактеришу као музичка. Целокупно 
његово стваралаштво – боје, линије, форме – живи су, вибрирајући, звучни и 
испуњени емоцијама. Многе радове је обједињавао у циклусе под насловом 
„Композиције“, „Импровизације“, „Импресије“ и додељивао им редне бројеве 
и поднаслове. Ханс Арп је 1948. године писао да „његове слике и његове пес-
ме треба слушати очима и гледати ушима“ (Mijušković 1974). Као најважнији 
задатак Кандински је сматрао откривање и истраживање аналитичких и синте-
тичких елемената уметности – боја, равни, обима, простора, времена, кретања, 
речи и њихових утицаја на психу. 
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Тамара Жельски

О СИНЕСТЕЗИИ В ТВОРЧЕСТВЕ ВАСИЛИЯ КАНДИНСКОГО

Резюме

В данной работе говорится о синтезе различных видов искусства в творчестве 
Василия Кандинского, основателя абстрактной живописи, а также и о ведущей роли, ко-
торую сыграла музыка в мыслях и чувствах художника. Предствление о влиянии музыки 
на творчество Кандинского помогают составить его теоретические работы и переписка 
с композитором Арнольдом Шёнбергом, содержащими многочисленные упоминания 
о музыке, разнообразные музыкальные впечатления и музыкальные аналогии. Особая 
роль цвета, его символический и психологический смысл также имеют у Кандинского 
музыкальную аргументацию.

 Ключевые слова: Василий Кандинский, синестезия, абстрактная живопись, музыка
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УЛОГА ЕЛИЗЕ ОЖЕШКОВЕ У ЕМАНЦИПАЦИЈИ ЖЕНА

Елиза Ожешкова, једна од најзначајнијих пољских књижевница, промовисала је у 
другој половини XIX века својим књижевним радом идеју еманципације жена. Њени 
новински чланци и романи играли су велику улогу у оспособљавању жена и тежњи 
ка њиховом осамостаљивању. Захваљујући њима, ауторка је у своје време стекла ве-
лику популарност како у Пољској тако и у другим земљама. Овај рад приказује како је 
Ожешкова покушала да промени положај жена у друштву, како се борба за женска пра-
ва огледала у њеним радовима као и какав су утицај њена дела у овом погледу имала на 
читаоце. 
Кључне речи: женска права, посао, брак, деца, друштво

О потреби за променом статуса жена говорено је још у средњем веку, 
међутим, тек много касније, у XIX веку, започете су прве борбе за њихова права. 
Европа је била конзервативнија од САД у овом питању, тако да је и у пољским 
земљама тај процес веома споро напредовао. У књизи Клементине Хофманове 
Успомена од добре мајке (Pamiątka po dobrej matce, 1819) виде се прве назнаке 
покушаја да се побољша образовање жена. Вероватно је ова књига Хофманове 
покренула лавину нових чланака о истој теми, чији су аутори углавном били 
непотписани (Romankówna 1948: 72). Овим проблемом бавили су се како жене 
тако и мушкарци. Међутим, прво шире виђење овог проблема дала је Елиза 
Ожешкова. Није било лако одговорити тада новим животним струјама, наро-
чито после пада Јануарског устанка (1863–1864). Тада je требалo да се попу-
не и радна места на којима су радили мушкарци. Жене су могле да раде уместо 
њих, али за такав рад нису биле довољно образоване (Romankówna 1948: 99). 
Тако је проблем уочен као шири друштвени и започела борба за женска права у 
пољским земљама. 

Елиза Ожешкова (1841–1910), најзначајнија списатељица пољске културо-
лошке и књижевноисторијске формације – позитивизма, која одговара реализ-
му у другим средњоевропским културама, своју дугу каријеру, дугу више од 
педесет година, започела је веома млада објавивши приповетку под насловом 
„Призор из гладних година“ („Obrazek z lat głodowych”, 1866) (уп. Bursztyńska 
1989: 24). Она не само да је живела од публицистике и обогатила пољску 
књижевност својим радовима, већ се, у складу с духом позитивистичке епохе, 
бавила и друштвено ангажованим радом. Након што је стекла шестогодишње 
образовање у пансиону у Варшави, што је за тадашње време и услове била права 
реткост за једну жену, удаје се за доста старијег велепоседника Пјотра Ожешка. 
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Брак није дуго потрајао: Пјотр је био протеран у Сибир,1 а она, одлучивши да 
не пође за њим, вратила се на своју очевину у Милковшчизну, где је радила на 
самообразовању у очевој библиотеци и почела да пише. Услед непредвиђених 
околности очево имање је морала да прода. Тим новцем 1869. године купила је 
себи кућу у Гродну, граду у данашњој Белорусији, где је провела остатак живо-
та (Romankówna 1971: 10–17). 

Образовање које је Ожешкова стекла, у поменутом пансиону, било је веома 
оскудно. Младе племкиње училе су француски језик, уметност свирања на кла-
виру, да певају или сликају, да пишу писма – практичне им вештине нису биле 
потребне, што је према славној пољској књижевници било погубно. Поред тога, 
тадашњи систем забранио је женама да обављају „мушке“ послове, па самим 
тим, и да буду самосталне. Жена би била ограничена, као птица у златном ка-
везу; њој би припадала улога домаћице и верне пратиље мужа, што је, свакако, 
ометало развој њене личности (Romankówna 1971: 4). 

Положај жене у XIX веку, како у Пољској тако и у другим земљама, био 
је веома тежак, а опет, насупрот томе, жене су све више почињале да се баве 
књижевношћу и културом. Пуно право гласа могле су да уживају тек од по-
новног стицања пољске независности 1918. Новостворена пољска држава била, 
може се рећи, у светској авангарди фенимизма, пошто су жене у Пољској ово 
право стекле пре неголи жене у Америци, Великој Британији, Француској или 
Швајцарској (Mołdawa 1987: 179).

Испоставило се да је за позитивисте информација била веома битна, а као 
што је познато, њима је главно средство за чување и преношење идеја била 
управо књижевност. Питање читаности новина поставило се тек тада, и нови-
не су, одиста, постале значајан медиј за ширење књижевности, а била је ши-
роко распрострањена и доступна продаја књига.2 Књижевност је до тада била 
елитарна, доступна само људима из виших друштвених слојева, а у епохи по-
зитивизма постала је широко доступна. Нова књижевност била је одраз живо-
та; анализа друштвене стварности вођена је у смеру поуке друштва – какво је 
друштво заиста и какво треба да буде, тако да је на књижевну сцену ступио ро-
ман с тезом. 

Полазећи од идеје да је позитивистичко дело дужно да поучи3, Елиза 
1 Пјотр Ожешко, иако, по свој прилици, није непосредно учествовао у Јануарском 

устанку, одобрио је својој супрузи да у њиховој породичној кући скрива устанике, 
међу којима је био и Ромуалд Траугут, последњи диктатор Јануарског устанка, кога 
је она лично превезла до границе Краљевине Пољске. То је био разлог због кога 
је конфисковано Ожешково имање у Лудвинову, а он сам осуђен на интернацију у 
Сибир.

2 Карактеристична је била пракса да се романи најпре штампају у периодици, ча-
сописима и дневним листовима, а тек потом као засебна издања (Tomkowski 1993: 
168).

3 По мишљењу Ожешкове, роман треба да изгледа тако да свако ко га чита мора 
да извуче неку поуку, то је тзв. роман с тезом (powieść tendencyjna): „У књижевности 
уметничко дело треба да има широку мисао, циљ који се тиче друштва, да би било 
високо оцењено и корисно; другачије бива лепа прича, звучни, али празан звук, 
играчка добра да се њоме играју деца. Из таквих потреба и уверења родио се данас 
најраспрострањенији и углавном омиљен роман с тезом. Роман с тезом има већи 
утицај на разум него на машту. Буђење грозничаве радозналости није његов циљ; 
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Ожешкова је, пре свега, желела да поучи жену. Тако је списатељица, поред 
многих часописа у којима је објављивала, сарађивала и са часописом Блушч 
чије је програмско тежиште било еманципација жена. Са њом су се, раме уз 
раме, за женска права бориле и: књижевница Нарциза Жмиховска (1819–1876), 
друштвена активисткиња и публицисткиња Паулина Кучалска (1859–1921) и 
педагошкиња Јузефа Јотејко (1866–1928). Ове велике феминисткиње отворено 
су почеле говорити о потреби жена да се припреме за многобројне професије, о 
проширењу делокруга њиховог рада, а такође и о укидању злонамерних прав-
них ограничења које су жене имале. Поред тога, основале су бројна женска 
удружења (Burel 2009: 24). 

У XIX веку у пољској јавности се доста расправљало о природи жена, 
њиховом образовању, послу и задацима, о стварима које се обављају изван 
домаћинства, о статусу удатих и неудатих жена, о удовицама... Ожешкова се 
придружила овој дискусији. Била је свесна да је дискриминација над женама 
изазвана предрасудама које су дубоко укорењене у друштвени систем, а које 
су спречавале да се на жену гледа као на човека и, управо да би допринела 
превазилажењу овог суморног стања, она је почела да се бави новинарским и 
књижевним радом. Проблем еманципације пратила је у страној књижевности. 
Велики утицај на њен рад имало је на почетку дело француског драмског пис-
ца и песника Ернеста Легувеа Historie morale des femmes, које је објављено у 
Пшеглонду тигодњовом. Аутор је описивао безнадежну ситуацију жена, по-
себно у браку, и тражио да се оне образују како би имале приступ раду који 
би им обезбедио самосталност. Ове ставове Ожешкова је потпуно поделила. 
(Romankówna 1948: 133).

Први пут се Ожешкова ангажовала у друштвено-просветном раду још 1862. 
Заједно са Флорентијем Ожешком, њеним тадашњим девером, основала сеоску 
школу у коју је ишло двадесет дечака. За школу су издвојена потребна сред-
ства, али су се, нажалост, појавиле извесне препреке у свести родитеља тих 
ђака које је било тешко искоренити, те је школа убрзо престала с радом.4 И 
даље је Ожешкова осећала потребу за оваквим радом, па је она неколико годи-
на касније организовала предавања о књижевности и историји, али овај пут за 
младе девојке (Jankowski 1964: 429).

Година 1870. била је плодна у публицистичком раду Елизе Ожешкове. Те го-
дине она се двапут оглашава о актуелном питању еманципације жена. Газета 
полска штампала њен чланак „О женском питању“ („O kwestii kobiecej”), а 
Тигодњик муд – расправу „Неколико речи о женама“ („Kilka słów o kobietach”) 
(Romankówna 1948: 133). Овај други часопис био је веома популаран и читан, а 
намењен модерним женама које су имале жељу за променом, које нису бежале 
од проблематичних питања као што је био проблем еманципације. 
за јунаке које представља, а од којих сваки отелотворава неку идеју – не бира пу-
теве дивне, изузетне, зачуђујуће, већ води путањом обичног човечанства – управо 
зато да би са представљеним животима дао општу поуку која се из потпуних пуких 
случајности не би могла извући (Orzeszkowa 1866: 285: 3). (Овде и даље превод с 
пољског М. Ј.)

4 У писму које је Ожешкова упутила Леополду Мејеу нису наведени разлози због 
којих је дошло до затварања школе. Писмо је објављено у часопису Курјер варшав-
ски 1911. године (Jankowski 1964: 61– 62).
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Дискусију је, заправо, на страницама Газете полске, покренуо чланак 
Антоњија Новосјелског у коме аутор тврди да свако зло потиче из Америке, па и 
борба за еманципацију жена. Ожешкова се Новосјелском оштро супротставила 
у чланку „О женском питању“ позивајући се пре свега на дело Аугуста Лангела 
Les Etats Unis, као и на књигу Демократија у Америци Алексиса де Токвила. 
(Romankówna 1948: 127). 

Ожешкова сматра да је еманципацију жена веома тешко описати, јер како 
каже „на помен речи: еманципација жена, пред очима неких људи покрећу се 
непријатне, често смешне, а понекад и веома тужне слике“. У уводу поменутог 
чланка „Неколико речи о женама“ она се бори са речју „еманципација“. Шта 
значи када жена каже да је еманципована? Ауторка описује жену која прово-
ди читаво своје време седећи у столици, читајући новеле и филозофске радове, 
њено објашњење је: „Ја сам еманципована жена!“ (Orzeszkowa 1873: 2). Према 
томе, није ни чудо, да је еманципација стекла негативну конотацију код мушка-
раца. Жена феминисткиња је, по њима, лења жена која не брине о својој поро-
дици већ чита романе. 

У чланку је као пример наведена бајка о чапљи која се обично чита деци 
пред спавање. Чапља хода горе-доле по климавој дасци покушавајући да по-
лети. Само понављање њеног корачања успављује децу, а даска је исувише не-
стабилна па је тако спречава у намери да полети. Ова бајка о чапљи заправо 
представља метафору за питање о еманципацији жена у историји човечанства. 
Жена је као стара чапља која само хода по дасци створеној од различитих погле-
да, предрасуда, страхова и преувеличавања других. Списатељица покреће теш-
ко питање о женама које од памтивека знају шта је сврха њиховог постојања, 
жена је створена „да буде супруга, мајка, домаћица...“ (Orzeszkowa 1873: 14).

Кључне теме овог рада биле су: образовање жена, запошљавање и брак. 
Писала је углавном о женама које нису имале подршку партнера или породи-
це. Проблемом је, превасходно, сматрала слабо образовање, које је обликова-
ло жену као пасиван и некреативан субјект. На породицу гледа као на свету 
институцију. Према Ожешковој, жена може наћи испуњење у подизању деце. 
Она је преко потребна, али ту треба да буде и њен муж који ће у томе да јој по-
маже. Главни проблем између полова јесте у њиховим различитим циљевима у 
животу: животни циљ мушкарца је да ради, а циљ жене је да се уда. Сматра да 
жена у то време није познавала себе. Кључ је, заправо, у начину на који су жене 
подизане и образоване: када се жене удају оне размишљају о читавом њиховом 
животу на веома наиван начин, па их зато Ожешкова назива децом. Жене без 
породице и без деце друштво је називало „уседелице“. Оне су морале да имају 
друге животне циљеве, али је то било веома тешко. Често такве жене људи не 
поштују, често им се смеју. Ауторка их пореди са лептирима који лепршају сами 
без дома и оцењује да ће, уколико се не побољша образовање младих жена, теш-
ко доћи до њиховог властитиог исуњења у животу (Orzeszkowa 1873: 15). 

 „Просвета, занати, индустрија, уметност и књижевност, то су сектори за по-
сао доступни нашим данашњим женама, али не покривају целу широку људску 
делатност, они нису ни мало скучени ни ограничени. Треба само обратити 
пажњу колико су жене у стању да прате ове путеве који су им постављени“ 
(Orzeszkowa 1873: 169). Што се тиче ситуације у образовању, ауторка указује 
како су за жену недоступне професије попут лекара, професора или уредни-



Славистика XVIII (2014)

 Улога Елизе Ожешкове у еманципацији жена 101

ка, а то тако никако не сме бити, јер „жена је човек исто колико и мушкарац“ 
(Orzeszkowa 1873: 13).

Најпопуларнија занимања која су женама препуштена су: гувернанта, 
кројачица и модисткиња. С обзиром на чињеницу да за ова занимања физички 
напор није потребан зараде падају на минимум. Поред овога, Ожешкова сматра 
да странкиње које шљахта доводи нису довољно припремљене за занимање гу-
вернанте. Пошто оне не познају пољски национални карактер, обичаје и навике 
оне могу имати лош утицај на младеж (Romankówna, 1948: 140). 

Према списатељици, није битно само друштвено окружење у коме жена живи 
и ради, него су, такође, индивидуалне активности и тежње жене од суштинског 
значаја за борбу за равноправност. Већином критикује пасивност разних жен-
ских група као и жене појединачно. Оно што је издваја од других савремених 
аутора јесте посебан однос према религији који је поседовала. Како Романкувна 
наводи теза коју је ауторка одлучила да докаже је била потпуно нова за све на-
роде, не само за Пољаке. Сви научници који су писали о женама потврдили су 
да је велики утицај на став друштва и права жена имала религија. Међутим, код 
Ожешкове то није случај, зато што она сама није била верник (Romankówna 
1948: 150). 

Пуно пажње посвећује менталној нези жена. Не залаже за борбу против 
мушкараца већ започиње разговоре са мушкарцима о питањима која се од-
носе на жене. Наводи практичне аргументе који указују на потребу увођења 
обухватнијих закона за жене у пољском друштву. Своје ставове је одлучила 
да сумира у форми књиге која је требало да буде подељена на три дела: жена 
у историји, савремена жена и жена у Пољској. Студија, на жалост није била 
у целини објављена, само је неколико пасуса изашло у разним часописима 
(Romankówna, 1948: 140). 

Да ће позитивистима доминантна књижевна форма постати роман увиде-
ла је сама Ожешкова, дефинишући га уз то као свој књижевни род. Пре него 
што је из њеног пера изашао њен први роман Марта, списатељица је у листу 
Газета полска објавила чланак под насловом „Неколико напомена о роману“, 
довитљиво тврдећи да „не ствара моћан аутор заједницу, него заједница ствара 
аутора“ (Orzeszkowa 1866: 285: 1).
Марта је једно од оних дела која су имала највећи утицај на женски по-

крет у Европи, а немачким феминисткињама је служило као средство агитације. 
Јунакиња романа је млада жена Марта Свицка која је услед несрећних околно-
сти изгубила свога мужа. Након његове смрти Марта остаје без средстава са 
живот. Родитеље је изгубила у раном узрасту, тако да није имала никога ко ће 
је подржати. Приморана да крене у потрагу за послом како би отхранила своју 
малолетну ћерку, Марта се суочава са проблемом проналажења саме себе у не-
познатом свету. Проблем је, с једне стране, отворена дискриминација према же-
нама коју ауторка описује, али, с друге стране, и чињеница да јунакиња ништа 
не зна да ради. Образовање које је она примила било је веома површно (стечено 
знање француског језика није било довољно да постане професор француског, 
адекватне цртеже за новине није умела да нацрта, а према конвенцијама није јој 
била допуштена могућност да постане продавац зато што је то био искључиво 
мушки посао) – толико да би се млада особа могла свидети мушкарцу као 
јако пристојна и образована кандидаткиња за жену, али недовољно да би мо-
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гла да обавља одређен посао. Схватајући да за њу не постоји друга могућност, 
јунакиња извршава самоубиство. Овакав трагичан крај је, свакако, резултат не-
достатка темељног образовања, затим, неприлагођености за самосталан живот, 
као и дискриминација пола, што ауторка оштро осуђује. Марта, на неки начин, 
приказује и саму Ожешкову која је, изгубивши велики део богатства после раз-
вода, била приморана да обезбеди себи средства за живот. Роман је преведен на 
неколико европских језика, а славу је стекао чак и у азијским земљама као што 
су Јапан и Кина. 

Сва дела Ожешкове проткана су – ако не проблемом еманципације – онда 
неким другим актуелним друштвеним проблемом. У већини дела појављују се 
женски ликови, било да су споредни или главни, који указују на неједнакост 
жена у тадашњем друштву. У делима Почетак романа, Ели Маковер, Породица 
Брохвич списатељица пише о девојкама које теже да се удају за човека са добрим 
иметком како би без муке осигурале себи безбедан и лагодан живот. Ожешкова 
сматра да су за то, свакако, криве њихове мајке које су биле заговорнице тради-
ционалног образовања. 

Да је ауторка својим књижевним радом хтела да утиче и на младиће видимо 
на примеру романа Пан Граба. Граба је одрастао у раскоши, а велику улогу у 
његовом животу одиграле су две гувернанте, Швајцаркиња и Немица, које му 
нису дале потребно образовање. Он је израстао у лепог дечака, говорио је фран-
цуски, свирао клавир, био популаран код девојака, доста је путовао по Европи, 
играо карте и опијао се. Кући није желео да се врати, а да почне да ради за њега 
је било незамисливо (Romankówna 1948: 170–194).

Ожешкова устаје и у одбрану права на развод брака. Сматра да је брак лич-
на ствар двоје људи и да се заједница не сме никако мешати. Лош брачни жи-
вот оставља велике последице на децу, због чега су она у њеној прози прика-
зана као тужна, несрећна и јадна. Чињеница да већина бракова није настала из 
љубави доводи до закључка да велики проценат парова у брачној заједници 
само живе једни поред других и да су деца једина „ствар“ која их повезује. 
Тадашњи поглед на развод био је потпуно другачији него данас, а пут до њега 
био је сраман и тежак. Жене су остајале у браку како не би живеле на маргинама 
друштва, и како их не би пратио назив „распуштеница“. Списатељица се такође 
бавила проблемом „уседелица“, а као пример нам може послужити приповетка 
Госпођица Антоњина. 

Погледима Ожешкове оштро се противио Болеслав Прус. Сматрајући да же-
нама образовање није потребно, на примеру романа Еманциповане жене, Прус 
покушава да што убедљивије покаже како је идеја самосталности за жену идеја 
њеног проклетства. За жену су најбитнији брак и породица, тврди овај вели-
ки позитивиста, и жена никако не сме да се бави пословима изван породице, 
јер то је пут ка њеној пропасти. Прус је, чак, ово дело сматрао врхунцем сво-
га рада. Поред тога, како Ана Жарновска у својој студији наводи, Прус није 
био наклоњен отварању школа за старије жене јер како каже „разумно физич-
ко васпитање се неће развити у лепшем полу ових физичких снага, јер га не 
поседују“ (Żarnowska 1995: 73). 

Било је, разуме се, и оних писаца који су подржавали Ожешкову. Један од 
њих био је Теодор Томаш Јеж, с којим се често консултовала о својим ставови-
ма и стваралаштву. Захваљујући њему, упознала је америчког новинара Теодора 
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Стантона на чију молбу је написала расправу о пољским женама која је потом 
објављена под насловом О пољској жени (1884). Поред овог трактата, ауторка 
је написала и „Отворено писмо женама у Немачкој“, као и брошуру О Пољској 
– Францускињама. Међутим, према речима Романкувне, своју борбу за женска 
права Ожешкова је практично завршила романом Марија (Romankówna 1948: 
152–154).

Отварањем женског питања у првим годинама после Јануарског устанка и 
аргументованом поставком овог проблема Елиза Ожешкова је значајно утица-
ла на процес еманципације жене у пољском друштву. У борби за женска права 
залагала је, али и градила свој незанемарљиви књижевни и друштвени аутори-
тет.

ЛИТЕРАТУРА
Borkowska G. (2005), Eliza Orzeszkowa. Publicystyka społeczna. Tom 1 (Kraków: 

Wydawnictwo Literackie).
Burel D. (2009), Wyzwolone i wykształcone (Białystok: Medyk Białostocki).
Jankowski E. (1964), Elizа Orzeszkowа (Warszawa: Państwowy Instytut Wydaw-

niczy). 
Mołdawa T. (1987), Sejm Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (Warszawa: Krajowa 

Agencja Wydawnicza).
Orzeszkowa E. (1866), „Kilka uwag nad powieścią”, Gazeta Polska, 285–286; 288, 

дигитално издање <http://polona.pl/item/14774966/0/> [02.04.2014].
Orzeszkowa E., (1873). Kilka słów o kobietach. Lwów: Gubrynowicz i Schmidt.
Orzeszkowa E., (1949). Nowele, Warszawa: Książka i Wiedza.
Romankówna M., (1948). Na nowych drogach: studia o Elizie Orzeszkowej. Kraków: 

Wydawnictwo M. Kot.
Romankówna M., (1971). Elizа Orzeszkowа, Kraków: Polska akademia nauk.
Tomkowski J., (1993). Literatura polska. Warszawa: Państwowy Instytut Wy daw-

niczy, 
Żarnowska A., (1995) Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX w, т. II, 

Warszawa: Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego.

Милина Йованович

РОЛЬ ЭЛИЗЫ ОЖЕШКОВОЙ В ЭМАНСИПАЦИИ ЖЕНЩИН

Резюме
Элиза Ожешкова, одна из самых выдающихся польских писательниц, своей литера-

турной и публицистической деятельностью продвигала во второй половине XIX века 
идею эмансипации женщин. Ее публицистика и художественная проза сыграли зна-
чимую роль в общественном обеспечении женщин и их стремлении к независимо-
сти. Благодаря ним, писательница в свое время снискала большую популярность, как 
в Польше, так и за рубежом. Настоящая работа показывает, каким образом Ожешкова 
пыталась изменить положение женщин в обществе, как борьба за права женщин отра-
жалась в ее творчестве и какое влияние ее произведения в данном отношении оказыва-
ли на читателей.
Ключевые слова: права женщин, работа, брак, дети, общество
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СЛАВИСТИКА И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ – 
НОВЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ: 
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО К ДИСКУССИИ

В докладе делается обзор возможностей методологического приспособления слави-
стики в условиях глобализации. В качестве широко понимаемых предметов исследова-
ния приводятся транскультура, миграции, регионализм и понятие локального; указыва-
ется на компаративизм как оптимальный метод.
Ключевые слова: славистика, глобализация, транскультура, миграции, регионализм, 

локализм, компаративизм

Прежде чем начать обсуждение темы «Славистика и глобализация – новые 
методологические вызовы», мне бы хотелось объяснить тематические рамки 
52-й конференции славистов Сербии, которые, боюсь, с первого взгляда могут 
показаться либо излишне провоцирующими, либо устрашающе амбициозны-
ми.

Как каждая научная ассоциация, Славистическое общество Сербии призва-
но заботиться о том, чтобы ученым-исследователям, интересам которых оно в 
первую очередь служит, указать на опыт их зарубежных коллег в сфере новых 
научных методологий и исследовательских практик. И это, на мой взгляд, осо-
бенно важно сегодня, в эпоху усиленных поисков и переоценок, замен и под-
мен предметов исследования, да не только в области славистики, но и гумани-
таристики в целом.

Вопрос славистики и глобализации на наших встречах обсуждался уже не-
однократно. Достаточно вспомнить 43-ю конференцию славистов Сербии в 
январе 2005 г., проходившую под названием «Славистика в новых геополити-
ческих условиях», тематику которой сформулировал светлой памяти профес-
сор Боголюб Станкович. Материалы напечатаны в IX томе нашего ежегодника 
Славистика. Здесь особенно следовало бы выделить работы П. Пипера (2005), 
И. Поспишила (2005), И. Доровского (Dorovský 2005), Д. Айдачича (Ајдачић 
2005) и др., не утратившие актуальность и по сей день.

Когда мы задумывались над тематикой 52-й конференции и, целых 9 лет спу-
стя, наметили по сути дела очень подобную тему, то имели мы в виду в первую 
очередь не «глобализацию» как таковую, а ее фактические последствия.
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1.

Нам здесь вопроса о смысле и перспективах глобализации не решать и, тем 
более, не решить, однако, вряд ли нам удастся избежать соприкосновения с по-
нятием, так сильно сказывающимся как на современных общественных и гума-
нитарных науках, так и на нашей повседневной жизни.

Глобализацию и сегодня, точно так же, как и 9 лет назад, понимают по-
разному и подходят к ней с разных позиций. Для большинства исследователей 
глобализация, независимо от их положительного или отрицательного к ней от-
ношения, продолжает быть явлением преимущественно политэкономическим. 
Другие же сосредотачиваются на коммуникологической и/или культурологиче-
ской составляющей этого явления.1

Если глобализацию понимать просто как процесс обмена товарами, услу-
гами, капиталом, информацией и, в конечном счете, человеческими ресурса-
ми (ср. Oman 1994: 33), то можно было бы подумать, что такой процесс просто 
имманентен человеческому сообществу, т.е. что он берет начало с тех незапа-
мятных времен, когда впервые стало возможно говорить о человечестве, и что 
будет сопутствовать ему в той или иной форме – до конца его истории. (Другое 
дело, что товарами, услугами, капиталом, информацией – не говоря уже о лю-
дях – можно манипулировать, а если перечисленные элементы инструмента-
лизовать, то можно управлять и контролировать, порабощать и завоевывать. 
Впрочем, и все эти практики присущи человечеству с незапамятных времен…). 
И некоторые, действительно, считают этот процесс, по словам покойного бел-
градского профессора Печуйлича, «железной исторической необходимостью» 
(ср. Pečujlić 2003: 9), а становление универсальных религий или больших мно-
гоэтничных империй рассматривают как исторические формы проявления есте-
ственного стремления человечества к объединению (ср. Pečujlić 2003: 11).

Однако то, что сегодня чаще всего принято называть глобализацией присуще 
– современности (modernity), т.е. действительности международных отношений 
со второй половины XX века. Это – перекрытие земного шара сетью взаимос-
вязей, отнюдь не только экономических, это «растягивание» пространственно-
временных факторов взаимодействия между различными и географически от-
даленными социумами, похожее – благодаря «сокращению пространства и 
времени» – на сообщающиеся сосуды (см. Giddens 2012: 63; Гидденс 2011: 188). 
Глобализация, как процесс, стремится выстроить абсолютную и универсаль-
ную систему, причем, следует еще раз повторить, отнюдь не только в политэ-
кономическом смысле.

Интенсификация этого процесса за последние десятилетия, как последствие 
множества геополитических сдвигов и революции информационных техно-
логий, достигла таких размеров, что некоторые исследователи называют его 
турбоглобализацией. Итак, нам видится, что предметом особого внимания гу-
манитаристов и славистов в частности должны быть выглядящие порою апока-
липсически последствия «турбоглобализации».

1 Подробный, хоть и не исчерпывающий каталог подходов к глобализации см. в: Durham, 
Kellner eds. 2006: 579–583.
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Теоретики глобализации утверждают, что подходит к концу эпоха нацио-
нальных государств как замкнутых систем, т.к. капитал, товары, услуги, ин-
формация, люди – стремятся преодолевать национальные и региональные (т.е. 
политические) границы. Мотив при этом – прибыль, а носители – конкурирую-
щие друг с другом всевозможные корпорации, в т.ч. банки, и рабочая сила (ср. 
Oman 1994: 33). Стало быть, в этом проекте понятие национального подчиняет-
ся – разумеется, реже всего добровольно – понятию транснационального.

2.

Глобализация таким образом непосредственно вырабатывает, вернее – уже 
выработала, новую модель культуры, разрушающую традиционные модели на-
циональных культур. Эта новая модель требует унификации, как самих культур-
ных образцов, так и практически всей системы ценностей. Роланд Робертсон, 
один из пионеров теоретического осмысления глобализации, еще 20 лет назад, 
среди важнейших ее составляющих выделил «культурную гомогенизацию», ко-
торую объясняет, как «процесс укрепляющегося господства одной обществен-
ной или региональной культуры над всеми другими» (Robertson 1994: 33 – пер. 
П.Б.), а мы еще добавим: и одного «глобального» языка над всеми остальными. 
Михаил Эпштейн выразился еще более конкретно: «под глобальной культурой 
чаще всего, явно или скрыто, одобрительно или осудительно, понимается пана-
мериканизм» (Эпштейн 2004: 621).

Культуру начала нашего века Эпштейн рассматривает как противоборство 
двух навязанных концепций культуры, причем обе они американского проис-
хождения: «американо-глобализма» («массовой культуры») и «многокульту-
рия», т.е. мультикультурализма («гордость меньшинств» – pride of minorities) 
(Эпштейн 2004: 622). В качестве «третьего», как известно, Эпштейн предложил 
по-своему осмысленное понятие транскультуры (см. Berry, Epstein 1999). 

Транскультура в построении Эпштейна – это не «уравнительно-глобалистская 
и не замкнуто-плюралистическая» культура, а нечто приобретающееся нами 
«на выходе из своей культуры и на перекрестках с чужими» (Эпштейн 2004: 
623). Так понимаемая транскультура – это не какой-то универсальный процесс, 
касающийся множества людей, целых общественных групп и т.п., а рассматри-
вается как «достояние одной личности», как «состояние виртуальной принад-
лежности одного индивида многим культурам» (Эпштейн 2004: 630). А вот и 
объяснение:

Множество людей, покидающих географическое место своей культуры, до конца 
жизни остаются пленниками ее языка и традиций. Другие переселенцы, отвернувшись 
от прошлого, становятся пленниками иной, новообретенной культуры. Пожалуй, лишь 
меньшая часть, приобщаясь к двум или нескольким культурам, сохраняет свободу от 
каждой из них (Эпштейн 2004: 623).

Транскультура, конечно, подразумевает не только усвоение культурных об-
разцов, присущих разным культурам, но – даже в первую очередь – усвоение 
другого/других языков… Широко известны примеры В. Набокова, писавшего и 
по-русски и по-английски, М. Кундеры, пишущего по-чешски и по-французски, 
или Чхартишвили-Акунина, пишущего по-русски, и т.д. и т.п.
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Побочным эффектом глобализации в этой области является умножение 
транскультурных индивидов, в результате повышенной мобильности – вот еще 
одно ключевое слово. При этом, разумеется, не каждый из них будет творить 
литературные произведения на языке усвоенной культуры, но зато множество 
из них выступит в качестве потребителей культурных ценностей, т.е. составят 
публику, как в «старой», так и в «новой» культуре.

Арианна Данино, – которая занимается вопросом миграции в результате гло-
бальной мобильности, вводя метафорическое название новые кочевники (i nuo-
vi nomadi, см. Dagnino 1996)2 – писала недавно о транскультурной перспективе 
в литературоведческой компаративистике (Dagnino 2012a) и, в особенности, о 
транскультурных писателях (Dagnino 2012b). В своих построениях она термин 
транскультура / транскультурный использует двояко. Во-первых, он ей «по-
могает описать тип автора […], т.е., авторов, не принадлежащих одному месту 
или одной культуре (и, как правило, даже не одному языку), произведения кото-
рых пересекают границы и посвящены диалогу культур». Во-вторых, использу-
ется, как «набор критических инструментов и терминов, употребительных при 
разборе транскультурных литературных текстов и идей их авторов сквозь при-
зму сравнительной парадигмы; отсюда предлагается термин „транскультурный 
компаративизм“» (Dagnino 2012a: 4 – пер. П.Б.).

Для нашего заключения из высказанного понадобятся ключевые понятия 
миграции и компаративизм.

3.

«Культурную революцию» глобализации все-таки не следует рассматривать 
исключительно катастрофически, поскольку это не прямолинейный процесс. У 
него свои пределы и силы противодействия.

Впрочем, с самого зарождения теоретического дискурса о глобализации, 
она рассматривалась диалектически, т.е. как диалектическая борьба противо-
положностей. Как иллюстрацию, Роланд Робертсон привел мысль Э. Гидденса 
из его книги Современность и самоидентичность (Modernity and Self-Identity, 
1991): «глобализация должна быть понята как диалектический феномен, при 
котором события на одном полюсе дистанционных отношений часто порожда-
ют расходящиеся или даже прямо противоположные происшествия на другом» 
(Robertson 1994: 35 – пер. П.Б.).

Американский экономист Чарльз П. Оман утверждал, что глобализация в 
сфере экономики – «центробежный процесс», стремящийся повлиять на сферу 
политики, законодательства, международных отношений и т.д., но по существу 
самопроизвольный и не политический, и поэтому рассматривал его как «фе-
номен микроэкономический» (Oman 1994: 33). В противоположность глобали-
зации, регионализация – это «процесс центростремительный», отличающийся 
высокой степенью институционализации, «процесс de jure» и «феномен поли-
тический» (Oman 1994: 34–36). 

2 В последнем номере журнала Transcultural Studies появилась ее статья, посвященная 
глобальной мобильности, в которой говорит уже о «физической и виртуальной мобильно-
сти» (Dagnino 2013: 131).
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В действительности, в области экономических отношений глобализации 
сильно противостоит (институционализированная) регионализация. Достаточно 
вспомнить механизмы защиты рынка ЕС от товаров с Дальнего Востока и из 
других регионов.

Примерно то же самое происходит и в области культуры. Несмотря на то, 
что чаще всего нет никакой (политической) институционализации, культурные 
модели отдельных регионов противостоят, причем довольно устойчиво, «гло-
бальной культуре».

У глобализации, соответственно «глобальной культуры», однако, есть и 
средства обходить сопротивление, приспосабливаться, вызывать мутации. Р. 
Робертсон, в качестве корректива и попытки примирить оппозицию глобальное 
: локальное, ввел в теоретический дискурс понятие и термин «глокализация» 
(Robertson 1994). Этот термин, позаимствованный из бизнеса, означает необ-
ходимость учета местных условий для успешного сбыта тех или иных товаров, 
соответственно тех или иных культурных образцов. Эпштейн с юмором него-
довал против «американо-глобализма», т.е. мировой экспансии массовой куль-
туры: «Одна и та же культура по всему земному шару, все те же Голливуд и рок-
музыка, с маленькими местными вариациями („американское по содержанию, 
национальное по форме“)» (Эпштейн 2004: 623). 

Как бы такие гибриды нас ни страшили, даже в массовой, «глобальной» куль-
туре, осознающей себя как таковую и в локальном масштабе, необходимость 
«глокальной» мимикрии свидетельствует о сопротивлении, т.е. о том, что тра-
диционные местные/региональные образцы все-таки живы и жизнеспособны.

Ключевые слова для нашего заключения отсюда – регионализм и понятие ло-
кального.

4.

Как позиционировать славистику в этих процессах? Способна ли она отсто-
ять свое место среди современных гуманитарных дисциплин? Какие методоло-
гические подходы требует от славистики новая действительность?

Хотя для энтузиастов глобализации она изживает себя из-за своей «реги-
ональной» замкнутости, т.е. установки на славянские народы, их культуры и 
языки, мне кажется, что именно эта новая действительность, как последствие 
глобализационных процессов, дает обилие возможностей, как для выживания 
славистики, так и для ее методологического перевооружения.

Указывать на необходимость мультидисциплинарности в современных сла-
вистических исследованиях нет необходимости: научная практика в области 
славистики последних десятилетий сделала это излишним.

Установка на компаративизм, присущая славистике еще со времен ее фор-
мирования, в условиях новой действительности набирает особое, даже, я бы 
сказал, стратегическое значение. Сопоставительные исследования языка, фоль-
клора, культуры и литературы можно проводить во всех сферах межславянских 
взаимодействий, причем для позиционирования славянства в «глобальном» 
пространстве особенно важна славянско-неславянская компаративистика.

Даже если миф о всеобщей гомогенизации и унификации культуры и буду-
щем абсолютном господстве единой и неделимой – «глобальной» окажется не 
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совсем пустым словом, то в какой-то момент обязательно появится необходи-
мость описания и каталогизации «допотопного» гетерогенного культурного 
«хаоса», встанет потребность изучения регионализмов и его первичных микро-
составляющих – локальных единиц… И в этом славистике будет чем заняться 
и оправдать свое выживание.

Господство «больших» языков, прежде всего английского (как последствие и 
одновременно инструмент глобализации), открыло вопрос экологии языка/язы-
ков и тем самым породило целую ветвь социолингвистики – эколингвистику. 
В этом отношении одинаково интересны как сами «большие», так и «малень-
кие» – микроязыки, находящиеся под угрозой исчезновения (см. Пипер 1998). 
Эколингвистические исследования славянских языков уже дают результаты. 
Они по существу интердисциплинарны: включают как вопросы регионоведе-
ния, интеркультуральности, быть может эпштейновской транскультуры, мигра-
ции, «пограничий» и т.п., так и традиционной диалектологии и фольклористи-
ки – разумеется, в сравнительной перспективе.

Хотелось бы обратить внимание на интересную методологическую пропо-
зицию в области славянского литературоведения, которую можно определить 
как преимущественно социологическую и в определенном отношении даже 
экологическую. Двое профессоров-славистов из Германии и Белоруссии – Гун-
Бритт Колер (Ольденбург) и Павел Науменко (Минск) – представили на XV 
международном съезде славистов в 2013 г. небольшой сборник под названием 
Белорусская литература как модель развития «малых» (славянских) литера-
тур (Колер, Науменко сост. 2013). Концептуально и методологически авторы 
исходят из довольно продуктивной в современной гуманитаристике теории по-
лей французского социолога и философа Пьера Бурдье и в своих исследова-
ниях оперируют категориями: литературное поле, автономия : гетерономия, 
автономизация, позиционирование, общественный, культурный (соответствен-
но: литературный) капитал и т.д. Предложенная ими исследовательская пара-
дигма, на мой взгляд, обеспечивает желательное равновесие между социоло-
гическим и поэтологическим подходом к феномену литературы, а, в качестве 
стержневых, включает в себя как регионоведческий, так и транскультурный 
компоненты (напр., вопрос би-/мультилингвизма). 

Славянские миграции, эмиграции, зарубежья или просто диаспоры, как 
в прошлом, так и в настоящем – в многоплановой и мультидисциплинарной 
эмигрантологической перспективе – остаются, помимо интенсивной исследо-
вательской работы за последние десятилетия, не до конца изученным полем. 
Здесь материала хватит на новые десятилетия, как славистам-историкам, так и 
исследователям современных миграций, вызванных уже не политическими ка-
таклизмами, а пресловутой «глобальной мобильностью». 

К слову, наше общество неоднократно проявляло интерес к вопросам сла-
вянских диаспор, в первую очередь к русской эмиграции. Проводились по этой 
тематике специальные конференции и изданы почти 1,5 тыс. страниц матери-
алов. В этом направлении надеемся продолжать нашу деятельность и в буду-
щем.
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*

Итак, тематика 52-й конференции славистов Сербии «Славистика и глобали-
зация – новые методологические вызовы», по нашей идее, должна была создать 
условия для продолжения плодотворных и вдохновляющих дискуссий о судь-
бах и путях восстановления гражданских прав нашей дисциплины, которые в 
последние годы ведутся на форумах Института славистики Университета им. 
Масарика в Брно.

С этой целью мы пригласили авторитетных славистов – специалистов по 
славянским миграциям, регионоведению, культурологической компаративи-
стике, – лингвистов-балканологов и англистов, славянских этнолингвистов и 
фольклористов. Тем, кто откликнулся, мы сердечно благодарны за готовность 
обсудить тему и поделиться своими методологическими соображениями. А кто 
не откликнулся, тоже заслуживают нашу признательность: они самой своей 
научно-исследовательской работой помогут нам отыскать ориентиры в нашем 
большом плавании. По океану славистики.
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СЛАВИСТИКА И ГЛОБАЛИЗАЦИЈА – НОВИ МЕТОДОЛОШКИ ИЗАЗОВИ: 
УВОДНА РЕЧ ЗА ДИСКУСИЈУ

Резиме
У реферату се нуди преглед могућности методолошког прилагођавања слависти-

ке у условима глобализације. Као широко схваћени предмети истраживања наводе се 
транскултура, миграције, регионализам и појам локалног; истиче се компаративизам 
као оптималан метод.
Кључне речи: славистика, глобализација, транскултура, миграције, регионализам, ло-

кализам, компаративизам
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СЛАВЯНЕ И СЛАВИСТИКА В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

На рубеже XX и XXI века славяне оказались в сфере воздействия двух процессов: 
распада государств и образования нескольких меньших государств вместо одного. С 
другой стороны, в результате геополитической доктрины глобализации возникло новое 
международное образование – Европейский Союз, в состав которого вошло несколько 
славянских стран. Ответ на вопрос составляют ли славяне некую целостную структу-
ру и можно ли говорить о славянской идентичности, должен концентрироваться на че-
тырех аспектах: лингвистическом, политико-географическом, геополитическом и куль-
турном (геокультурном). Самым трудным аспектом единства славян был и является до 
сих пор принцип культурный, геокультурный. В эпоху глобализации встает фундамен-
тальный вопрос: есть ли в современной культуре славянских народов элементы, кото-
рые показывают их свойственный характер, оригинальность, или же культура славян 
полностью включилась в единую глобальную, то есть западную культуру. В эпоху гло-
бализации, трансформации идейных и философских основ, экспансии новых идеологий 
нужна рефлексия над состоянием и перспективами славистики/славяноведения как нау-
ки и университетского отделения. Надо определить ее сущность, а также познаватель-
ные границы и объект ее исследований и дидактики. В широком понимании это наука о 
славянах, объединяющая ряд научных дисциплин, изучающих духовную и материаль-
ную жизнь славянства. В узком смысле это изучение языков и литератур славян. Как но-
вые предложения в славистике указываются россиеведение и эмигрантология.
Ключевые слова: славяне, глобализация, славистика, славяноведение, россиеведе-

ние, эмигрантология. 

В последние десятилетия XX века и в XXI столетии происходили два поляр-
ных по своему воздействию процесса в международной жизни: распада госу-
дарств и образования нескольких меньших государств вместо одного. В сфере 
воздействия этих процессов нашлись славяне. СССР распался на 17 отдельных 
государств, Югославии на 7, Чехословакия на два. С другой стороны, геопо-
литическая доктрина нового мирового порядка приводит к стиранию границ 
между государствами, нациями, культурами (космополитизация). Рост меж-
дународного общения приводит к доминированию определенного типа куль-
туры (транскультура), который может вытеснять культуры национальные и 
превращать их в интернациональные. Глобализацию часто отождествляют с 
американизацией, что связано с усилившемся влиянием США в мире. Формой 
региональной глобализации и интеграции является новое международное об-
разование – Европейский Союз – процесс сближения взаимосвязей наций и 
государств. Попытку сближения государств, которые после распада вышли из 
Советского Союза, предпринимает также Россия, хотя в настоящее время ее це-
лью не является образование новой политической структуры (Союз России и 
Белоруссии, Таможенный союз Белоруссии, Казахстана и России).
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Рассуждения на тему славян следует начать с фундаментального познава-
тельного вопроса: как существуют славяне? Ответ на него должен концентри-
роваться на четырех, по крайней мере, аспектах: лингвистическом, политико-
географическом, геополитическом и культурном (геокультурном). Их анализ 
позволит определить составляют ли славяне некую целостную структуру (см. 
об этом: Suchanek 2002: 131–149; Suchanek 2003: 181–197) и можно ли говорить 
о славянской идентичности, об общности славян и в чем она проявляется.1 Без 
этого мы не в состоянии определить место славян в современном мире в эпоху 
глобализации, в процессе интеграции и унификации на различных уровнях, в 
том числе с точки зрения славян самых важных: политическом и культурном. 

При характеристике славян наименее спорным, вызывающим наименее со-
мнений из всех названных выше четырех аспектов, является лингвистический, 
несмотря на то, что в последнее время, в связи с распадом Югославии, количе-
ство славянских языков увеличилось. Славяне это крупнейшая в Европе группа 
народов, объединенная близостью языков (этноязыковая общность). Славяне 
как единство, как общность воспринимаются именно благодаря языкам, про-
исходящим от общего праславянского корня, принадлежащего к более широко-
му индоевропейскому стволу. Закрепленное в науке разделение славян на три 
группы: восточных, западных и южных это лишь сигнал внутреннего подразде-
ления, облегчающего идентификацию славянских народов на основе специфи-
ки развития языка. Оно не обозначает отсутствия единства.

Не подлежит сомнению, что славяне составляют определенную политико-
географическую структуру. Надо однако заметить, что в истории Европы виды 
определенных славянских стран подвергались изменениям, конфигурациям, 
они исчезали с карты мира, позже на нее возвращались, составляли более круп-
ные по масштабам государственные структуры или подвергались распадению. 
Самостоятельного государственного организма не создали лишь лужичане (лу-
жицкие сербы).

В истории славян только некоторые из славянских народов образовали силь-
ные государственные организмы.2 Так было с Польской Речью Посполитой, в со-
ставе которой были также земли этнически белорусские, украинские и русские. 
После Первой мировой войны образовалось Королевство Сербов, Хорватов и 
Словенцев, которое потом стало Югославией, распавшейся в конце XX века. 
Долгие годы существовала как один государственный организм Чехословакия. 
Сильным государством, империей является лишь Россия (Суханек 2010: 27–
33).

Начиная с половины XIX века славяне становятся предметом геополитиче-
ских идей и доктрин. Самой важной из них была концепция макронационализ-
ма, то есть такой формы объединения, которая охватывала бы всех славян или, 
по крайней мере, определенные группы славян. Следует помнить, что они воз-
никают в эпоху, когда единственной суверенной славянской страной была лишь 
Россия, а остальные славянские народы входили в состав либо России, либо 
Австро-Венгрии и Пруссии. 

1 Показательно, что целостных структур не составляют ни романские, ни германские на-
роды, идентификация которых основана лишь на языковом аспекте.

2 Оставляем в стороне проблему исторической государственности славян (Моравия, 
Великая Моравия).
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Геополитические концепции о роли и значении славян, о возможности их 
объединения, находим главным образом в политической, идеологической и 
историософской мысли русских, чехов, словаков, поляков. Все они оказались 
утопическими. Важную роль сыграла словацкая идея славянской взаимно-
сти, сформулированная Яном Колларом – это была теоретическая концепция 
и конкретная программа духовного единения славян в Габсбургской монархии 
(Рокина 2005: 5–30).3 Из концепции славянской взаимности исходили идео-
логи иллиризма, сторонники объединения балканских стран. Следует вспом-
нить также сильный среди чехов австрославизм, главными идеологами которо-
го были К. Гавличек-Боровский, Ф. Палацкий. Главным пунктом в программе 
этого движения было переустройство Австрийской империи (Австро-Венгрии) 
в федеративное государство (тройственность империи). 

Активизация славянского движения среди чехов заметна также на рубеже 
XIX-XX веков, когда оно приняло форму неославизма. Неослависты хотели 
превратить Австро-Венгерскую империю в новую федерацию, где жили бы не 
два, а три народа: немцы, венгры и славяне. Неославизм не предполагал того, 
что какая-либо группа славян стоит выше в иерархии славянских народов и го-
ворили не об идеологии культурного господства, а о культурном синтезе. 

В этом контексте стоит напомнить проект, определяемый термином Mittel 
Europа (Миттельевропа, Срединная Европа). Концепция эта возникла в пер-
вой половине XIX столетия в Австро-Венгрии и имела целью объединение цен-
тральной Европы.4 Ее продолжением является концепция, сформулированная 
в 1915 немецким политологом Фридрихом Науманном. Согласно этой концеп-
ции, в серединноевропейское объединение входили все западные славяне, укра-
инцы, часть балканских славян (Сербия, Босния и Герцеговина, Хорватия). 

Обе эти концепции – это доказательство антиславизма (славяноненавистни-
ество) который зарождается в Германии в конце XIX столетия. Согласно ра-
совым доктринам, славяне, наряду с евреями, составляют угрозу для тевтон-
ской (арийской) расы (Herrenfolk). В теории антиславизма важную роль сыграл 
Drang nach Osten (Натиск на Восток), немецкая экспансия на Восток, связан-
ная с тезисом, что лужичане, поляки, чехи захватили земли этнически герман-
ские. Антиславизм составлял часть доктрины итальянского фашизма, который 
предъявлял претензии на югославские земли. Он нашел отражение также в док-
трине национал-социализма, в которой славяне, прежде всего русские и поляки, 
считались самым низким звеном среди народов и этносов, стоящим непосред-
ственно за евреями (низшие расы). К тому же, они были угрозой для немецкого 
жизненного пространства (Lebensraum). 

Негативное отношение к славянам заключается в понятии славянофобия, 
обозначающей форму ксенофобии, дискриминации, неприязни или даже нена-

3 С 1930-х гг. чешские и словацкие исследователи предпочитали не употреблять 
термины «идея славянской взаимности» и «панславизм», только «slovanství», ко-
торый включал в себя всю совокупность представлений о славянской общности. В 
дискуссиях 1960-х гг. он обозначал не только славянскую идеологию, но и полити-
ческие акции, общественные движения, имеющие целью различные формы как ре-
гионального, так и общеславянского союза.

4 Первый раз этот термин употребил австрийский министр Феликс Шварценберг в 1848 
году.
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висти. Одни считают понятия антиславизма и славянофобии синонимически-
ми, другие принимают их как разные понятия и в термине славянофобия ви-
дят исключительно проявление эмоциональной взволнованности. К понятию 
славянофобия близки термины полонофобия, русофобия, сербофобия, украи-
нофобия. Антиславизм и славянофобия это, в основном, отношение к славя-
нам неславян, тогда как полонофобия, русофобия, сербофобия, украинофобия 
означает отношение к этим народам как неславян так и, а может прежде всего, 
славян.

Славянофильские идеи появлялись не только в Австро-Венгрии, но также в 
России, однако они преследовали другие цели – они не касались славянских на-
родов, которые входили в состав русской империи. В России во второй полови-
не XIX века возникла идея русского или имперского панславизма, связанного 
с выходом книги Н. Данилевского Россия и Европа (1871). Данилевский писал: 
«нужно не поглощение славян Россией, а объединение всех славянских наро-
дов общею идеей Всеславянства, как в политическом, так и в культурном отно-
шении» (Данилевский 1871: 409). По его мнению, первоначально должен поя-
виться тесный союз славянских народов, в котором России будет принадлежать 
первое место, это будет положение primus inter pares. 

Одну из наиболее развернутых картин создания славянского мира пред-
ставил Иван Дусинский, автор книги Геополитика России, опубликованной в 
1910 г. (Дусинский 2003; см.: Suchanek 2010a: 69–75). По словам Дусинского, 
целью России должно быть создание панславистской державы – переход от 
русского государства национального к славянскому государству племенному. 
Панславянское государство не может однако превратиться в государство одной, 
постепенно возникающей нации, в некий новый народ будущего. «Главной свя-
зующей идеей наряду с единством происхождения должен стать единый об-
щеславянский язык, без которого все прочие элементы объединения явились 
бы призраком, лишь пустым звуком» – писал Дусинский (Дусинский 2003: 76). 
Дело не в устранении существующих ныне языков: «надо дать в распоряже-
ние всего племени один главенствующий язык, как язык междуславянских сно-
шений [...] при полном равноправии языков местных» (Дусинский 2003: 77). 
Дусинский утверждает, что таким должен стать русский язык – язык мировой и 
самый распространенный по числу говорящих на нем. «Только он может стать 
органом общеславянского общения […] не только культурного, но и политиче-
ского» (Дусинский 2003: 80). Как мы видим, Дусинский русский язык трактует 
как lingua franca, роль который играли в прошлом коине и латынь. 

Концепция Дусинского осталась лишь геополитической утопией. Реальная 
возможность объединения славян вокруг России появилась после второй ми-
ровой войны. В состав Советского Союза вошли Украина и Беларусь, а в блоке 
сателлитских социалистических государств нашлись – формально суверенные, 
но полностью подчиненные гегемону – все славянские государства. 

В советское время историческая концепция общности славян была забыта 
- доктрина пролетарского интернационализма противоречила идее славянской 
солидарности и понималась как реакционный панславизм. Планы возрожде-
ния нового славянского движения возродились в годы второй мировой войны, 
как средство идеологической борьбы с германским фашизмом (нацизмом) (см. 
Досталь 1998: 6). Это новое славянское движение по окончании войны долж-
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но было служить целям укрепления «новой» демократии в Европе. Этим целям 
должен был служить созванный в декабре 1946 года в Белграде Съезд славистов, 
подготовкой к которому руководил Михаил Суслов, заведующий отделом про-
паганды ЦК ВКП(б). Однако эта попытка создания нового славянского полити-
ческого движения не закончилась успехом, главным образом из-за конфликта с 
возглавляемой Иосипом Тито Коммунистической партией Югославии. 

После распада СССР славянское движение не играет значительной роли, оно 
является раздробленным и объединяет представителей разных спектров поли-
тической палитры. В 1989 году состоялся учредительный съезд славянских 
общественных объединений СССР, на котором был учрежден Всеславянский 
Собор. Международный Союз Общественных Объединений. С этого времени 
прошло несколько Всеславянских съездов в Праге, Минске, Москве, Киеве. В 
них участвовали представители России, Украины, Беларуси, Словакии, Польши, 
Чехи., Югославии, Хорватии, Болгарии. Как замечает М. Досталь, «современ-
ные адепты славянской взаимности не могут предложить никакой единой, объ-
единяющей все современные славянские народы идеи; ни государственно-
политической, ни конфессиональной, ни классовой, ни языковой» (Досталь 
1998: 8). О состоянии славянского движения после падения Советского Союза 
говорит характерное заглавие текста А. Рогалева – Славянская идея: реальность 
или «кабинетное изобретение» (Рогалев 2000: 5). 

В идеологическом языке апологетов единения славян появлялись часто сло-
ва дружба и братство. Тезис о дружбе и братстве восходит к составу понятий и 
идеологем панславистов. Провозглашаемой идеологами дружбе и братству сла-
вянских народов противоречат конфликты, а иногда открытая вражда, между 
отдельными славянскими народами и государствами. Следует вспомнить вой-
ны Польши с Московией в XVI и XVII столетиях, разделы Польши и резко от-
рицательное отношение панславистов к Польше как Иуде славянщины. Имея 
ввиду государственные преобразования последних десятилетий, трудно гово-
рить о братской дружбе между чехами и словаками, между сербами и хорвата-
ми. 

В Европе в настоящее время имеются два пространства: Евросоюз и госу-
дарства и народы, которые не входят в эту структуру. Место определенных го-
сударств и народов в этих структурах не зависит от их желания и воли, вернее 
сказать, исключительно от их воли. Евросоюз включает в свой состав только 
те государства, которые он считает достойными быть в нем. Одни государства 
принимает, другим делает надежду, что они в него войдут, если исполнят тре-
бования, ожидания, для остальных вообще не видит места. В процессе евроин-
теграции в 2004 году его членами стали Польша, Чехия, Словакия и Словения, 
в 2007 Болгария, а в 2013 Хорватия. Официальным кандидатом в члены ЕС яв-
ляется Македония. В 2005 году начались разговоры с Боснией-Герцеговиной. В 
планах расширения Евросоюза находятся также Черногория, Сербия и Украина. 
Итак, Евросоюз, результат многолетнего процесса интеграции политической, 
экономической и общественной, включил в себя больше половины славянских 
стран. Для России и Беларуси – по крайней мере в ближайшее время – нет ме-
ста в Евросоюзе. 

Славянские страны размещены на территории Европы следующим образом. 
Ни одна из славянских наций, которые создали свои государства, не входит в 
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Западную Европу. На этой территории (Германия) проживают лишь лужича-
не (лужицкие сербы). В Центральной Европе (Central Europe) расположены 
Польша, Чехия и Словакия, а также Словения.5 Восточная Европа (Eastern 
Europe), расположенная к востоку от Центральной Европы, восточные террито-
рии европейской части Евразии это Россия, Беларусь и Украина. В период хо-
лодной войны Восточная Европа включала в себя все страны советского блока, 
в том числе все славянские.6 В употреблении имеется еще термин Средне-
Восточная (Срединная) Европа, который употребляется, чтобы отличить эту 
часть континента от Восточной Европы. В нее входят все славянские страны, за 
исключением России. В состав Южной Европы входит Балканский полуостров, 
на котором расположены многие славянские нации и страны: Хорватия, Босния 
и Герцеговина, Сербия, Черногория, Македония и Болгария.

Следует не забывать, что многочисленные славяне – по разным причинам – 
историческим, политическим, личным – как эмигранты и национальные мень-
шинства проживают во многих странах мира, главным образом в Западной 
Европе и Соединенных Штатах Америки, а после распада Советского Союза в 
Закавказье, Средней Азии, в Прибалтике, Молдавии. 

Самым трудным аспектом единства славян был и является до сих пор прин-
цип культурный, геокультурный. Одни исследователи отвергают a priori тезис 
об одной славянской культуре (Bobrownicka 1995: 40). Другая методологиче-
ская позиция исходит из убеждения, что с культурной точки зрения славяне не 
составляют целостной модели единства, только сумму отдельных националь-
ных культур. Промежуточная позиция сводится к подчеркиванию единства не-
полного, как хронологически, так и пространственно. При таком подходе мож-
но однако указать много черт, общих для всех славян, или их сегментов, начиная 
с самих ранних времен их развития. 

Славяне вошли в мировую историю в период раннего средневековья (V–X 
вв.), однако их участие в развитии европейской культуры приходится на зре-
лое средневековье. Здесь следует вспомнить концепцию европейских макро-
регионов. Это разделение было введено ex post и вытекало из убеждения, что 
в средневековье понятие confessio доминировало над natio. В обоих основных 
макрорегионах этой поры: Pax Latina i Pax Orthodoxa, различают два гомоген-
ных региона: Slavia Latina (Slavia Romana) i Slavia Orthodoxa (Picchio 1999). Это 
были две наднациональные культурные и конфессионные общины.7. Можно ли, 
имея в виду две цивилизации – Византию и Рим, с которыми связан генезис 
культуры определенных славянских народов, говорить об общности славянской 
культуры? Этот вопрос является важным как с диахронической, так и синхро-
нической точек зрения. 

В настоящее время, в эпоху глобализации, перед исследователями славян-
ского мира встает фундаментальный вопрос: есть ли в современной культуре 
этих народов элементы, которые показывают их свойственный характер, ори-

5 По русским источникам в нее входят также: Хорватия, Сербия и Россия.
6 По русским источникам в настоящее время к странам Восточной Европы относятся сле-

дующие славянские государства: Белоруссия, Болгария, Россия, Польша, Словакия, Чехия и 
Украина. 

7 В более поздний период появляются еще два образования: Slavia Reformata (славяне, ко-
торые приняли протестантизм) и Slavia Islamica (славяне, принявшие мусульманство).
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гинальность, или же культура славян полностью включилась в единую глобаль-
ную, то есть западную культуру и утратила, или постепенно утрачивает, свой 
славянский характер? И как расценивать этот факт: это доказательство повыше-
ния или, наоборот, упадка, падения культуры, ее смерти? 

Этот вопрос встает более ярко в свете новой концепции объединяющейся 
Европы. Сумеют ли культуры славянских стран, ставших членами Евросоюза, 
сохранить славянские корни? И захотят ли они этого? Быть может, попытки со-
хранения славянского характера культуры в условиях глобализации, евроинте-
грации и трансформации будут расцениваться как провинциальные, ретроград-
ские. 

Это, разумеется, не только чисто эстетическая проблема, но также, а мо-
жет быть прежде всего, аксиологическая. Примут ли славяне, вошедшие в 
Евросоюз, систему ценностей старой Западной Европы, или будут защищать 
ценности, выработанные их многовековой традицией? И будет ли славянская 
культура, основанная на принципах христианства, признаваться старыми ев-
ропейскими странами, сильно секуляризованными? Захотят ли они увидеть ее 
ценность и аутентичность? В эпоху глобализации опасность угрожает также 
культурам славян, которые пока не вошли в Евосоюз. Рост международного об-
щения и создание единой информационной сети, а также пропаганда потреби-
тельской массовой культуры могут отрицательно повлиять на местные славян-
ские культуры. В начале третьего тысячелетия стоит задуматься над славянской 
идентичностью и – если это возможно – определить факторы консолидации 
славян.

В наше время следует задуматься также над славистикой как наукой, объек-
том исследований и университетским отделением. Сегодня, в новых, меняю-
щихся условиях жизни, трансформации ее идейных и философских основ, экс-
пансии новых идеологий в эпоху глобализации и интернета, нужна рефлексия 
над ее состоянием и перспективами. Какую роль она играет в современных гу-
манитарных науках? (Suchanek red. 2005). Составляет ли единство или является 
лишь суммой отдельных национальных славистик? Прежде всего нужно опре-
делить ее сущность и границы. 

Славистика как научная дисциплина развивается в более чем 50 стра-
нах мира. Мы не знаем количества ученых и преподавателей, занимающихся 
славистикой, нет целостного списка научных славистических центров в раз-
ных странах.8 Нет дискуссии на тему, как выглядит славистика в славянских 
и неславянских странах, есть ли разница в подходе и объекте исследований. 
Проблема количества исследователей и преподавателей славистики осложняет-
ся тем, что в каждой славянской стране есть комплекс родственных гуманитар-
ных дисциплин - наука об ее культуре, истории, родном языке, родной литера-
туре. Славистика же это изучение языков и литератур зарубежных славян. Так 
называемая национальная филология с общеславянской перспективы не явля-
ется славистикой sensu proprio. Надо также обратить внимание на факт, что по-
сле второй мировой войны во многих славянских странах на идеологической 
основе произошло отделение русистики от славистики. И хотя политические 

8 Есть работы, посвященные славистике в определенных странах, например: Siatkowski, 
Suchanek red. 1996; Małek, Korytkowska red. 2000. 
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условия изменились, во многочисленных центрах такая ситуация все еще со-
храняется. Это в значительной степени осложняет оценку славистики как еди-
ного целого. 

Существуют два термина для обозначения исследований, посвященных 
славянам, славянству: славистика и славяноведение. Они понимаются как си-
нонимы или как названия двух отдельных научных дисциплин, научных зна-
ний. В словарных и энциклопедических дефинициях терминов славистика и 
славяноведение читаем, что это наука (единственное число) или науки, науч-
ные дисциплины (множественное число). Итак, в Энциклопедическом словаре 
Брокгауза и Ефрона написано: «Славяноведение, славистика, наука о славян-
стве» (Энциклопедический словарь 1890–1907). В Краткой литературной энци-
клопедии славяноведение, славистика определяется как «система научных зна-
ний о славянах» (Краткая литературная энциклопедия 1971). 

Кроме самого термина, спорными являются также познавательные границы 
славистики, объем и пределы объекта ее исследований. В широком понимании 
(sensu largo) это наука о славянах, объединяющая ряд научных дисциплин, из-
учающих материальную и духовную жизнь славянства, историю, литературу, 
язык, фольклор, культуру, искусство, религию, философию, историю идей, эт-
нографию, проблематику политическую и экономическую. 

Следует отметить, что не все ученые-слависты склонны так широко пони-
мать славистику. В изданной в 1971 Краткой литературной энциклопедии чи-
таем: «При современном развитии филологических и исторических наук в каж-
дой славянской стране к сфере славистики стали относить изучение культуры, 
литературы, языка и истории зарубежных для данной страны славянских на-
родов» (Краткая литературная энциклопедия 1971). И хотя с момента публи-
кации этих слов прошло уже много времени, многие слависты, я называю их 
имманентистами, придерживаются точки зрения, что общий предмет исследо-
ваний славян должен быть разделен между представителей разных дисциплин. 
По их мнению, слависты-филологи должны исследовать исключительно сла-
вянские литературы и языки, а другие сферы духовной жизни славян - предста-
вители других наук: славянскую философию - философы, религиозную мысль 
и историю церковной жизни – религиоведы, идеи и идеологии – политологи и 
так далее, этот список можно продолжить. Сторонники интердисциплинарно-
го подхода не видят никакого противоречия в том, что слависты по образова-
нию филологи могут исследовать славянскую философию, религиозную и по-
литическую мысль, а также другие сферы жизни. Я, разумеется, не хочу этим 
сказать, что исключительно слависты-филологи должны заниматься совокуп-
ностью славистической проблематики или ее отдельными сегментами - это мо-
гут делать только те из них, кто к этому соответственным образом подготовлен 
и путем самостоятельных исследований достиг высокого уровня компетентно-
сти. 

Славяноведение (славистика) – наука еще сравнительно молодая, лишь со 
2-й половины XIX в. овладевшая надежными научными методами. В универ-
ситетах она основана на традиционных принципах организации дидактическо-
го процесса и возникала по образцу существующих раньше филологических 
дисциплин, целью которых было изучение определенных языков и литератур. 
Такая герметичная славистика как традиционное филологическое отделение, 
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исследующее исключительно литературы и языки славян в славянских странах 
встречается редко. В дидактическую университетскую программу стали посте-
пенно входить: история, история искусства, культура славян. Со временем про-
грамма обучения начала охватывать другие сферы культурной и материальной 
жизни славян. Они становились также предметом славистических исследова-
ний (см.: Suchanek 2000; Суханек 2005; Суханек 2012).

Славистика это наука о славянстве в его совокупности и о каждом члене пле-
менной семьи славянской. Традиционно в университетах отделение или специ-
альность, посвященная России, определяется термином русистика. Параллельно 
с ним в последние годы появляется другой термин – россиеведение. Это одно 
из новых предложений в области университетской дидактики. Россиеведение 
это разновидность славистики, являющаяся наукой не о славянстве в его сово-
купности, только об одном члене племенной семьи славян. Оно было органи-
зовано на рубеже XX и XXI столетий в Ягеллонском университете в Кракове.9 
Тогда не только в Польше оно было уникальным явлением.10 Вскоре появил-
ся университетский учебник, который начинался кратким введением Что та-
кое россиеведение (Suchanek red. 2004). Россиеведение выросло из филологии 
(из русистики), однако его основой является не только филология, так как рос-
сиеведение вошло в тесный контакт с куьтурологией (Suchanek 2010b). Оно 
близко так называемых area studies, которые в Брно развивает профессор Иво 
Поспишил (ареальная филология). Россиеведение существенным образом от-
личается от страноведения и идет дальше, чем популярные на Западе, в особен-
ности в Соединенных Штатах, Russian studies и Soviet studies. 

В структуре западных, американских университетов славистика существует 
как самостоятельная дисциплина (Slavic Studies) или входит в состав гибридаль-
ных образований, таких как: East European Studies, Soviet and Eastern Studies, 
Eurasian Studies, Russian and Eurasian Studies. В университете в Хоккаидо раз-
виваются Slavic Eurasian Studies, в которых славяне – с азиатской точки зре-
ния – являются интегральной частью Евразии (см.: Janaszek-Ivaničková 2009). В 
польских университетах на филологических факультетах россиеведение входит 
в состав славистки или русистки. В Кракове, в Ягеллонском университете нахо-
дится – как культурологическая дисциплина – в Институте России и Восточной 
Европы на факультете международных и политологических исследований.

Россиеведение – это целостная презентация России, которая показывает ее 
со всех возможных сторон. Россиеведение в полном смысле этого слова интер-
дисциплинарно. Оно, как гуманитарная наука, составляет часть науки о циви-
лизациях, так как своей целью имеет представление определенного типа куль-
туры и цивилизации. Позволяет не только изучать основные черты России, 
но также раскрыть ее место в составе мирового сообщества. Осмотр России 
проводится с точки зрения культурологии, филологии, истории, истории ис-
кусства, политологии, социологии, религиоведения, истории идей, геогра-
фии, науки о цивилизациях. Такого комплексного знания России не при-
носит ни одна из отдельно взятых дисциплин. Эта форма обучения, на наш 

9 Концепция россиеведения была представлена мною на XIII Международном Конгрессе 
славистов в Любляне.

10 В настоящее время россиеведение как университетское отделение выступает во мно-
гих польских университетах. См.: Suchanek 2013.
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взгляд, является перспективной – это одна из дорог, по которым может пой-
ти славистика/славяноведение.11

Одной из форм развития современной славистки является эмигрантология,12 
обширная область знаний, интердисциплинарного характера. Объектом ее ис-
следований является история эмиграции, ее институты (учебные заведения, 
вузы, издательское и печатное дело) и организационные формы (кружки, объ-
единения, партии), духовная, религиозная и политическая жизнь, достижения 
в таких областях культуры, как: художественная литература, различные виды 
письменности (публицистическая, документальная, эссеистическая, научная, 
философская, религиозная), многочисленные формы искусства: театр, балет, 
опера, кино, изобразительное искусство, музыка, а также достижения в области 
науки (см.: Suchanek 2011; 2004; 2008; Суханек 1998: 218).

В связи с этим эмигрантологические исследования ведутся с перспективы 
таких наук, как история, культурология, литературоведение, языкознание, исто-
рия искусства, религиоведение, социология, политология, педагогика. В иссле-
дованиях над эмиграцией особенную роль играет философская антропология – 
философия человека (Суханек 2013).

Слависты, как и представители других гуманитарных дисциплин в своих ис-
следованиях обращались за помощью к другим дисциплинам, используя их фи-
лософскую базу, методы и понятия, терминологический инструментарий. Имел 
место процесс адаптации различных дисциплин для нужд литературоведения. 
Таким образом возникали литературоведческие методологические направле-
ния, исследовательские школы – биографическая, культурно-историческая, 
психологическая и психоаналитическая, марксистская, социологизм, феноме-
нологическая, формальная школа, семиотическая (московско-тартуская) шко-
ла, герменвтика, структурализм, постмодернизм, деконструкционизм, постко-
лониальные исследования (штудии), фемистские и гендерные исследования и 
другие. В славистике некоторые из них все еще живы, другие начинают входить 
в нее.

В наше время в сфере методологии меняются источники инспирации, что 
позволяет более полно и всесторонне описать славянский мир. Очень сильна 
связь славистики с культурологией и ее методами, которая объясняет феномен 
культуры, исследует трансформации системы ценностей, перестройку мента-
литета, выработку новых духовных практик. Новый подход был нужен в лите-
ратуроведческих исследованиях. По-старому нельзя уже анализировать и ин-

11 Программа обучения на отделении россиеведения в Ягеллонском университете в 
Кракове охватывает предметы филологические (история литературы XI–XXI веков, лите-
ратура народная и массовая, язык в его коммуникативной функции; язык и медиа), куль-
турологические (история русской культуры от византийско-православной до советской и 
постсоветской; русские теории культуры; русская духовность), искусствоведческие (рус-
ское искусство, театр, фильм), исторические (история России IX-XXI веков, Россия и Запад; 
русская эмиграция), философские и социологические (история русской философии; русская 
интеллигенция), политологические (русская политическая мысль, Российская Федерация), 
география и экономика России. В программу входит обучение русскому языку и практика 
перевода. Большинство предметов преподают филологи, часть представители других дис-
циплин.

12 Термин эмигрантология и ее концепция были представлены мною на XII Международном 
конгрессе славистов в Кракове в 1998 году.
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терпретировать литературу, главным образом произведения, представляющие 
советскую действительность, в которой на первом плане выступали три глав-
ные проблемы, составляющие фундамент этой эпохи: человек, система и госу-
дарство (См. шире: Суханек 2012; 2013).

Узко социологический подход к описанию человека, понимаемого как ens 
sociale, оказался для постсоветских исследователей мало пригоден и исчерпал 
себя. Вместо социологической, марксистской методологии в новых работах 
основой описания человека стала философская антропология - философия че-
ловека. Самым подходящим оказывается персонализм, рассматривающий его 
как личность и высшую духовную ценность. 

Советская система была атеистической: атеистическую пропаганду вело го-
сударство, в результате чего атеизм из явления индивидуального стал массо-
вым и воинствующим (Pikus 1997). В антропологической концепции челове-
ка не было места для веры и эсхатологических влечений человека. Однако, в 
советской атеистической по существу литературе не исчез интерес к sacrum. 
Очень полезным для литературоведческих исследований оказывается русская 
религиозная философия эпохи русского культурного ренессанса (Лев Шестов, 
Сергей, Булгаков, Николай Бердяев, Семен Франк, Николай Лосский, Георгий 
Флоровский, Павел Флоренский). В современной славистике сильна связь ли-
тературоведения с историей идей, которые описывают и оценивают отношения 
людей к действительности и друг другу. 

Представленные выше концепции позволяют описать один элемент совет-
ской действительности: человека. Для описание системы, строя и государства 
нужны были другие инспирации. Это несколько различных источников, кото-
рые в результате создают гомогенное и комплементарное целое. Наряду с тру-
дами русских и западных специалистов по истории, идеологии и практике со-
ветского коммунизма, самое важное значение для польских россиеведов имели 
работы польских межвоенных советологов и историков (Kornat 2003).

Редко, к сожалению, имеют место серьезные обсуждения на тему слависти-
ки как науки и дидактики и места славян в современном мире. В этом контексте 
следует вспомнить организованную профессором Яцеком Балюхом в марте 2010 
в Ополе международную конференцию Закат Гердера. Филологические осно-
вы славистики. Результатом конференции была книга под тем же названием.13 
Другим, чрезвычайно важным событием была организованная профессором 
Иво Поспишилем в 2012 года конференция Международная славистика в про-
шлом и настоящем: проблемы методологии и кризис организации. Тексты вы-
ступлений опубликованы в Международном журнале современной филоло-
гической и ареальной славистики „Новая русистика” (2012 Suplementum). 
Вторая конференция в Брно на тему Славистика: методы кооперации, органи-
зации, общественные проекты имела место в 2013 году, а тексты выступлений 
были опубликованы тоже в журнале „Новая русистика” (2013 Suplementum). 

13 Во «Введении» в книгу Zmierzch Herdera. Filologiczne podstawy slawistyki инициатор 
конференции, профессор Яцек Балюх, написал: «Конференция трактовала славистику как 
отрасль гуманитарных знаний, по сути интердисциплинарных, основой которых остается 
однако филология» (Baluch, Pająk red. 2010: 8). Я выступил с докладом «Россиеведческая 
альтернатива славистики» (Suchanek 2010b), который не вполне подтверждает слова автора 
«Введения».
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Продолжением такого типа предприятий является наша, организованная про-
фессором Петаром Буняком конференция на тему Славистика и глобализация – 
новые методологические вызовы. 

Местом, где должны проходить дискуссии на тему славистики и славян, 
должны быть Международные конгрессы славистов. Начиная с Кракова (1998) 
в программах Съездов в Любляне и Охриде имелись круглые столы, посвящен-
ные важным проблемам славистики. К сожалению, в Минске темой круглых 
столов были узкие научные проблемы, не показывающие, в каком направлении 
идет славистика, каковы новые тенденции в исследованиях. 

В контексте рассуждений над слависткой интересны два текста, автором ко-
торых является российский славист Алекснадр Молдован. Первый из них, вы-
шедший отдельным изданием, был посвящен XIV Международному съезду 
славистов в Охриде (Молдован 2008). Во втором, опубликованном нескольки-
ми годами раньше в журнале Вопросы языкознания – «Славистика сегодня. О 
XIII Международном съезде славистов», автором обсуждался съезд в Любляне 
(Молдован 2004). Молдован написал в нем, что выступающий на конгрессе 
польский ученый Л. Суханек предложил как возможный выход из ситуации 
глобалиазции интердисциплинарный подход к славистике, как комплексное 
исследование региона славянщины путем комбинаций таких дисциплин, как 
страноведение, география, философия, культура, литература, язык и так далее. 
Как пример представил опыт Ягеллонского университета в Кракове, где было 
организовано россиеведение, выпускниками которого являются россиеведы. 
Реализация такого подхода, по его оценке, безусловно, полезна для презента-
ции отдельных языков и стран, однако для славистики это гибельно из-за ухо-
да от научной методологии. Возникает вопрос, какую научную методологию 
имел в виду Молдован? Разве существует единая, обязывающая всех методоло-
гия славистики? В славистике, как и в других гуманитарных науках, применя-
ются различные методологии, одни из них со временем уходят в прошлое, а на 
их месте появляются другие. Именно из-за этого наша конференция называется 
«Славистика и глобализация – новые методологические вызовы».
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Луцјан Суханек

СЛОВЕНИ И СЛАВИСТИКА У ЕПОХИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

Резиме
Последњих деценија XX и у XXI веку Словени су се нашли у сфери утицаја двају 

процеса: распада држава и стварања неколико мањих државних творевина уместо једне. 
С друге стране, као резултат геополитичке доктрине глобализације настала је нова 
међународна формација – Европска унија у коју је ушло неколико словенских земаља. 
Одговор на питање да ли Словени чине неку целовиту структуру и може ли се говорити 
о словенском идентитету – треба да се концентрише на четири аспекта: лингвистички, 
политичко-географски, геополитички и културни (геокултурни). Најсложенији аспект 
словенског јединства био је и још увек јесте културни, геокултурни принцип. У епохи 
глобализације поставља се фундаментално питање: постоје ли у савременој култури сло-
венских народа елементи који показују њихов самосвојни карактер, оригиналност, или 
се пак култура Словена сасвим укључила у јединствену глобалну, тј. западну културу. У 
доба глобализације, трансформације идејних и филозофских основа, експанзије нових 
идеологија потребна је рефлексија о стању и перспективама славистике као науке и уни-
верзитетске дисциплине. Потребно је дефинисати њену суштину, спознајне границе и 
објекат њених истраживања и дидактике. У најширем схватању то је наука о Словенима 
која обухвата низ научних дисциплина које проучавају духовни и материјални живот 
Словенства. У уском смислу то је проучавање словенских језика и књижевности. Као 
нове пропозиције у славистици наводе се русиологија и емигрантологија.
Кључне речи: Словени, глобализација, славистика, русиологија, емигрантологија 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СЛАВИСТИКА: 
ОРГАНИЗАЦИЯ‚ КОММУНИКАЦИЯ‚ СТРУКТУРА‚ 

МЕТОДОЛОГИЯ

Автор настоящей статьи исследует связь международной организации славистов‚ 
средств коммуникации в международной организации славистов, ее структуру и раз-
витие славистской методологии. Первый раздел статьи посвящен описанию ситуации 
в международной славистике‚ в особенности в Международном комитете славистов на 
фоне переворота в Чешском комитете славистов в 2002–2003 гг. с краковского съез-
да в 1998 г. вплоть до Любляны 2003 г. и позднее. Раздел касается‚ прежде всего‚ дея-
тельности Чешской ассоциации славистов как реакции на переворот в 2003 г. Сутью 
проблемы является – по авторским взглядам – доминантная этатизация‚ восходящая к 
советским временам. Пример нескольких исследований по истории славистики‚ опу-
бликованных во втором томе сборника статей российской делегации‚ посвященном 
минскому конгрессу славистов в 2013 г. наглядно демонстрирует факт‚ что до второй 
мировой войны не было никакой этатизации славистики‚ по крайней мере в «нормаль-
ных», более или менее демократических странах, за исключением Советского Союза в 
начале сталинской диктатуры. Заново задуманная альтернативная и комплементарная 
Международная ассоциация славистов‚ основы которой возникли в рамках брненских 
семинаров в 2010–2012 гг. с несколькими опубликованными блоками статей деклари-
рует открытый доступ к конгрессам и базисам данных, поддержку младшему поколе-
нию исследователей и онлайн коммуникацию‚ тесно связывающуюся с развитием сла-
вистики в общем с ее структурой и внутренней методологией. В таком смысле автор 
старается формулировать несколько пунктов‚ по которым следует развивать слависти-
ку в близком будущем‚ т. е. развитие коммуникационной сети и онлайн коммуникации 
в славистике‚ развитие трансценденции традиционной славистики в сторону ареаль-
ных‚ сравнительных и культуроведческих исследований‚ культурной антропологии и 
т.д.‚ углубление методологического развития и инновации более или менее традицон-
ных филологических дисциплин‚ в том числе сравнительные и жанровые исследования 
(компаративистику и жанрологию), нарратологию‚ сюжетологию‚ литературную аксио-
логию и др., развивать по-новому поэтику‚ акцентировать русистику и анализы ареала 
как исторической‚ так и современной России и‚ таким образом‚ формировать новую мо-
дель коммуникации в славистике и модифицировать рамки более широкой концепции 
славистики‚ координируя ее с оценочными сдвигами во внутренней и внешней структу-
ре славистики как таковой. 
Ключевые слова: славистика, международная организация, внутренняя структура, 

методология, Чешская ассоциация славистов, Международная ассоциация славистов

В самом начале статьи следует процитировать материал больше чем двух-
летней давности‚ a именно официальные Итоги Первого брненского совещания 
по вопросам международной славистики: 

После некоторых предварительных переговоров и рассуждений 26–27 октя-
бря 2011 г. состоялось в Брно совещание славистов по вопросам международной 
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славистики под названием Международная славистика – проблемы обще-
ственной позиции‚ организации и методологии. Цель встречи – обмен мне-
ниями по приведенным проблемам с перспективой основания альтернативной 
и‚ одновременно‚ комплементарной международной организации славистов с 
определенной научной программой‚ которая сотрудничала бы функционально 
со всеми существующими организациями славистов. На основе прочитанных 
докладов и богатой дискуссии с взятием на учет мнений‚ высказанных в мате-
риале проф. Петра Буняка и скончавшегося проф. Боголюба Станковича‚ ниже 
подписанные слависты‚ опираясь на опыт разных славистских организаций и 
на современное состояние славистики‚ рекомендуют работать над основанием 
альтернативной‚ комплементарной‚ открытой международной организации сла-
вистов, которая представляла бы независимую‚ неправительственную и негосу-
дарственную профессиональную организацию славистов с конкретной научной 
программой и сетью сотрудников и их организаций в разных странах мира‚ 
под названием Международная Ассоциация Славистов (МАС). Участники со-
вещания провозглашаются членами подготовительного комитета по основанию 
МАС и работе над ее программой и проектами‚ включая и организационное и 
финансовое обеспечение. Участники совещания рекомендуют‚ чтобы резиден-
цией этой организации стало Брно‚ Ассоциация Чешских Славистов‚ в сотруд-
ничестве с Институтом Славистики Философского факультета Университета 
им. Масарика‚ и доверяет дальнейшую работу над основанием МАС предста-
вителям Чешской Ассоциации Славистов Иво Поспишилу и Милошу Зеленке. 
(Брно 27 октября 2011 года) (Итоги 2012). 

В материалах Б. Станковича и П. Буняка подчеркивалась именно идея свободного 
общения и использования коммуникационной сети между славистами с открытым до-
ступом для лингвистов‚ литературоведов‚ культуроведов‚ кульртурных антропологов‚ 
этнологов‚ фольклористов и тех‚ кто не занимается чистой славистикой‚ но заинтере-
сован по крайней мере или сравнительным/сопоставительным изучением культурных 
и общеареальных феноменов‚ или развитием и применением общеметодологических 
приемов и подходов. МАС как комплементарная организация по отношению к МКС‚ 
ICCEES и другим организациям подобного типа до сих пор официально не основана‚ 
так как необходимо приобрести достаточный опыт для его подготовки путем скорее ка-
мерных международных научных встреч‚ т. е. коллоквиумов‚ семинаров‚ конференций. 
Первые осуществились в форме очередных и специальных семинаров‚ результаты кото-
рых были опубликованы в специальных номерах журнала Новая русистика‚ в том числе 
и одно методическое и методологическое пособие.1

В своем выступлении на первом из семинаров‚ позже опубликованном 
в специальном блоке в Новой русистике‚ я старался в сжатом виде подытожить 
прошлое и будущее славистики. Позволю себе вернуться к этой статье сравни-
тельно обширной парафразой в виде выбранных ключевых мест. 

Хотя славистическое движение большую часть периода после 1945–го г. тру-
дилось в нелегких условиях разобщенного мира и холодной войны, благодаря 
отдельным выдающимся личностям удавалось удерживать контакты и регуляр-
ное научное сотрудничество и достигать существенных результатов. Как раз 

1 Slavistika: metody kooperace, organizace, společné projekty. Mezinárodní metodická příruč-
ka. Ed: Ivo Pospíšil. Novaja rusistika 2013, supplementum. ISSN 1803-4950.
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сегодняшнему времени, по сравнению с прошлым, свойствен огромный дефи-
цит таких личностей – с научной и человеческой точки зрения. При этом каж-
дый съезд (конгресс) был обозначен некой доминантой; были заметны усилия 
и борьба за определенные постулаты, шла ли речь о реабилитации литератур-
ной компаративистики, о точных методах в языкознании и литературоведении 
или об эмигрантологии. В атмосфере неразберихи и войн переломного перио-
да после 1989 г. все это в корне изменилось. Принцип, согласно которому кон-
грессы проводились только в славянской стране, парадоксальным образом был 
сохранен даже в этих изменившихся условиях: сегодня он уже явно не действу-
ет и несет за собой неприятные этатистические и национальные последствия. 
Конгрессы славистов, таким образом, своей формой подражают старинным воз-
рожденческим собраниям 19–го века. Попытки реформационного крыла меж-
дународной славистики – каким оно сформировалось на краковском конгрессе 
в 1998 г. в надежде на благоразумную смену поколений и изменение мышле-
ния, на большую открытость славистики, на развитие ареальных исследований, 
эмигрантологии и т.п. – не осуществились. Для этого не хватило желания, воли; 
в руководстве преобладала оппортунистическая готовность к достижению ком-
промиссов любой ценой, а комитет в конце концов стал покровителем закосне-
лых тенденций, консерватизма и кадровых игр. Усиливалось консервативное 
мышление и склонность к управлению и централизации со стороны власти в 
области науки. Кульминацией стал люблянский съезд, который из–за двух не-
достающих голосов так называемых «славянских стран» отклонил кандидату-
ру Брно. Здесь прозвучало знаменательное высказывание: «Каждая славянская 
страна имеет право организовать конгрессы славистов». Это было начало об-
новления этатизма: т. е. славистические конгрессы организовывают не слави-
сты, ученые, а народы и государства. Чтобы полностью осознать эту бессмыс-
лицу, попробуем спроецировать ее на конгрессы медицинские, юридические 
или политологические. Этатизация такого типа подорвала реформаторские уси-
лия международной славистики: это проявилось уже перед конгрессом на базе 
Чешского комитета славистов. Можно сказать, что ситуация в Чешском комите-
те славистов в 2006 г. была некой лакмусовой бумажкой, отражающей подобные 
нравы и в других сферах. Чешская ассоциация славистов как независимое про-
фессиональное объединение является лишь отражением общей ситуации в этой 
отрасли, представленной на международных съездах славистов. Необходимо 
выстраивать славистические заседания, которые уже не ограничиваются ни хо-
лодной войной и псевдоконфликтом идеологий, ни новым централизмом и не-
оконсерватизмом, последовательно, согласно принципу свободного доступа и 
свободной, неманипулируемой дискуссии. Конгрессы славистов – это отнюдь 
не непринужденная встреча людей, «научный туризм», но они не приносят и 
никаких выдающихся плодов, ничего не значат на международном уровне, не 
являются научной вехой, придерживаются лишь псевдогосударственного кон-
серватизма, позиции вечных функционеров, которые поддерживают один дру-
гого и допускают молодых славистов к обсуждению лишь в той мере, в какой 
те им послушны. Это положение дел начинает повсюду вызывать недовольство. 
Доступ к международной славистике не имеют независимые профессиональ-
ные организации; из–за недостаточного финансирования сюда не попадают по–
настоящему ценные ученые. Задача славистических организаций заключается 
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не в том, чтобы властвовать и сохранять статус–кво, а в том, чтобы изыскивать 
финансовые средства для молодых и талантливых исследователей, в чем ока-
зывало бы поддержку государство, но также и частный сектор и т. п. Следовало 
бы ликвидировать искусственные, так называемые «национальные», квоты, для 
заинтересованных лиц сделать возможным свободный доступ в специальные 
комиссии при МКС, отменить авторитарную, взятую с потолка оценку работы 
комиссий, которых наставляют, словно маленьких детей, отказаться от исклю-
чения независимых организаций и их представителей из МКС, ибо они облада-
ют правовой субъективностью и научным авторитетом, а также являются не от-
ветвлением государства, а реальными профессиональными объединениями, как 
и положено в демократических отношениях (Поспишил 2012).

Инспирирующим моментом является история славистики до второй ми-
ровой войны. Совсем недавно‚ мне попал в руки сборник в двух томах «рос-
сийской делегации» на минском международном конгрессе славистов (2013). 
Я рецензировал только второй том по литературоведению‚ фольклористике и 
истории славистики.2 Исследования последнего раздела по истории слависти-
ки являются красноречивым зеркалом и современной международной слави-
стики. Людмила Лаптева анализирует здесь съезд русских славистов в 1903 г., в 
котором принимало участие 100 ученых. Хотя она констатирует‚ может быть‚ с 
горьким вздохом‚ пожалуй‚ и по праву‚ что «съезд не обладал административ-
ной властью …», одновременно признает‚ что «его решения отражали насущ-
ные потребности науки.» Речь шла об образовании славянской энциклопедии (в 
1908–1921 гг. издали девять томов). То‚ что не все удалось‚ было скорее связано 
с бурными событиями трех русских революций и первой мировой войны и с на-
ступлением режима‚ отношения которого к славистике были амбивалентными. 
Именно этого касается как статья Константина Никифорова‚ который анализи-
рует 65 лет развития исторической славистики в московском Институте слави-
стики, так и Михаила Робинсона о пражском съезде славянских филологов (он 
его неточно называет съездом славистов) в 1929 г. и о советском участии. Не 
функционально заниматься здесь деталями‚ можно просто полистать в толстом 
сборнике,3 можно полемизировать о сути разных взглядов‚ но важно совсем 
другое. На съезде присутствовала не элита советской и русской славистики‚ а 
скорее послушные‚ идеологически проверенные деятели‚ не послы науки‚ а го-
сударства‚ режима. Подобная система господствовала после 1945 г. и в некото-
рых странах Центральной и Восточной Европы‚ именно по советскому образцу. 
Поразительно‚ что эта этатистическая концепция продолжает жить в некото-
рых странах и сейчас. Разумеется причины изменились: раньше это была иде-
ология‚ но‚ как известно‚ она была зачастую лишь предлогом‚ чтобы сводить 

2 Письменность‚ литература‚ фольклор славянских народов. История славистики. XV 
международный съезд славистов.‚ Минск 20–27 августа 2013 г. Доклады российской деле-
гации. Редакционная коллегия: А. М. Молдован ответственный редактор‚ А. А. Пичхадзе‚ 
Л. И. Сазонова‚ Л. Н. Топорков. Российская Академия Наук‚ Отделение историко–
филологических наук‚ Национальный Комитет Славистов Российской Федерации‚ Москва 
«Древнехранилище» 2013. Новая русистика 2013, 1, с. 93–100.

3 Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929. Svazek II. Přednášky. Uspořádali 
Jiří Horák, Matyáš Murko, Miloš Weingart a Stanislav Petíra, Praha 1932.
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старые счеты. И в 70–e и 80–е гг. ХХ века и после переворотов в Центральной 
Европе система сохранилась‚ т. е. предпочитаются‚ так сказать‚ приближенные 
правящим кругам. До 1989 г. я никогда не был допущен на съезды/конгрессы 
славистов‚ после переворота я принял участие в братиславском съезде в 1993 г. 
неофициально вне так называемой национальной делегации как частное лицо 
один день‚ который я провел‚ тем не менее‚ для себя полезно‚ гуляя по парку с 
Дионизом Дюришиным и полемизируя с ним о его межлитературности‚ особых 
межлитературных общностях и всемирной литературе‚ и частично с преслову-
тым‚ тогда югославским русистом о словосочетании «революционные демо-
краты». Первым съездом в котором мне было дозволено принять официальное 
участие в составе национальной делегации‚ был краковский в 1998 г. в возрас-
те 46 лет‚ когда я уже был профессором‚ доктором наук и‚ главным образом‚ 
председателем Чешского комитета славистов. Усилие демократизировать ЧКС 
и МКС было поражено в Праге в 2002–2003 гг. и позже и в международных мас-
штабах. Краковский съезд‚ таким образом‚ остался первым и последним подъе-
мом реформаторских сил в международной славистике.

Белградский съезд славистов в силу военных событий не состоялся (сен-
тябрь 1939 г.). Материал съезда сербы издали под редакцией уже скончавшего-
ся нашего друга Б. Станковича (всего 785 страниц, посвящено первому пред-
седателю Славистического общества Сербии Александру Беличу).4 Съезд‚ 
которому следовало проходить под покровительством наследника трона Павла 
при участии премьер-министра и председателя Скупштины (парламента)‚ соот-
ветствующих министров а ректоров трех югославских университетов (Белград‚ 
Загреб‚ Любляна)‚ содержал три секции (лингвистика‚ история литературы‚ 
обучение славянским языкам и литературам‚ балканистика и фонология); эта 
структура наглядно свидетельствует об определенных ценностных и зачастую 
и модных сдвигах и чаяниях. Среди участников можно найти разные имена‚ 
не только славистов (Vincenc Lesný, André Vaillant, Alexandr Isačenko, Stanisław 
Kolbuszewski, Walerian Kwiatkowski, A. Grigorjev, Cvetan Todorov, Alfred Bem, 
Kirill Taranovskij, Oswald Burghardt, A. Florovskij, Jan Frček, Zdeněk Kalista, 
Bedřich Václavek, Fr. Francev, N. van Wijka, O. Hujer, J. Hrabák, K. Krejčí, E. 
Lo Gatto, V. Machek, V. Mathesius, J. Mukařovský, Matija Murko, Anton Ocvirk, 
Stanislav Petíra, A. Pražák, F. Kidrič, Milan Rešetar, M. Szyjkowski, V. Šmilauer, B. 
Trnka, Pavel Trost, B. Unbegaun, S. Urbańczyk, F. Wollmana, M. Vassmer, Bohuslav 
Havránek, Rudolf Jagoditsch, J. Ljackij, Petr Struve, Antonín Dostál, Pavel Eisner, 
Ernst Fraenkl, Gunnar Gunnarson); почти каждое имя‚ представляет видного уче-
ного. Среди участников были не только университетские профессора‚ но и ре-
дакторы‚ деятели культуры‚ преподаватели средних школ‚ кроме славистов и 
востоковеды‚ германисты‚ романисты‚ англисты‚ никаких национальных деле-
гаций тут не было. Основным принципом была сословная демократия. 

Чешская Ассоциация славистов‚ единственная независимая сословная орга-
низация славистов в Чешской Республике‚ поддерживает разные издания‚ книги‚ 
конференции‚ устраивает свои конгрессы‚ издает журнал Новая рустика‚ орга-
низует ежегодно чешско-словацкие конференции‚ развивает филологическо-

4 См. наши размышления Neuskutečněný sjezd slavistů jako nostalgie a podnět. Almanach 
Nitra 2009, Nitrianska odbočka Spolku slovenských spisovateľov, Nitra 2009, с. 268–269. Nad 
materiály sjezdu, který se nekonal. Slavica Litteraria 2009, č. 1, с. 171–172. ISSN 1212-1509.).
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ареальные исследования (см. далее) (Organizace… 2014). Конгрессы чешских 
славистов состоятся каждые два года‚ пока последний организован в городе 
Телч в Университетском центре Университета им. Масарика (13–14 ноября 
2013 г.).

Организаторы посвятили конгресс‚ который проходил под названием 
Актуальные вопросы современной славистики‚ памяти Славомира Волльмана 
(1925–2012). Кроме чешских славистов были приглашены и выбранные слави-
сты других европейских стран. Кроме Чешской Республики здесь присутство-
вали слависты из Сербии, Венгрии‚ Румынии‚ Словении‚ Словакии‚ Польши‚ 
Франции‚ Босны и Херцеговины‚ Болгарии и России‚ на конгрессе было всего 
около 60 участников из 9 чешских университетов‚ двух институтов Академии 
наук Чешской Республики‚ 12 иностранных университетов и одного институ-
та Словацкой Академии наук. В конце участники констатировали‚ что конгресс 
был самыйм репрезентативным не только с точки зрения видных участников‚ 
но и генерационного состава и злободневности тематики‚ включая и языковые 
и этнические проблемы‚ которы пока дремлют под поверхностью в качестве 
угрожающего подспудного течения.

Новая организация и новая структура общения в международной слависти-
ке‚ открытость контактов и свободный доступ‚ повышение уровня дискуссии и 
ориентация на стержневые темы славистики‚ переплетение разных дискурсов и 
дискуссионных групп тесно связываются с развитием методологии и методики‚ 
с открытием новых тем и внутренней дисциплинарной структуры славистики в 
широком значении‚ в особенности ее филологического ярда‚ т. е. лингвистики 
и литературоведения. Новая организация‚ т. е. международная научная сеть и 
система взаимно связанных научных встреч‚ организуемых независимыми ас-
социациями славистов в разных странах‚ т. е. исходящих из своей собственной 
методологической традиции и отечественной филологии‚ приоткрывает дверь 
и к разного рода трансценденциям в сторону ареальных исследований‚ куль-
туроведения‚ диалога культур и т. д. Следует провести «картографирование» 
стержневых тем‚ исследовать традиции‚ т. е. научное «ретро»‚ и реализовать 
поиски несущих‚ опорных методологий‚ культивировать углубление ареально-
го образа славистики и ее ареальной структуры‚ развивать прогрессивные дис-
циплины и методы‚ не абсолютизируя однако их значение. 

То‚ чем сейчас занимается Институт славистики Университета им. Масарика‚ 
можно назвать сквозными темами. Морфологические традиции эйдологии‚ вос-
ходящие к концепциям сравнительной славистики Франка Волльмана‚ связаны 
с ареальными исследованиями‚ поэтологией и жанрологией и с исследовани-
ем эстетических ценностей. Регулярные конферецнии‚ посвященные чешско-
словацким культурным связям‚ методические и другие коллоквиумы на акту-
альные темы‚ конференции о Центральной Европе и ареальных исследованиях 
и их методологии с использованием страниц трех рецензириуемых журналов 
(Opera Slavica, Slavica Litteraria, Новая русистика)‚ кроме Интернет журнала 
Proudy, сосредоточены на развитии разных дискурсов‚ в последнее время и в 
рамках европейской программы конкурентоспособности (OPVK)‚ ориентируе-
мые на развитие ареальных исследований‚ публикационным выходом которых 
стало несколько томов‚ между прочим и том‚ содержащий материалы междуна-
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родной конференции‚ организованной совместно с Комиссией по истории сла-
вистики МКС.5

Кроме развития методологии и методики ареальных исследований‚ кото-
рые автор настоящей статьи старался подытожить в синтетическом учебном 
тексте‚6 наблюдаются‚ среди актуальных и стержневых тем славистики‚ и дру-

5 Evropské areály a metodologie (Rusko, střední Evropa, Balkán a Skandinávie). Eds: Ivo 
Pospíšil, Josef Šaur. Masarykova univerzita, Brno 2011, ISBN 978-80-210-5434-9. Slavica 
Litteraria, X 15, 2012, supplementum 2, Masarykova univerzita, Brno 2012. Развитие слависти-
ки в зеркале эпистолярного наследия и других личных документов. Vývoj slavistiky v zrcadle 
epistulárního dědictví a jiných osobních dokumentů. Eds: Sergio Bonazza, Ivo Pospíšil. ISSN 
1212-1509. См. наши сообщения: Korespondence a dějiny slavistiky v Brně. Opera Slavica 2011, 
roč. XXI, 1, с. 48–50. ISSN 1211-7676. Mezinárodní konference o dějinách slavistiky v Brně 
(Vývoj slavistiky v zrcadle epistulárního dědictví a dalších osobních dokumentů, Brno 4.–5. května 
2011). Новая русистика 2011, č. 2, s. 83–84. ISSN 1803-4950. Nosné tradice české slavistiky. Eds 
Ivo Pospíšil, Josef Šaur. Vydáno péčí Centra filologicko–areálových studií při Ústavu slavistiky 
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Masarykova univerzita, Brno 2012. ISBN 978-80-210-
5907-8. Areál Ruska ve světle historických výročí (1709, 1812, 1941, 1991): jazyk – literatura – 
dějiny kultury. Eds: Ivo Pospíšil, Josef Šaur. Masarykova univerzita, Brno 2012. ISBN 978-80-210-
5904-7. Postmodernismus: smysl, funkce, výklad (Jazyk – literatura – kultura – politika). Brněnské 
texty k slovakistice XV. Týmová monografie. Vydáno péčí Centra filologicko–areálových studií při 
Ústavu slavistiky FF MU. Eds: Ivo Pospíšil, Josef Šaur, Anna Zelenková. Masarykova univerzita, 
Brno 2012. ISBN 978-80-210-5903-0. Radek Čermák, Giuseppe Maiello: Nástin dějin a literatury 
Lužických Srbů. Středoevropské centrum slovanských studií, edice Evropské obzory, Brno 2011. 
Česká polonistika: nové výzvy, nová témata. Ivo Pospíšil, Roman Madecki a kol. Vydáno péčí 
Centra filologicko-areálových studií při Ústavu slavistiky FF MU. Masarykova univerzita, Brno 
2012. ISBN 978-80-210-5906-1. Slavica Litteraria X 15, 2012 supplementum. Postmodernismus 
s pozadím. Eds: Ivo Pospíšil, Anna Zelenková. ISSN 1212-1509. Sorabistika – metodologie, 
zkušenosti a budoucí směřování. Eds: Ivo Pospíšil, Josef Šaur a kolektiv. Masarykova univerzita 
2011, ISBN 978-80-210-5686-2. Střední Evropa jako kulturní průsečík a Slované: tradice – 
perspektivy – úskalí (několik vybraných okruhů). Авторы и соредакторы: Ivo Pospíšil, Josef Šaur. 
Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2011, 114 с. ISBN 978-80-210-
5607-7.

Ареальных исследований касаются и некоторые мои исследования‚ см.: Central Europe 
(Mitteleuropa), East-Central Europe (Ostmitteleuropa), East and South-East Europe: Problems 
of European Areas. In: «New Imagined Communities». Identity Making in Eastern and South-
Eastern Europe. Kalligram and Ústav svetovej literatúry SAV, Bratislava 2010, с. 44–55. ISBN 
978-80-8101-401-7. Filologicko-areálová studia, evropský projekt na Ústavu slavistiky v Brně a 
jejich souvislosti. In: Dialog kultur VI. Eds: Miroslav Půža a Jakub Konečný. Katedra slavistiky 
Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, TRIBUN EU, Brno 2011, 12 s., ISBN 978-80-
7399-199-9. Literární věda a výuka moderní slavistiky. In: Minoritné kultúry, kultúra minorít. UKF, 
Fakulta stredoeurópskych štúdií, Nitra 2010, ISBN 978-80-8094-801-6. К современности и тра-
диям брненской славистики /русистики. In: Поэтика и риторика диалога. Гродненский го-
сударственной университет им. Янки Купалы, ред. И. С. Скоропанова, Т. Ф. Семьян, И. И. 
Плеханова, А. А. Кораблев. Гродно 2011, с. 25–38. ISBN 978-985-515-434-2. The Problem 
of Works of a Great World Literature in the Role of a Minority Literature in the Context of a 
Smaller Majority Literature (The Case Study in Ljuba Vondroušková‘s Poetic Creation). Minority 
Culture in Central Europe. Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Ústav 
stredoeurópskych jazykov a kultúr. Eds: Agnieszka Janiec-Nyitrai, Zuzana Vargová, Nitra 2012, с. 
115–131. ISBN 978-80-558-0147-6.

6 I. Pospíšil: Areál a filologická studia. Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost: 
Komplexní inovace studijních oborů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky. 
Masarykova univerzita, Brno 2013, 154 s. ISBN 978-80-210-6471-3. 
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гие темы и приемы. Главным образом это касается исследования традиций ме-
тодологии славистки‚ в том числе и переиздание классических книг или изда-
ние новых исследований‚ развивающих брненские славистические традиции.7 
Продолжаются и поиски новых подходов к разным дисциплинам‚ в том чис-
ле к литературной компаративистике и жанрологии и анализу литературных 
направлений.8 

7 Frank Wollman: Slovesnost Slovanů. Eds: Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka. Česká asociace slavistů 
ve spolupráci s Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Středoevropským 
centrem slovanských studií a Slavistickou společností Franka Wollmana. Red.: Eva Niklesová, 
redakční spolupráce: Natália Čuveleva. 2. vyd. (1. vyd. 1928). TRIBUN EU, Brno 2012. ISBN 978-
80-263-0223-0. I. Pospíšil – M. Zelenka: Střední Evropa jako křižovatka metodologií: Slovesnost 
Slovanů Franka Wollmana – tradice a souvislosti (Nad druhým českým vydáním). Spoluautor: 
Miloš Zelenka. In: Frank Wollman: Slovesnost Slovanů. Eds: Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka. Česká 
asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 
Středoevropským centrem slovanských studií a Slavistickou společností Franka Wollmana. Red.: 
Eva Niklesová, redakční spolupráce: Natália Čuveleva. 2. vyd. (1. vyd. 1928). TRIBUN EU, Brno 
2012, с. 23–68. ISBN 978-80-263-0223-0. S. Wollman: Slovanské literatury ve střední Evropě. Ed.: 
Miloš Zelenka. Edice Slavica Universitatis Masarykianae, editor edice Ivo Pospíšil. Masarykova 
univerzita, Brno 2013. ISBN 978-80-210-6127-9. O nezbytí plurality tradic (O příčinách návratu 
k osobnostem). Slavica Litteraria, X 14, 2011, 2, с. 109–123. ISSN 1212-1509. Jiří Horák a 
obrysy jeho koncepce srovnávacích slovanských literatur. In: Slavista Jiří Horák v kontexte 
literatúry a folklóru I–II. Eds: Hana Hlôšková – Ivo Pospíšil – Anna Zelenková. Česká asociace 
slavistů, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK Bratislava, Slavistická společnost 
Franka Wollmana v Brně, TRIBUN EU, Brno 2012, с. 67–77. ISBN 978-80-263-0317-6. Postava 
«patriarchy slavistiky» u Edwarda L. Keenana (Josef Dobrovský and the Origins of the Igor’ Tale, 
2003) Slavica litteraria 15, 2012, 2. Česká slavistika 2012–2013. Josef Dobrovský a problémy 
současné slavistiky. Eds. Marie Sobotková, Jiří Fiala, Ivo Pospíšil a Giuseppe Maiello, с. 13–24. 
ISSN 1212-1509. Nekaj razmišljanj o filoloških konceptih Matije Murka: trajnost in minljivost. 
Primerjalna književnost, letnik 35, št. 3, Ljubljana, december 2012, с. 179–191 (dr. Darku Dolinarju 
ob sedemdesetletnici). ISSN 0351-1189. Transcendující myšlení Petra Liby (Několik poznámek 
a komentářů). Slavica Litteraria X 16, 2013/1–2, с. 171–178. ISSN 1212-1509. Blok studií na 
památku prof. PhDr. Andreje Červeňáka, DrSc. (1932–2012). Památce Andreje Červeňáka. In: 
Novaja rusistika 2012, 1, с. 3–8. ISSN 1803-4950. Zemřel rusista, slavista a komparatista Slavomír 
Wollman. In: Novaja rusistika 2012, 1, с. 69–72. ISSN 1803-4950. Josef Jirásek jako slovakista 
а souvislosti. In: Philologica LXVII. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. UK, 
Bratislava 2011, с. 219–231. ISBN 978-80-223-2967-5.

8 Текучесть истории и философия хроникальных структур в русской литерату-
ре. In: Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej. Pod redakcją Andrzeja Dudka. 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, sine, 2011, с. 139–153. ISBN 978-83-233-
3107-0. Významová disperznost pojmu «romantismus» jako klíč k jeho podstatě. In: Literárny 
romantizmus. Eds: Miloš Zelenka, Zuzana Vargová. Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, 
Katedra areálových kultúr, Nitra 2011, с. 9–23. ISBN 978-80-8094-425-4. Kapitola v knize. 
Několik poznámek k Paralelním příběhům Pétera Nádase. In: Slavica Litteraria, 14, 2011, 1, 
Hungarolavica. Památce prof. PhDr. Richarda Pražáka, DrSc. (1931–2010), с. 77–85. ISSN 
1212-1509. Žánr prozaického deníku Michala Viewegha, poetika, žánrové tradice a souvislosti. 
STIL 10, Beograd 2011, с. 309–322. ISSN 1451-3145. Literatura v souvislostech. Několik 
příběhů o tom, jak také číst literaturu z širšího pohledu. Nakladatelství Vlastimil Johanus, České 
Budějovice 2011. ISBN 978-80-87510-04-9. Žánrová pátrání po «nové autenticitě»: souvislosti 
a dvě slovenské cesty. In: Genologické a medziliterárne štúdie. Genologické konfrontácie. Red. 
Viera Žemberová. Acta Universitatis Prešoviensis, Prešov 2012, с. 5–24. ISBN 978-80-555-051-4. 
Společenské zvraty a žánrová povaha literatury. In: Tragédia doby, človeka, literatúry. Univerzita 
Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra rusistiky FF UKF v Nitre, Společnost 
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Другие исследования касаются внутренних методологических проблем фи-
лологии‚ в том числе связи лингвистики и литературоведения.9

В особенности развивается изучение литературных взаимосвязей и литера-
туроведческой русистики‚ именно теория русской литературы‚ парадигмы ее 
развития и т. д. 10

Dostojevského PF KU v Praze, Klub F. M. Dostojevského FF UKF v Nitre, Nitra 2011, 344 s., с. 
27–42. ISBN 978-80-8094-969-3. Krize genologie a polská literární věda. In: Česká polonistika: 
nové výzvy, nová témata. Ivo Pospíšil, Roman Madecki a kol. Vydáno péčí Centra filologicko-
areálových studií při Ústavu slavistiky FF MU. Masarykova univerzita, Brno 2012, с. 117–126. 
ISBN 978-80-210-5906-1. Kvázipostmodernismus znovu navštívený. In: Slavica Litteraria X 15/ 
supplementum 1: Postmodernismus s pozadím, eds: Ivo Pospíšil – Anna Zelenková, Masarykova 
univerzita, Brno 2012, с. 29–40. ISSN 1212-1509. Литературная компаративистика и методо-
логия. In: Współczesna komparatystyka i jej wymiary hermeneutyczne. Conversatoria Litteraria. 
Międzynarodowy Rocznik Naukowy, 4–5. Redakcja tomu: Danuta Szymonik, Roman Bobryk, 
Roman Mnich. Siedlce – Banská Bystrica 2012, с. 13–26. ISBN 978-83-63307-60-8, ISSN 1897-
1423. Ruský modernismus očima Tomáše Garrigua Masaryka a Aloise Augustina Vrzala. In: 
Anticipace a reflexe filozofických, pychologických a sociologických koncepcí v literatuře 19. a 
20. století. Ed. Ivo Pospíšil. Česká asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky Filozofické 
fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2014 с. 143–158. ISBN 978-80-263-0553-8. Genologie a já. 
In: Libor Pavera a kol.: Žánrové metamorfózy v středoevropském kontextu. Metamorfozy gatunków 
w kontekście środkowoeuropejskim. Sv. V. Verbum, Praha 2011, с. 8–24. ISBN 978-80-904415-
8-3. Dominik Tatarka v souvislostech světové kultury (jazyk – styl – poetika – politika). Eds: Ivo 
Pospíšil, Anna Zelenková. Vychází péčí České asociace slavistů, o. s., ve spolupráci s Ústavem 
slavistiky FF MU a Středoevropským centrem slovanských studií za organizační a finanční 
podpory Literárního informačního centra v Bratislavě. Tribun EU, Brno 2013, ISBN 978-80-263-
0385-5. Kvázipostmodernismus znovu navštívený. Slavica Litteraria X 15, 2012 supplementum. 
Postmodernismus s pozadím, с. 29–40. ISSN 1212-1509. Národní obrození a literární směry 
(Několik úvah). Slavica Litteraria X 16, 2013/1–2, с. 59–68. ISSN 1212-1509.

9 Jazyk a literatura, lingvistika a literární věda: obnova ztracené jednoty? Opera Slavica. 
Supplementum. Eds: Aleš Brandner, Jiří Gazda. Roč. XXII, 1/2012, с. 4–15. ISSN 1211-7676. 
Pokusy o «novou filologii», tzv. literárněvědný život a česko/československo-ruské/sovětské 
zrcadlení (návazný diptych). In: Kontexty literární vědy III, eds. Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka. 
Literárněvědná společnost, o. s. Tribun EU, Brno 2012, с. 60–84. ISBN 978-80-263-0315-2. 
«Domácí» a «cizí» filologie jako problém literárněvědný. «Domestic» and «Foreign» Philology as 
a Problem of Literary Criticism. In: Viator Pilsnensis neboli Plzeňský poutník. Literárnímu vědci 
Viktoru Viktorovi k sedmdesátinám. Kolektivní monografie. Publikace vychází s podporou Fakulty 
pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. K vydání připravili em. prof. PhDr. Václav Bok, 
CSc., prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc., a PaedDr. Helena Chýlová. Západočeská univerzita, Plzeň 2012, 
с. 209–229. ISBN 978-80-261-0071-3.

10 См. наши исследования: 
Dva teoretické diskursy. In: Příspěvky k mezinárodní teorii literatury. Ed.: Jaroslav Kovář. 

Barrister&Principal, Brno 2012, с. 111–117. ISBN 978-80-87474-63-1. Несколько замечаний по 
поводу перипетий восприятия русской литературы в чешской и словацкой среде. In: Русский 
язык как инославянский. Современное изучение русского языка и русской культуры в ино-
славянском окружении, вып. III (2011), Beograd, с. 16–29. ISSN 1821-3146. Úvahy o vývojovém 
paradigmatu ruské literatury v souvislostech: kontinuuta a zlomy. Slavica Nitriensia 2012, 1, с. 20–
40. ISSN 1338-7464. U počátků československé sovětistiky. In: Novaja rusistika 2012, 1, s. 9–28. 
ISSN 1803-4950. История брненской славистики в переписке и личных документах (избран-
ные главы). In: Slavica Litteraria, X 15, 2012, supplementum 2, Masarykova univerzita, Brno 
2012. Развитие славистики в зеркале эпистоллярного наследия и других личных докумен-
тов. Vývoj slavistiky v zrcadle epistulárního dědictví a jiných osobních dokumentů. Eds: Sergio 
Bonazza, Ivo Pospíšil, с. 125–140. ISSN 1212-1509. Литература славян Франка Волльмана и 
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В стороне не остаются и проблемы поэтологии и терминологии в связи с 
анализом художественного текста и пространственного аспекта литературы, в 
том числе и заново открытых писателей и поисков новых подходов к их творче-
ству (Доминик Татарка).11

С 2011 г. устраиваются в Брно конференции о ценностях в литературе и ис-
русская литература (Размышления по поводу нового чешского издания известной книги). 
In: Универсалии русской литературы 4. Издательско-полиграфический центр «Научная кни-
га», Воронеж 2012, с. 185–196. ISBN 978-5-4446-0116-7. Rusko, Slované a žhavé body dějin 
(1968 год. Пражская весна. Историческая ретроспектива. Сборник статей. Учреждение 
Российской Академии Наук‚ Институт славяноведения‚ Научный центр истории сталиниз-
ма в Восточной Европе‚ Москва 2010. Славянский мир в глазах России. Динамика восприя-
тия и отражения в художественном творчестве‚ документальной и научной литературе. Отв. 
ред. Л. Н. Будагова. Серия «Slavica et Rossica», Moskva 2011. Славянский мир в третьем 
тысячелетии. Образ Росиси в славянских странах. Правительство Москвы‚ Департамент 
Межрегионального сотрудничества‚ национальлной политики и связей с религиозными ор-
ганизациями г. Москвы‚ Московский Дом национальностей‚ Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки‚ Институт славяноведения Российской академии наук‚ 
Славянский фонд РФ‚ Государственная академия славянской культуры‚ Москва 2012. Новая 
русистика 2012, 2, с. 68–71. ISSN 1803-4950. K teorii ruské literatury a jejím souvislostem. Spisy 
Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta, č. 413, Munipress, Brno 2013, 271 s. ISBN 
978-80-210-6216-0. El centrismo interliterario mediterráneo y la literatura russa. In: Literatura 
europea comparada. Compilación de textos César Domínguez. Arco/Libros, Madrid 2013, с. 313–
322. ISBN 978-84-7635-860-3. 

11 См. наши опубликованные исследования: Prolific Faltering in F. X. Svoboda‘s Prose 
and Its International Context. Revue des Études Slaves, tome Quatre-vingt-deuxième, fascicule 3. 
Rêve et utopie dans la littérature tchèque. Paris 2011, ISSN 0080-2557, с. 413–433. Dílo Františka 
Kautmana jako metodologické přemostění. In: Lorencová Ivana – Novotný, Michal (eds), Věda a 
technika v Československu v 60. letech 20. století. Práce z techniky a přírodních věd, sv. 25, Národní 
technické muzeum, Praha 2011, ISBN 978-80-7037-203-6, с. 341–347. Několik jakoby méně 
obvyklých poloh humoru v literatuře. In: Poetika humoru. Vedecký zborník. Ed.: Jana Waldnerová. 
Unverzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Katedra areálových kultúr, 
Nitra 2011, с. 174–186. ISBN 978-80-558-0026-4. Problémy terminologie a střední Evropa. In: 
Brněnská hungaroslavistika a česko-slovensko-maďarské vztahy. Eds: Ištván Käfer, Ivo Pospíšil, 
red. Erika Sztakovicsová. Vydanie podporil IVF 21110172 Academic discussion on history, 
culture and religion of Visegrád nations: new directions. Gerhardus Kiadó. Vydané v spolupráci 
s Kabinetom hungaroslavistiky Ústavu slavistiky FF MU (Brno) a Českou asociáciou slavistov, 
Visegrád Fund, Segedín 2012, с. 45–57. ISBN 978-615-5256-01-1. Ke konceptu eidologie/poetiky 
srovnávacích slovanských literatur v souvislostech díla Franka Wollmana. STIL 11, 2012, Beograd, 
с. 367–379. ISSN 1451-3145. Aspekty eseje. In: Esej v současných slovanských literaturách. 
Esej w współczesnych literaturach słowiańskich. Libor Pavera a kolektiv: Žánrové metamorfózy 
v středoevropském kontextu. Metamorfozy gatunków w kontekście środkowoeuropejskim, sv. VI. 
Verbum, Praha 2011, с. 56–65. ISBN 978-80-905177-2-11. Střetnutí textů a kontextů (na pozadí 
ohlasů výstavy sovětského malířství v Praze roku 1947). In: Text a kontext. Květuše Lepilová a 
kol. Kolektivní monografie Centra pro další vzdělávání Ústavu slavistiky FF MU a České asociace 
slavistů. Repronis, Brno 2013, с. 111–118. ISBN 978-80-7329-374-1. Review of the monograph 
Стих и jезик (Београд 2013) by prof. Milosav Ž. Čarkić . In: Milosav Čarkić: Stich i jezik. STIL, 
Institut za srpski jezik SANU, Beograd 2013, с. 629–634. ISBN 978-86-82873-37-2. Dominik 
Tatarka v souvislostech světové kultury (jazyk – styl – poetika – politika). Eds: Ivo Pospíšil, Anna 
Zelenková. Vychází péčí České asociace slavistů, o. s., ve spolupráci s Ústavem slavistiky FF MU 
a Středoevropským centrem slovanských studií za organizační a finanční podpory Literárního 
informačního centra v Bratislavě. Tribun EU, Brno 2013, с. 51–67. ISBN 978-80-263-0385-5.
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кусстве; первый том был издан в 2013 г.12 Ценности создаются в литературе, 
формулируются в литературоведении и обосновываются и получают защиту в 
процессе своего формирования, в котором происходит оценка и переоценка: 
то, что занимало высокую позицию, падает, а то, что занимало низкую, – под-
нимается. Соединение «высокого» и «низкого» порой проявляется и в сфере 
литературоведения и критики13. Проблема ценности и процесса формирования 
ценностей и аксиологии в литературе не один раз становилась объектом лите-
ратуроведческого изучения, в том числе и в тех высших учебных заведениях, 
в которых она не являлась первоочередной целью14. Я сам не единожды зани-
мался ценностями в рецензиях и статьях, но скорее в скобках, в связи с други-
ми интересами15.

12 Revitalizace hodnot: umění a literatura. Ed. Josef Dohnal. Tribun EU, Brno 2013, s. 1–12. 
ISBN 978-80-263-0379-4.

13 См. M. Pokorný: Serendipita v literární vědě. Literární kritika a «vysoké žánry». In: Litteraria 
Humanitas XVI, Dialogy o slovanských literaturách. Tradice a perspektivy. Masarykova univerzita, 
Brno 2012, с. 155–160. ISBN 978-80-210-5850-7.

14 Это касается, например, так называемой Нитранской школы. Ее основатель Франтишек 
Мико, тем не менее, не обошел стороной аксиологическую проблематику. См. F. Miko: 
Hodnoty a literárny proces. Tatran, Bratislava 1982.

15 См. наши рецензии и статьи, в том числе Rainer Georg Grübel: Literaturaxiologie. 
Zur Theorie und Geschichte des ästhetischen Wertes in slavischen Literaturen. Harrassowitz 
Verlag, Wiesbaden 2001. Opera Slavica 2002, XII., č. 3, с. 43–44. Jazyk literárního díla jako 
axiologický nástroj: román Jurije Bondareva Bermudský trojúhelník (K životnímu jubileu prof. 
Jána Doruľy). In: Život slova v dejinách a jazykových vzťahoch. Na sedemdesiatiny profesora 
Jána Doruľu. Slavistický kabinet SAV. Bratislava 2003, с. 265–278. Pronikavá a nápaditá literární 
věda ze Slovenska: problém reprezentace, spekulace a rozpětí (K poetologickým a axiologickým 
aspektom slovenskej literatúry 90. rokov 20. storočia. Zborník materiálov z vedeckého seminára 
s medzinárodnou účasťou, konaného v dňoch 22.–23. mája 2002 v Prešove. Vedecký redaktor: 
Ján Sobol, výkonná redaktorka: Marta Součková. Náuka, Prešov 2004). Slavica Litteraria, X 8, 
2005, с. 229–230. ISBN 80-210-3691-5, ISSN 1212-1509. Souvislosti dnešní české a slovenské 
prózy a jedna provokativní marginálie (Víno z hroznů Ladislava Štaidla). In: K poetologickým 
a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989. Red. Marta Součková, Filozofická 
fakulta, Prešov 2006, с. 237–250. Axiologie starší literatury: komentáře a úvahy k jedné knize 
(Marta Keruľová: Hodnotové aspekty staršej literatúry. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 
Filozofická fakulta, Katedra slovenskej literatúry, Nitra 2009). Slavica Litteraria X 13, 2010/1–2, 
с. 136–138. ISSN 1212-1509. Několik axiologických problémů v literární historii. In: Příspěvky 
k mezinárodní teorii literatury. Ed.: Jaroslav Kovář. Barrister&Principal, Brno 2012, с. 119–133. 
ISBN 978-80-87474-63-1. Hloubka románu a problém hodnoty. Sovětská literatura 1985, č. 6, 
s. 242–244. Hodnoty a literatura. Universitas 1988, 5, с. 16–22. Vývoj literatury jako předávání 
hodnot (В. Г. Одиноков: Поэтика русскихй писателей XIX в. и литературный прогресс. 
Новосибирск 1987). Čs. rusistika 1989, 4, с. 231–233. Nezbytí změny a trvání na hodnotách. In: 
Litteraria Humanitas VI. Alexandr Veselovskij a dnešek. Brno 1998, с. 7–10. Hodnoty, hodnocení 
a souvislosti v literární historii: ruská literatura v zrcadle několika přehledových a slovníkových 
kompendií a v pojetí českého Slovníku ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. In: 
Philologica LVII, Univerzita Komenského, Bratislava 2003, с. 211–221, ISBN 80-223-1808-6. 
Hodnoty a hodnocení znovu v kurzu (Literatura w kręgu wartości. Materialy z VI sesji z cyklu «Świat 
jeden, ale nie jednolity». Bydgoszcz 21–23 października 2002 roku. Pod redakcją i ze wstępem 
Lidii Wiśniewskiej. Bydcoszcz 2003). Opera Slavica XIV., 2004, 3, с. 51–52. Oči toho druhého 
(«Cizinci» v národních literaturách jako pramen hodnoty a vývojový impuls). In: Slavista s duší 
básníka. Sborník k sedmdesátinám Ivana Dorovského. Společnost přátel jižních Slovanů, Albert, 
Brno – Boskovice 2005, с. 43–54. Hodnoty a rovnost v literatuře. Dvě knihy a jejich inspirativní 
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Известно противоречивое отношение к ценностям в среде пражского межво-
енного структурализма, в том числе, у Яна Мукаржовского (ценность как энер-
гетический импульс к существованию и закреплению семантического жеста 
в коллективном сознании; у Рене Веллека существует и индивидуально), и не 
только в ней16.

Когда в 80-х гг. 20-го века я работал в скандинавских библиотеках, меня уди-
вило внушительное количество специальной литературы, посвященной массо-
вой, или тривиальной продукции, воспринимавшейся по праву как легитимная 
и конститутивная составная часть литературного процесса в круговороте, в ко-
тором низкопробный психологический роман становится популярным чтивом, 
а низкопробная фантастика – по меньшей мере бестселлером, чью эстетиче-
скую ценность признает даже элитная литературная критика. Эстетизация мас-
совости стала доминантным процессом в литературе периода постмодернизма. 
Мы намеренно не употребляем выражение «в постмодернистской литературе», 
т. к. этот процесс касается, прежде всего, непостмодернистской продукции, 
хотя его эстетизацию сделал возможной, благодаря направленной ценностной 
расшатанности, именно постмодернизм17. 

Не удивительно, что постмодернизмом открывается не только период по-
степенного затуманивания, расфокусировки и распыления санкционирован-
ной всем обществом эстетической ценности, но и период «большого распа-
да», «нового средневековья» (Н. Бердяев), дезинтеграции крупных государств 
hodnota. Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI, sv. 2, Sekce literárněvědná a kulturologická. Sekce 
jazykovědná. Příspěvky prezentované na VI. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve 
dnech 25.–27. dubna 2005. K vydání připravili Pavel Boček, Ladislav Hladký, Pavel Krejčí, Petr 
Stehlík a Václav Štěpánek. Red.: Václav Štěpánek. Ústav slavistiky FF MU, Historický ústav AV 
ČR, Matice moravská, Brno 2006, с. 757–767. Jazyk, hodnota a významová hloubka literárních 
textů (Dva spřažené ruské příklady). In: Preklad a tlmočenie 7. Sociokultúrne aspekty prekladu a 
tlmočenia: prítomnosť a budúcnosť. Zborník prednášok. Banská Bystrica, 3. máj 2006. Editori Ján 
Vilikovský, Anita Huťková. Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela. Banská Bystrica 2006, 
ISBN 80-8083-342-7, с. 147–163. Tradiční a konzervativní hodnoty v literatuře konce 20. a počátku 
21. století. In: Slovo – obraz – zvuk I. Literárnovedné štúdie. UKF v Nitre, Filozofická fakulta, 
Katedra slovenskej literatúry, ed.: Marta Keruľová, с. 91–102. ISBN 978-80-8094-330-1. Literární 
komparatistika, areálová/kulturní studia, teorie literárních dějin a problém hodnoty v současné 
literárněvědné praxi. Opera Slavica 2009, 1, с. 20–33. ISSN 1211-7673. The Problem of Value 
and Equality in Comparative Literary Studies: the Past and the Present (Some Comments on the 
Conception of «Area Value»). In: The Horizons of Comtemporary Slavic Comparative Literature 
Studies. Ed. by Halina Janaszek-Ivaničková. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2007, с. 39–49. 
ISBN 978-83-7151-779-2.

16 Karel Krejčí: Sociologie literatury. Editoři: Ivo Pospíšil – Miloš Zelenka. Vychází ve spolupráci 
Ústavu slavistiky a Literárněvědné společnosti AV ČR. Masarykova univerzita, Brno 2001, ISBN 
80-210-2759-2. Úvodní studie: Souvislosti sociologického přístupu k literatuře a komparatistické 
impulsy Karla Krejčího v meziválečném období: na pomezí sociologismu a strukturální estetiky, 
s. 5–32 (соавтор: Miloš Zelenka). Karel Krejčí: Sociologie literatury. Eds: Ivo Pospíšil, Miloš 
Zelenka. GRADA, Praha 2008, 160 s. 2. vyd.‚ v GRADĚ 1. ISBN 978-80-247-2623-6. 

17 См. брненские сборники Slavica Litteraria X 15, 2012 supplementum. Postmodernismus 
s pozadím. Eds: Ivo Pospíšil, Anna Zelenková. ISSN 1212–1509. Postmodernismus: smysl, 
funkce, výklad (Jazyk – literatura – kultura – politika). Brněnské texty k slovakistice XV. Týmová 
monografie. Vydáno péčí Centra filologicko–areálových studií při Ústavu slavistiky FF MU. Eds: 
Ivo Pospíšil, Josef Šaur, Anna Zelenková. Masarykova univerzita, Brno 2012, с. 3–4. ISBN 978–
80–210–5903–0.
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и повсеместного разобщения лицом к лицу с экономической глобализацией, в 
особенности, на финансовых рынках. Этот процесс всеобщего распада до сих 
пор относительно прочных структур как гаранта санкционированных ценно-
стей вообще, а в искусстве в особенности, далеко не завершен. В первой фазе 
распались общности, чья шаткость была известна, хотя и считалось, что они 
продержатся еще долго (СССР, Югославия, Чехословакия). Во вторую очередь 
происходила постепенная эрозия прочных общностей, выстраивавших свою 
целостность скорее на экономике, причем в течение долгого безмятежного вре-
мени (Великобритания, США): процесс дезинтеграции мог проходить «закон-
но», мирно (образцом этого может быть именно Чехословакия в 1992 г.) или 
как цепная реакция с эффектом домино, инициированная каким–либо событи-
ем или знаменательным внутриполитическим спором. Подлинные же причи-
ны – это коренные сдвиги в демографической структуре, в миграции, а тем са-
мым – в аспектах ментальных, этических и религиозных (исламизация мира 
как конечная цель, испано-американские граждане США, revival сепаратизма, 
как, например, в Шотландии или Каталонии); хотя кое-где следующий этап рас-
пада удалось отдалить (возможно, лишь на время) или остановить (Российская 
Федерация), но полная реструктуризация продолжается, и нельзя заранее опре-
делить, когда она закончится и какое относительно стабильное состояние будет 
при этом достигнуто. 

Расшатанность иерархии ценностей вызвала противоположный процесс, 
взывающий к «обновлению порядка»18. Как можно заметить, проблема ценно-
сти в литературе и литературоведении не монолитное, а гетерогенное, внутрен-
не расчлененное целое; оно имеет реляционный характер, который соотносит-
ся с частями, дисциплинами, подходами литературоведения, с одной стороны, 
а с другой, – с характером литературного артефакта. Определенным образом 
оно отображается на оси «литературная критика – история литературы – теория 
литературы», по–другому – в рамках литературной компаративистики, иначе – 
в рамках ареальных или (по брненской концепции) филологическо-ареальных 
исследований. В одной из работ мы говорили непосредственно об ареальной 
ценности именно в связи с «позитивной дискриминацией» мировой литерату-
ры в трактовке Диониза Дюришина.

Таким образом, проблема ценности, являющаяся естественной неотъемле-
мой частью литературы и литературоведения, внутренне разрозненна, относи-
тельна, и можно по–разному подходить к ней. Прежде всего, очевидно, что во 
внешней сфере эстетическая ценность, которая в литературном артефакте яв-
ляется выразителем других санкционированных обществом ценностей, функ-
ций, элементов цепочки ценностей, оценки и переоценки, – словно feedback 
функционирования или нефункционирования всего общественного организма. 
Следовательно, кризис литературной ценности, расшатывание, распыление, 
расфокусировка, затуманивание иерархии ценностей, в свою очередь, могут 
стать лакмусовой бумажкой для масштабных общественных перемен, а зача-
стую и предвосхищают их.19

18 См. наши работы Literární věda na rozcestí. Hrst poznámek k minulosti, přítomnosti a 
budoucnosti. HOST 1998/2, с. 79–83. Также позднее A. Haman: Historie literatury a sociologie, 
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, V 2, 2000. 

19 В этом разделе мы пользуемся некоторыми пассажами нашей статьи Проблема ценно-
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В рамках славистики нельзя игнорировать и проблемы методики‚ обучения 
и их идейные и общественные контексты. Этого касались некоторые между-
народные проекты‚ в которых и брненская славистика принимала активное 
участие.20

Если подытожить вышеприведенные примеры развития на поприще литера-
туроведческой славистики‚ то можно привести следующий тематический и ме-
тодологический круг:

Развитие коммуникационной сети‚ основанной на регулярном онлайн 1. 
контакте с определенным датабазисом. 
Развитие определенной трансценденции традиционной славистики‚ на-2. 
пример‚ в сторону ареальных исследований‚ культурной компаративи-
стики‚ культорологии‚ культурной антропологии и т. д.
Углубление и методическая разработка более или менее традиционных 3. 
филологических дисциплин‚ в том числе компаративистики‚ жанроло-
гии‚ композитологии‚ сюжетологии‚ нарратологии‚ литературоведче-
ской аксиологии и пр.
Равитие новых подходов к изучению поэтики литературного творче-4. 
ства.
Специально учитывать проблематику русистики‚ ареала России в диа-5. 
хроническом и синхроническом планах.
Постепенно образовать новую модель общения между славистами.6. 
В связи с тем модифицировать рамки широкого понимания славистики с 7. 
ценностными свдигами во внешней и внутренней орбите славистики. 

сти в литературе и литературоведении. In: Revitalizace hodnot: umění a literatura. Tribun EU, 
Brno 2013, с. 351–367. ISBN 978-80-263-0379-4. Далее см. нашу статью: Několik axiologických 
problémů v literární historii. In: Příspěvky k mezinárodní teorii literatury. Ed.: Jaroslav Kovář. 
Barrister&Principal, Brno 2012, с. 119–133. ISBN 978-80-87474-63-1.

20 Česko-slovinské projekty z dějin slavistiky a teorie literatury. In: Vzájemným pohledem. 
V očeh drugega. Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století. Češko-slovenski in 
slovensko-češki stiki v 20. stoletju. Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna. Ed.: Alenka 
Jensterle-Doležalová, Praha 2011, ISBN 978-80-7050-604-2, с. 155–165. Slavica Litteraria, X 14, 
2011, č. 2, с. 189–190. ISSN 1212-1509. Česko-slovenská konference ve znamení postmoderny. 
Slavica Litteraria, X 14, 2011, 2, с. 192–193. ISSN 1212-1509. Porada slavistů v Brně a projekt 
nové organizace. Slavica Litteraria, X 14, 2011, 2, с. 191–192. ISSN 1212-1509. Problém 
kompaktního výkladu: světová literatura pro slavisty/ srovnávací studium slovanských literatur a 
česká komparatistická tradice. In: Libor Pavera, Ivo Pospíšil a kolektiv: Filologie, areál a praxe. 
Inovativnost v současných filologických oborech, I., Verbum, Praha 2012, с. 8–22. ISBN 978-80-
905177-3-8. Междунарoдная славистика – проблемы общественной позиции‚ организации 
и методологии. Slavia Orientalis, tom LXI, Nr. 1, 2012, с. 107–108. ISSN 0037-6744. Bielsko-
białské výzvy a Boloňská deklarace (Agnieszka Będowska-Kopczyk, Ljiljana Šariš and Libor 
Pavera (eds): Challenges for Foreign Philologies. Part l: The Bologna Process and New Curricula. 
ATH Promix, Bielsko-Biała 2011, ISBN 978-83-904037-4-8, ISBN 978-83-62292-02-8. Part 2: 
Interdisciplinarity and New Teaching Methods. ATH Promix, Bielsko-Biała 2011, ISBN 978-83-
904034-9-3, ISBN 978-83-62292-6). In: Slavica Litteraria 15, 2012, 1, с. 170–172. ISSN 1212-
1509. The Teacher as a Modelling Factor of Literary Poetics and Genre Structure. In: School Health 
21. Health Education: Contexts and Inspiration. Ed: Evžen Řehulka. Masarykova univerzita, Brno 
2010, с. 113–121. ISBN 978-80-210-5259-8 (Masarykova univerzita, Brno), ISBN 978-80-7392-
132-3 (MSD, Brno). Grant MSM0021622421. Mezinárodní asociace slavistů a porada v Brně: 
metodologie a metodika, nové přístupy. Opera Slavica 2012, 3, с. 48. ISSN 1211-7676.
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Иво Поспишил

МЕЂУНАРОДНА СЛАВИСТИКА: ОРГАНИЗАЦИЈА, КОМУНИКАЦИЈА, 
СТРУКТУРА, МЕТОДОЛОГИЈА

Резиме
Аутор чланка истражује везу међународне организације слависта, средстава 

комуникације у међународној организацији слависта, њену структуру и развој слави-
стичке методологије. Први одељак рада садржи опис ситуације у међународној слави-
стици, нарочито у Међународном комитету слависта у светлости преврата у Чешком 
комитету слависта 2002–2003. године од краковског конгреса 1998. све до љубљанског 
2003. и касније. Одељак се у првом реду тиче делатности Чешке асоцијације слависта као 
реакције на преврат 2003. Суштина проблема, према ауторовом мишљењу, у доминантној 
етатизацији која сеже до совјетских времена. Пример неколико истраживања из историје 
славистике, публикованих у зборнику реферата руске делегације за мински конгрес сла-
виста 2013, очигледно показује да пре Другог светског рата није било никакве етатизације 
славистике, бар не у „нормалним“, мање или више демократским земљама, изузимајући 
само Совјетски Савез на почетку Стаљинове диктатуре. Новоосмишљена алтернативна 
и комплементарна Међународна асоцијација слависта, чији су темељи ударени у окви-
ру брњанских семинара 2010–2012. год. с неколико објављених блокова реферата, де-
кларише отворени приступ конгресима и базама података, подршку млађем поколењу 
истраживача и онлајн комуникацију, тесно везану за развој славистике уопште с њеном 
структуром и унутрашњом методологијом. У том смислу аутор настоји да формули-
ше неколико тачака по којима би ваљало развијати славистику у будућности, тј. развој 
комуникационе мреже и онлајн комуникације у славистици, трансценденцију тради-
ционалне славистике ка ареалним, компаративним и културолошким истраживањима, 
културној антропологији итд., продубљавање методолошког развоја и иновације мање 
или више традиционалних филолошких дисциплина, поред осталог – компаратив-
не и генолошке студије (компаративистику и генологију), наратологију, сижетологију, 
књижевну аксиологију и др., развијати на нови начин поетику, акцентовати русистику 
и анализу ареала како историјске, тако и савремене Русије, те на тај начин формирати 
модел комуникације у славистици и модификовати оквире шире концепције слависти-
ке, координирајући је с евалуационим променама у унутрашњој и спољашњој структу-
ри славистике као такве.
Кључне речи: славистика, међународна организација, унутрашња структура, Чешка 

асоцијација слависта, Међународна асоцијација слависта, методологија
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НОВА ЧЕШКА КОМПАРАТИСТИКА

У раду се представљају нове тенденције у оквиру чешке књижевне компаратистике 
која тражи нови модел свога опстанка унутар славистике као науке али и у смислу ин-
теркултуралне компаратистике и имагологије која се не одриче класичне филологије, 
већ се стапа у ареално проучавање. Нова чешка компаратистика се креће између упо-
редне и генолошке славистике, културологије и књижевне науке.
Кључне речи: чешка компаратистика, ареално проучавање, интердисциплинарни 

приступ, имагологија

Читаву деценију размишља се и пише о будућности славистике као науке. 
Примећује се криза славистике, њено скретање са пута словенске филологије 
и све израженији интердисциплинарни карактер проучавања. О томе сведоче и 
теме међународних и националних славистичких скупова и конгреса, којима се 
подстичу оваква размишљања а крајњи циљ је налажење решења за постојећу 
кризу. Може се чак констатовати да је из тих анализа и расправа настала и нова 
славистичка теоријско-методолошка дисциплина у оквиру које се преко анали-
зе тренутног положаја славистике заправо отварају нова поља истраживања и 
постављају нови циљеви (види Буњак 2013). Чак се може рећи да док траје рас-
права о кризи славистичке науке, не постоји опасност од њеног замирања. У 
том смислу, намера овог реферата је да укаже на позитиван пример тенденција 
на пољу чешке славистике, која је, чини се, пронашла нови модел свога опстан-
ка.

Чешка компаратистика има богату традицију још од Јиржија Поливке (Jiří 
Polívka, 1858–1933), који се са правом назива оснивачем чешке школе књижевне 
компаратистике а чији је научни допринос утемељен на раду Јосефа Добровског 
и Павела Јосефа Шафаржика. Његови ђаци, Јиржи Хорак (Jiří Horák, 1884–1975) 
и Франк Волман (Frank Wollman, 1888–1969), продубиће славистичка компара-
тистичка истраживања пре свега у области словенског усменог народног ствара-
лаштва. Док ће се Хоракова компаратистика заснивати на проучавању узајамног 
утицаја словенских књижевности методолошки заснованог на социјолошким и 
формалистичким концептима, Волманов приступ је под утицајем чешке струк-
туралистичке школе (Zelenka 2012). Сагледавајући укупан рад ових слависта, 
може се рећи да су компаратистику схватили као самосталну научну област 
која користи књижевноисторијске методе, али истовремено проучава узајамне 
утицаје, не само на основу етничко-језичког критеријума, већ и према културно-
географском ареалу. Оба научника ће заступати тезу о заједничком наслеђу сло-
венских култура и бранити је пред онима који ће их сматрати за поборнике 
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превазиђене панславистичке идеологије.1 Волман је бранио тезу о утицају ме-
дитеранске културе на западнословенсаке књижевности и много пре Ђуришина 
заправо размишљао о феномену интерлитерарног медитеранског центризма. 
Није се слагао са тезом о подељености словенске културе на латински Запад 
и византијски Исток, већ је књижевне појаве посматрао у контексту њиховог 
узајамног прожимања са другим културама.

Средином 20. века чешка компаратистика доживљава кризу из идеолошких 
разлога (називана је „буржоаском и западном“ научном дисциплином), али и 
као продукт позитивистичног приступа у изучавању књижевности, историјско-
филолошке методе која међукњижевне односе углавном ставља у контекст 
историјских, друштвених и културних утицаја (критика која стиже са позиција 
постструктурализма и феноменологије). Равнотежу донекле одржава научни рад 
Ф. Волмана, који развија концепцију компаративног структурализма, бавећи се 
прожимањем структурних и еволуцијских аспеката у оквиру књижевних про-
цеса.

Нови полет чешка компаратистика добија захваљујући теорији о интерлите-
рарном центризму Диониза Ђуришина (Dionýz Ďurišin, 1929–1997). Ова теорија 
покреће истраживања интерлитерарних процеса који се посматрају у оквиру 
одређених књижевних енклава. Сагледавање просторно-социјалне локализације 
књижевних појава истиче пре свега географски критеријум, али Ђуришинова 
теорија дозвољава улажење унутар система. Примењујући ову теорију могуће 
је сагледати и аутономност једне енклаве унутар интерлитерарне заједнице и 
проучити факторе који утичу на њен књижевни развој. Тиме се отварају нова 
питања за компаративно изучавање књижевности, што у чешкој компарати-
стици даје нове резултате. Проучавају се чешко-словачки и чешко-немачки 
књижевни процеси,2 чешка књижевност у егзилу (емигрантологија), словенско-
несловенски књижевни односи у Европи итд. Добар пример је научни рад про-
фесора Ивана Доровског (Ivan Dorovský, рођ. 1935), који се последњих двадесет 
година бави широм проблематиком чешко-словачко-јужнословенских култур-
них односа и питањима балканских књижевности3. Ђуришинова компаративна 
метода покренула је оснивање Кабинета Диониза Ђуришина (Kabinet Dionýze 
Ďurišina) при Институту филолошких студија у Братислави крајем 2012. године, 
што сведочи о намери да се ова метода и надаље развија и разрађује.

Спектар проблема почетком века се све више усложњава а истовремено се 
траже нови модели за излазак из кризе у коју је славистика доспела у Чешкој. 
Нови политичко-друштвени контекст, као и ослабљен положај универзитетске 
славистике, покреће питања о будућности славистике као науке. Надовезујући 

1 Ове полемике су детаљније описане у књизи Милоша Зеленке Komparatistika v kultur-
ních souvislostech (Zelenka 2012), у поглављу „Srovnávací dějiny slovanských literatur a Jiří 
Horák. Tvordý realista v nejušlechtilejším slova smyslu“.

2 Одјек у научној јавности имала је књига Антоњина Мјештјана (Antonín Měsťan) о 
рецепцији дела чешке књижевности у немачкој и словенској средини под називом Česká lite-
ratura mezi Němci a Slovany (Měsťan 2002).

3 Примена Ђуришинове теорије очита је у студијама Ивана Доровског сабраним у књизи 
Slovanské literatury a dnešek (Dorovský 2008), као и у књизи Slovanské meziliterární shody a 
rozdíly (Dorovský 2004).
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се на традицију, чешка компаратистика лако проналази нови модел свога 
постојања оличен у, данас већ јасно дефинисаној, брњанској школи.

Значајан фактор за формирање нових тенденција у брњанској компарати-
стици представља реформа изучавања славистичке науке на академском нивоу. 
На Филозофском факултету Масариковог универзитета у Брну јужнословенска 
славистика није доживела „уситњавање“ на већи број катедара или лектора-
та, како се то десило на Карловом универзитету у Прагу, већ је реформиса-
на у тзв. филолошко-ареалне студије. Тако се по новом, болоњском систему, 
акредитовани студијски програми Источнословенски ареал, Средњоевропски 
ареал и Балканистика, која тако формирана постоји од 2003. године на основ-
ним студијама, а магистарске студије се реализују од 2008. године. На овом 
студијском програму изучава се језик, књижевност, историја и култура 
јужнословенског ареала али и несловенског простора који подразумева албан-
ски, грчки, турски, румунски и мађарски.4 О концепцији овог програма про-
фесор Вацлав Штјепанек пише: „У оквиру проучавања славистике нужно је 
тражити што комплекснији приступ и потребно је изаћи из донекле традици-
оналног и уско схваћеног филолошког оквира и отворити се посебно према 
историји, етнологији или политиколошко-социолошком проучавању“ (Štěpánek 
2010: 383).5 Овај модел ареалних студија и приступа у изучавању књижевне 
славистике, теоријско-методолошки разрађује брњански слависта и компарати-
ста, професор Иво Поспишил.6 Његово схватање компаратистике удаљава се 
од теорије Д. Ђуришина, пре свега у схватању појма међусобних књижевних 
и културних утицаја. Узајамни утицаји, преплитања и рецепција, посматра се 
шире у духу морфолошко-генолошке школе. Основ свега је интеркултурална 
компаратистика и имагологија која се не одриче класичне филологије, већ се 
стапа у ареално проучавање. Поспишилова теорија се креће између упоредне 
и генолошке славистике, културологије и књижевне науке, пре свега у области 
средњоевропског ареала (види Pospíšil 2008).

Слависта Милош Зеленка, други „стуб“ нове чешке компаратистике, 
констатује: „Управо за овај, вероватно најпрогресивнији, начин интеркултурал-
ног проучавања важи да компаративној књижевној науци није потребно при 
проучавању утицаја и „књижевних контаката“ метонимијско „суседство“, тј. 
географска блискост“ (Zelenka 2012: 11). Тиме појам ареала брише географске 
границе, али и границе између научних дисциплина. Истраживања се померају 
ка социјологији, антропологији, етнологији, филозофији, теорији комуникације 
и другим хуманистичким наукама.7 Постављен је нови циљ: „Савремена ком-
паратистика се удаљава од своје традиционалне ограничености, није више 
институционализована универзитетска дисциплина, већ постаје нови начин 
интерпретације и читања, специфични тип интелектуалне рефлексије која 
комуникацијски преплиће поједине области знања“ (Zelenka 2012: 7). Дакле, 

4 Детаљније о организацији ових студија пише Павел Крејчи у тексту „Srbský jazyk na 
Masarykově univerzitě v Brně“, Славистика, XVI (2012), 508–514.

5 Цитати у тексту наводе се у преводу А. Корде-Петровић.
6 Поспишилове студије на ову тему детаљно су наведене у литератури рада овог аутора 

под називом „Ареал/славистика/компаративистика“, Славистика, XIV (2010).
7 За овакву орјентацију у великој мери заслужна је теорија шпанског теоретичара Клаудија 

Гиљена.
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проширује се предмет проучавања компаратистике и развија се у правцу кул-
турне антропологије и културологије. 

Предмет изучавања постаје дијалог међу културама, процеси и механизми 
књижевних (и других) контаката у културном региону, односи култура и суб-
култура, макро и микро књижевности (мисли се на књижевност националних 
мањина) или се интерпретирају књижевни контакти са „другима“. Ту ступа на 
дело имагологија као дисциплина у оквиру компаратистике која у центар својих 
истраживања поставља представе о себи и другима, „слику о другоме“ у односу 
на „слику о себи“. Није чудно што су се поља истраживања у књижевној ком-
паратистици проширила баш у оквиру чешке славистике, јер управо у Средњој 
Европи се преплићу многобројни утицаји које је потребно истражити и сагле-
дати из нових углова. 

Иако ови постулати могу звучати апстрактно, они у научној пракси дају ре-
зултате. На последњем, IV светском конгресу књижевнонаучне бохемистике, 
одржаном у јуну 2010. године у Прагу, један од разматраних проблема била је и 
тема „различитости“. Можда је важно напоменути да је научни секретар конгре-
са и уредница потоњег зборника била Ленка Јунгманова, театролог и компара-
тиста, а традиционални организатор Институт за чешку књижевност Академије 
наука Републике Чешке. Бохемисти из целог света бавили су се темама алтерна-
тивних културних и географских простора чешке књижевности, појавним фор-
мама „страног“ у чешкој књижевности, маргиналним и заборављеним аутори-
ма, ауторима егзилне књижевности и узајамним књижевним чешко-немачким, 
чешко-аустријским, чешко-пољским, чешко-мађарским, чешко-словачким, 
чешко-јеврејским, чешко-ромским односима. Теме су обухватале и проблем 
разумевања, слике „о другом“ и „о себи“, проблем превођења књижевних тек-
стова. 

Компаратистичка истраживања се усмеравају и на анализу стваралаштва 
појединачних аутора чије дело не припада неком хомогеном културном про-
стору. Тако центар интересовања чешких компаратиста постају аутори који 
су забрањивани из идеолошких разлога, скрајнути и запостављени, у сен-
ци познатијих писаца, песника, критичара, теоретичара, новинара. Њихов до-
принос поставља се у контекст ширих, наднационалних и интеркултуралних 
значења. Компаратисти сагледавају простор између локалног и универзалног, 
па тако се појединачна стваралаштва класика књижевности, као и одавно де-
финисане књижевне појаве, стављају у нове контексте (географске, историјске, 
културолошке, антрополошке итд.). То доводи не само до другачијег угла погле-
да на познато или покушаја откривања непознатог, већ се преиспитују „вечите 
истине“, познате методе и приступи. 

Питање различитости тако подстиче дискусије у компаратистичком духу. 
Издвајамо примере студија које се баве билингвалним и бикултуралним иден-
титетом чешких писаца у егзилу, посебностима њихове поетике која је резул-
тат преплитања две или више култура или њихова потрага за властитим иден-
титетом у новој средини8. Многи аутори се баве и конкретним делом изабраног 
чешког писца компаративно га сагледавајући у ширем контексту. На помену-

8 Тим питањем се нпр. бави Хелена Коскова у раду „Čeští spisovatelé na rozhraní dvou kul-
tur“ (Kosková 2010: 121–130). 
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том конгресу било је више реферата који су се односили на сагледавање дела 
Карела Хинека Махе у контексту европског романтизма. У духу нових по-
гледа на европски романтизам, разматрају се и општи термини, типологија и 
периодизација романтизма, као и анализа књижевног правца у односу на теорију 
међулитерарности. Тако се дело чешког романтичара разматра у контексту на-
родног, словенског и средњоевропског романтизма. Отварају се нова питања 
дијалога аутора са властитом и туђом традицијом и савременицима, узимају се 
у обзир узајамни утицаји и конфронтирања.

У компаративне теме могу се уврстити и теме посебног блока названог 
„Чешка књижевност у интердисциплинарним, интермедијалним и међусобним 
семиотичким односима“. Књижевност се ту посматра као отворени медиј тј. као 
комуникацијско средство које се састоји од различитих семиотичких система. 
Многобројни су радови бохемиста и истраживача из других области (историја 
уметности, естетика, филозофија, музикологија), који су се посветили анали-
зи ауторских поетика које прекорачују медијалне границе. Кључни појмови су 
текст, филм, позориште, стрип, музика. Поетика аутора може се тумачити кроз 
све видове уметничког израза, а могуће је примењивати и одлике различитих 
видова уметности на појединачна дела аутора.

Свакако да се овим приступом истраживачи удаљавају од традицијонално 
схваћене компаратистике, али истовремено се интердисциплинарним 
сагледавањем књижевних појава, праваца или ауторских поетика, добија нови 
угао погледа који обогаћује досадашња сазнања. Оно што је сигурно – чешка 
компаратистика се све више удаљава од национално схваћених књижевности и 
упоредно проучава књижевне и културне појаве не само у оквиру географских 
и регионалних простора, већ шири оквире ареала. Тако нпр. Средња Европа 
представља мултикултуралну целину а изучавање књижевности постаје за ком-
паратисту само полазни сегмент за проучавање интеркултурног дијалога разли-
читих утицаја:

Средњу Европу не посматрамо као нешто јасно ограничено, већ као слободни, 
флексибилни културни, ментални или духовни простор, али и као епицентар ет-
ничког, језичког и политичког плуралитета, који – без обзира на различите наго-
милане притиске из прошлости и садашњости – чува своју специфичност и чије 
унутрашње силе делују тако и даље. То је простор који привлачи, али такође и ин-
тегрише различите утицаје: без дилеме ту спада и емиграција, на пример источнос-
ловенска, у ужем смислу руска у међуратном периоду, али и данашња разнородна 
миграција; за проучавања се овде отвара нови, још увек мало експлоатисани про-
стор (Pospíšil 2008: 3).

Можемо себи поставити питање, да ли актуeлне тематике славистичких 
конгреса подстичу теоријска размишљања у области књижевно-научних дис-
циплина, или пак, нова теоријско-методолошка питања намећу истраживачке 
напоре у одређеном смеру? Наравно, питање је реторичко а наведени утицаји 
се прожимају. Све ове тенденције, барем у области књижевне компаратисти-
ке, резултат су напора који се чине у потрази за новим моделима теоријско-
методолошких приступа који би ову научну дисциплину одбранили од ерозив-
них процеса у области славистике. 
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Овом приступу се замера јасно одвајање књижевне компаратистике од тра-
диционално схваћене филологије и славистике, као и то да књижевно-научно 
истраживање постаје само сегмент ширих социолошких и културолошких 
проучавања. Међутим, за сада је то један од могућих модела који омогућавају 
да се књижевна компаратистика интегрише у систем са осталим научним дис-
циплинама. Тиме овај концепт нове чешке компаратистике може послужити као 
добар пример.
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Александра Корда-Петрович

НОВАЯ ЧЕШСКАЯ КОМПАРАТИВИСТИКА

Резюме
Современная чешская компаративистика опирается на традицию университетской 

славистики, но развивается в направлении теории Диониса Дюришина и новой уни-
верситетской практики изучения ареалов. Предметом исследований становятся диалог 
между культурами, процессы и механизмы литературных (и иных) контактов в культур-
ном регионе, отношения культуры и субкультуры, макро и микролитературы или интер-
претируются литературные контакты с «другими».

Безусловно, применяя этот подход, исследователи отдаляются от традиционно пони-
маемой компаративистики, но в то же время интердисциплинарное рассмотрение лите-
ратурных явлений, направлений или авторской поэтики открывает новый угол зрения, 
который обогащает знания, полученные до настоящего момента. Что совершенно точ-
но – чешская компаративистика все более удаляется от национального понимания ли-
тературы и изучает в сравнительном рассмотрении литературные и культурные явления 
не только в рамках географических и региональных пространств, но расширяет рамки 
ареала.
Ключевые слова: чешская компаративистика, ареальные исследования, интердисци-

плинарный подход, имагология
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ПРЕЦЕДЕНТЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: 
РОМАН И. АНДРИЧА МОСТ НА ДРИНЕ И ТРАКТАТ 
С. ХАНТИНГТОНА СТОЛКНОВЕНИЕ ЦИВИЗИЗАЦИЙ

Предпринимается попытка параллельного прочтения исторического романа И. 
Андрича «Мост на Дрине» и философско-исторического трактата С. Хантингтона 
«Столкновение цивилизаций». Утверждается, что художественно-историософская ре-
троспекция в романе Андрича позволяет осмыслить не только контуры исторической 
действительности ХХ века, но и новейшие тенденции, связанные с глобализацией и 
строительством многополярного мира.
Ключевые слова: Андрич, Хантингтон, философия истории, глобализация, многопо-

лярность.

По мнению Самюэля Хантингтона, в создании «глобальной», или «уни-
версальной», цивилизации движущей силой является «идеология, принятая 
Западом» (Хантингтон 2005: 91) и не поддержанная на данный момент, по мне-
нию американского историософа и политолога, остальным миром. Именно эти 
интеграционные процессы, идущие по западной инициативе, представляются, 
на первый взгляд, проявлением качественного сдвига рубежа тысячелетий, раз-
мывания границ, еще недавно казавшихся незыблемыми. Но взгляд в истори-
ческое прошлое, фиксируемый в разных национально-культурных традициях, 
свидетельствует о том, что интеграционно-центростремительные силы способ-
ны спровоцировать обратный центробежно-деструктивный процесс, подвер-
гающий серьезному испытанию, казалось бы, выдержанные временем межна-
циональные, межконфессиональные и межцивилизационные отношения как в 
границах отдельных государств, так и в масштабе целых континентов. 

Нобелевский роман югославского писателя Иво Андрича «Мост на Дрине», 
художественно воспроизводя локальный колорит Балкан, в завуалировано-
притчевой форме ставит глобальные вопросы и являет собой пример того, что 
художественно-эстетический взгляд на действительность может занять опере-
жающую позицию по отношению к историософским, культурологическим и 
политологическим построениям, теоретически обосновывающим труднейшие 
вызовы современной и «постсовременной» эпохи.

О природе межнациональных, межгосударственных, а также межцивилиза-
ционных тектонических разломов на Балканах Андрич как художник размыш-
ляет в проблемном контексте своей эпохи – начала и середины ХХ века. Однако 
эсхатологическая прозорливость югославского писателя ставит его прозу в круг 
больных вопросов конца ХХ – начала ХХI века, о которых в 1993 году прони-
цательно писал Хантингтон как автор эпохальной статьи «Столкновение ци-
вилизаций?», ставшей истоком одноименной книги 1996 года — увы, уже без 
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знака вопроса. Размышляя о «многополюсной и полицивилизационной гло-
бальной политике», о возникновении «мирового порядка, основанного на циви-
лизациях», о «неизбежном цивилизационном «сплочении родственных стран» 
(Хантингтон 2005: 15–16) и, обратно тому, разобщении цивилизационно раз-
нородных стран, Хантингтон косвенно подтверждает правоту сформулирован-
ной в 1918 году Бердяевым концепции возвратной волны «нового средневеко-
вья» в рамках общего закона цикличности мировой истории. Именно поэтому 
можно усомниться в другом тезисе Хантингтона – о том, что подобная «по-
лицивилизационная» ситуация возникает «впервые в истории» (Хантингтон 
2005: 15). Известно, что в Средневековье наметились контуры нынешних «раз-
ломов»: имела место политико-культурная консолидация Западного мира при 
неизбежном обратном процессе территориального дробления, войнах като-
лического Запада с исламским Востоком, расколе единой раннехристианской 
Европы – образовании латинского и православного миров. Впрочем, выходя 
за пределы собственного тезиса о беспрецедентности исторической ситуации 
начала ХХI в., Хантингтон констатирует факт «одновременных процессов ин-
теграции и дробления» (Хантингтон 2005: 39) и, как следствие, возникнове-
ния «сложного, разнообразного и многоуровневого порядка, который сильно 
напоминает средневековый» (Хантингтон 2005: 37). «Средневековый» подтекст 
идеи «столкновения цивилизаций» также позволяет акцентировать существен-
ную, хотя и нередко остающуюся в тени эсхатологическую подоплеку концеп-
ции Хантингтона.

Прочтение сквозь призму разноврéменных концепций Хантингтона и 
Бердяева книги Андрича позволяет осмыслить ее символическое завершение 
— взрыв вишеградского моста — с метаисторической перспективы: это ради-
кальное опровержение гипотезы о линейно-восходящем движении истории, о 
бесконечном переходе от менее совершенных к более совершенным формам 
жизнеустройства человечества. Это неожиданное резкое движение в обратном 
направлении — к эпохе до строительства моста в XVI веке, к Средневековью. 
Но при всех различиях концепций «нового средневековья» Бердяева и «стол-
кновения цивилизаций» Хантингтона есть нечто существенное, что отли-
чает художественно-историософическое зрение Андрича от философско-
исторических прогнозов обоих мыслителей: это констатация исторической 
безнадежности ХХ века, которую символизировало катастрофическое собы-
тие столетней давности — Первая мировая война, переплетающаяся в писа-
тельской биографии с тюремными воспоминаниями. В дебютном стихотворе-
нии «Тьма» Андрич писал о вопросах без ответов как об уделе человека ХХ 
века, и в предчувствии ночи, надвигающейся на Европу, он перекликается с 
Н.А. Бердяевым, размышлявшим в эссе «Новое средневековье» (1918) о цикли-
ческом чередовании «дневных» и «ночных» эпох, а также об особом типе «ноч-
ного» творчества, в том числе «ночной» поэзии, соответствующим фоном ко-
торой являются темные периоды истории. «Ночь метафизичнее, отнологичнее 
дня, – писал по этому поводу Бердяев. – Дневной покров не только в природе, 
но и в истории не прочен, он легко срывается, в нем нет глубины. И весь смысл 
нашей эпохи, столь несчастливой для внешней жизни отдельных людей, в обна-
жении бездны бытия, в стоянии лицом к лицу перед первоосновой жизни, в рас-
крытии «наследья рокового» (Бердяев 1994: 409). А вот что пишет практически 
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в то же время Андрич: «Кто скажет нынче ночью, что значат для меня / и лица, 
и дела, и память минувших дней? / Куда уходят дни мои, / И почему так темно 
бьется сердце мое? / Куда?... Почему?...» (Сербские поэты 2011: 351) – задает 
тревожные вопросы совсем еще юный поэт, интуитивно проникая в сердцеви-
ну ХХ века. Скрытый вопрос содержит и стихотворение со знаковым названи-
ем «1914», в котором мотив испытания тюрьмой воспринимается в единстве с 
мотивом двойничества: «И вдруг я с ужасом заметил, / Как бледно, зло, измож-
дено / Мое лицо, упавшее на дно» (Сербские поэты 2011: 359).

Уже раннее лирическое творчество Андрича свидетельствует о его особом 
экзистенциально-визионерском восприятии, но это еще только образ времени 
в характерной для лирики субъективной саморефлексии, а также в постсимво-
листской шифровке. Историософский горизонт эпохи, открывшейся 1914 го-
дом и простирающейся до последних месяцев XX века, был осознан Андричем 
уже в эпических формах романа «Мост на Дрине». Точкой отсчета этого пове-
ствования был 1571 год, в котором по приказу великого визиря могуществен-
ной Османской империи серба Мехмед-паши Соколовича был построен мост, 
выполнявший не одно столетие великое коммуникационное задание: «...соглас-
но замыслу и богоугодному решению визиря из Соколовичей, спаять две ча-
сти неделимой империи и «во славу всевышнего» облегчить сообщение меж-
ду Западом и Востоком» (Андрич 1974: 585), – говорит скрытый «летописец» 
этого удивительного в жанровом отношении эпического сооружения, в сущно-
сти своей, далеко выходящего за границы романной формы. Точкой конца стал 
1914-й, год подрыва австрийцами в военных целях одного из опорных столбов 
моста, что было истолковано героем романа боснийским мудрецом Али-ходжой 
Мутевеличем не только как конец австрийского правления в Боснии и даже не 
только как конец 343-летней истории вишеградского моста, но и как глобальное 
эсхатологическое предзнаменование. Именно Али-ходжа играет особую роль в 
романе «Мост на Дрине», потому что он наделен провидческим даром, он пред-
чувствует судьбу моста, и, более того, экзистенциально отождествляет себя с 
ним, и день подрыва моста становится днем смерти героя.

Хронологические рамки андричевского повествования совпадают с хроно-
логическими контурами Нового времени, названного Бердяевым «днем» евро-
пейской истории. С точки зрения Хантингтона, Новое время (с 1500 по 1914 
гг.) было периодом активного проведения в жизнь идеи европоцентристской 
глобализации, понятой как «непрерывное, всепоглощающее однонаправленное 
воздействие Запада на остальные цивилизации» (Хантингтон 2005: 65) и при-
ведшей к тому, что «к 1910 году мир был более един политически и экономи-
чески, чем в любой другой период в истории человечества» (Хантингтон 2005: 
67). Но как показывает Андрич, изучивший, как историк, культурную жизнь 
Боснии в период турецкого господства, концепция истории прошлых столе-
тий была бы неполна и неточна без учета фактора многополярности. Так, ин-
теграционные процессы шли также в составе Османской империи, которая, в 
общем-то, никогда не считалась составной частью европейской цивилизации. 
Об этом мы читаем, например, у Хантингтона: «И хотя значительную часть это-
го периода Оттоманская империя контролировала порой до четверти того, что 
считалось Европой, но эта империя не воспринималась как член европейской 
международной системы» (Хантингтон 2005: 67). И тем не менее, перед нами 
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художественное воплощение того, как в период османского владычества на 
Балканах, независимо от западноевропейской идеологической и историософ-
ской традиции, созревает идея «универсальной» цивилизации, символически 
интерпретированная Андричем в образе моста, тесно связанном с философией, 
психологией, мифологией жителя Балканского полуострова. Это символ куль-
туротворческого инстинкта, заложенного в природу человека, межцивилизаци-
онной стабильности и долговечности. Идея мостостроительства в балканской 
специфике является не только культуротворческой, но и жизнетворческой, это, 
далеко не в последнюю очередь, идея югославянства как единого организма. В 
эссе «Мосты», опубликованном в 1933 году, Андрич пишет: «Из всего, что воз-
двигает и строит человек, повинуясь жизненному инстинкту, на мой взгляд, нет 
ничего лучше и ценнее мостов» (Андрич 1976: 513). Этот андричевский афо-
ризм перекликается с богословской сентенцией, которой в романе «Мост на 
Дрине» Али-ходжа закончил свою легенду о мостостроительном подвижниче-
стве: «...нет более богоугодного дела, чем построить мост, и нет более страшно-
го греха, чем его разрушить...» (Андрич 1974: 566).

Как главный хронотоп, «несущая система» всей эпической конструкции, 
мост Андрича – это традиционное место прогулок и развлечений, сформиро-
вавших характер вишеградца с его «любовью к удовольствиям и мотовству», с 
одной стороны, и «меланхолической беспечности» (Андрич 1974: 390), с дру-
гой. Мост – это также хронотоп «пороговой ситуации» между жизнью и смер-
тью, о чем говорят передаваемые из поколения в поколение легенды о «мосто-
строительных» жертвах – Радисаве, Черном Арапе, близнецах Стое и Остое, 
ставшая легендой история трагической свадьбы красавицы Фатимы из рода 
Османагичей, и не менее трагическая амурная история украинского солдата ав-
стрийской армии Грегора Федуна как вариант вечного сюжета мировой литера-
туры – «роковой» любви Дона Хосе к Кармен. В связи с символической амби-
валентностью моста в его жизнетворных и смертоносных функциях уместно 
обратиться к семиотической типологии города, разработанной Ю.М. Лотманом, 
по критериям которого Вишеград соединяет в себе «концентричность» и «экс-
центрику»: ощущение центра, «сердца», «венца»1 с неотъемлемыми от него ка-
чествами надежности и долговечности – и семантически закрепленное за «го-
родом на краю» предчувствие угрозы, природной или исторической, и, как 
следствие, неустранимая способность «притягивать эсхатологические мифы» 
(Лотман 2002: 209).

В канун 1914 года для молодых людей, принадлежащих поколению авто-
ра, мост становится местом политических диалогов, дискуссионной площад-
кой, на которой сталкиваются программы конкурирующих партий и обсуж-
дается будущее Боснии. Авторский взгляд имеет много точек пересечения с 
дальновидным, но, увы, пессимистическим диагнозом, озвученным Николой 
Гласинчанином: «…послушать вас, так подумаешь, что все вопросы на зем-
ле счастливо разрешены, все опасности устранены на веки вечные, все дороги 
укатаны и открыты... А в действительности ничего еще не решено, и нелегко 
решить, и часто нет надежды решить…» (Андрич 1974: 606). История будущей 

1 «Ворота венчают мост, а мост, в свою очередь венчает город или, как это написано в пу-
тевом дневнике некоего вышеградского путешественника…: «ворота сии поистине сердце 
моста, а мост поистине сердце города» (Андрич 1974: 389).
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Югославии подтвердила правоту именно этого участника дискуссий, ведущих-
ся у истоков двадцатого столетия, сохраняющих свою актуальность и в двад-
цать первом.

Эти соображения, претворенные в плоть и кровь художественного текста, 
служат примером того, как произведение искусства может стать источником 
долгосрочных исторических прогнозов. Это полный беспокойства пророческий 
голос Андрича о судьбе Югославии, об историческом соседстве цивилизаций 
– православной, исламской, католической, иудейской, оправданной смыслом 
истории концепции югославянского межцивилизационного мира и, несмотря 
на это, хрупкость этого мира, его подрыв в роковом 1914 году и, кажется, уже 
окончательный крах в ходе кровавой гражданской войны в Югославии 1990-х 
г.г. ХХ века, которую Андрич не имел несчастья наблюдать собственными гла-
зами, но которую он предчувствовал — чтобы это понять, необходимо вчитать-
ся в созданные им тексты.

В андричевской художественной трактовке этой геополитической катастро-
фы роль «ахейца, дар приносящего» исполняет Западная цивилизация, предста-
вителем которой в романе, заканчивающемся четырнадцатым годом, выступает 
ныне не существующая Австро-Венгерская монархия. Об исторической пере-
мене 1880-х годов, когда боснийские земли из западной окраины восточной — 
исламской — цивилизации превратились в юго-восточную окраину западной 
цивилизации, Андрич пишет как о начале эпохи утопическо-модернизационных 
проектов, включающих в себя и пагубную идею реконструкции моста, когда 
жизнь (не без иронии пишет Андрич) двинулась «по пути совершенствования и 
прогресса»: «Это были три десятилетия относительного благоденствия и при-
зрачного спокойствия, когда немало европейцев готово было поверить, что от-
крыта непогрешимая формула осуществления золотого сна человечества..., ког-
да девятнадцатый век развернул перед миллионами великое множество своих 
обманчивых благодеяний и ослепил заманчивой иллюзией комфорта, изобилия 
и процветания для всех и каждого...» (Андрич 1974: 532). Однако, XIX век для 
Андрича — это не только утопический прогрессизм, это трагическое жизне- 
и человекопознание в духе Кьеркегора и Достоевского, поэтому он пишет и о 
«темных кладовых подсознания», подготавливающих «для далеких грядущих 
времен непредвиденные перевороты и взрывы, неизбежные, как видно, в исто-
рии народов, и тем более этого народа» (Андрич 1974: 532–533).

В последних главах, посвященных историческому обострению начала ХХ 
века, Андрич, по установленным им самим законам табуирования для сво-
его романа, избегает употребления двух роковых имен: «Молодая Босния» и 
«Гаврило Принцип». Это знаки общенациональной трагедии, одной из тех, ко-
торыми богата история Сербии, и вместе с тем, пожалуй, самое мрачное воспо-
минание Андрича. Что касается сербов Вишеграда, то они, по словам писателя, 
«оказались запертыми в бурлящей котловине» австро-сербского противостоя-
ния, «как в ловушке». Механизм межнационального предубеждения, налага-
ющего из-за преступления отдельно взятого человека клеймо позора на всю 
нацию, Андрич описывает с помощью параллелизма: убийство в 1898 году ита-
льянским анархистом Луиджи Луккени австрийской императрицы Елизаветы 
— убийство сербом Принципом престолонаследника Франца Фердинанда. Но 
это градационный вариант параллелизма. В первом случае речь идет о траги-
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комически окрашенной истории вишеградского мастера Перо, итальянца, с 
его комплексом невольной причастности преступлению соотечественника: «А 
мальчишки тут же нашли себе жестокую забаву. Укрывшись за оградами, они 
кричали вслед несчастному: «Луккени!» И мастер Перо, сдвинув шляпу на гла-
за и отмахиваясь от этих криков, словно от роя невидимых ос, бегом пускал-
ся домой, чтобы выплакать обиду на широкой груди своей супруги» (Андрич 
1974: 559). Во втором случае – трагедия вишеградской сербской общины рас-
крывается в беспросветном положении законопослушного Павле Ранковича, 
дело жизни которого рухнуло в одночасье: под старость лет из процветающего 
коммерсанта он превратился в «заложника», несущего ответственность за по-
литические и военные преступления, которые он никогда не совершал и не ду-
мал совершать. Таким образом, даже простое сравнение подобных ситуаций 
позволяет сделать вывод о сербах как народе, несправедливо и односторонне 
объявленном главным виновником войны.

ХХ век, де факто открытый 1914 годом, спровоцировал волну «литературы 
изгнания» в европейской культуре, в том числе югославской. Об «изгнании» – 
в расширительном значении, как «насильственном и необратимом отсечении 
человека от родных мест, человеческого «я» – от его подлинного дома» (Саид 
2003) – можно говорить по отношению к Андричу. Конец романа – не что иное, 
как начало «бездомности» боснийского Вишеграда, мост в котором испол-
нял назначение «дома» для органически мультикультурного сознания босний-
ца. Изгнаннический дискурс проходит сквозь все творчество Андрича, от пер-
вой уже упомянутой книги «Ex Ponto», отсылающей к «Понтийским письмам» 
одного из первых великих изгнанников мировой литературы Овидия, до по-
следнего крупного завершенного произведения – повести «Проклятый двор».

Междисциплинарная попытка параллельного прочтения исторического ро-
мана Андрича и философско-политического трактата Хантингтона позволяет 
увидеть в трагическом финале произведения классика югославской литерату-
ры префигурацию «столкновения цивилизаций». Если это и «конец истории», 
то в смысле противоположном тому, который в начале девяностых годов имел в 
виду Френсис Фукуяма. Поэтому при очевидных шансах и надеждах глобали-
зационного процесса как опыта наведения межнациональных и межрегиональ-
ных мостов не могут быть оставлены без внимания вызовы-угрозы, о которых 
свидетельствует не только исторический, но и прецедентный мифологический 
опыт: безуспешное строительство Вавилонской башни, обернувшееся «смеше-
нием языков».
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ПРЕЦЕДЕНТИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ: 
РОМАН ИВА АНДРИЋА НА ДРИНИ ЋУПРИЈА И ТРАКТАТ 
СЕМЈУЕЛА ХАНТИНГТОНА СУДАР ЦИВИЛИЗАЦИЈА

Резиме
У реферату се чини покушај паралелног читања романа Ива Андрића На Дрини 

ћуприја и филозофско-историјског трактата Семјуела Хантингтона Судар цивилизација. 
Аутор тврди да уметночко-историозофска ретроспекција у Андрићевом роману пру-
жа могућност осмишљавања не само контура историјске стварности ХХ века, већ и 
најновије тенденције – глобализацију и изградњу вишеполарног света.
Ключевые слова: Андрић, Хантингтон, филозофија историје, глобализација, више-

поларност
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ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ И БАЛКАНСКИ ЈЕЗИЦИ И ЕНГЛЕСКИ 
(или: Да ли је заиста у питању борба Давида са Голијатом?)1

A free society is a society where it is safe to be unpopular.
Adlai Ewing Stevenson I (1835–1914)

Нема никакве сумње да је енглески језик већ деценијама уназад језик чији је ста-
тус на светском нивоу неприкосновен, будући да је постао lingua franca, као ни у то 
да је он ушао у безмало све поре сваког друштва у већој или мањој мери. Балканска 
друштва, а посебно она која су од пада гвоздене завесе кренула путем демократизације и 
европеизације, и после две деценије још нису успела да у пуној мери задовоље потребе 
за учењем енглеског језика у својим срединама. У том процесу, нажалост, други велики 
светски језици (немачки, француски, руски) налазе се у незавидном положају, јер, барем 
када је реч о овим географским просторима, све више опада интересовање за њихово 
учење у ширим друштвеним размерама. На тај начин као да се оспорава добро позната 
изрека „колико језика знаш, толико вредиш“, пошто се поставља питање сврсисходно-
сти учења/знања других страних језика (међу њима, и савремених балканских).

Традиција учења/усвајања енглеског језика на Балканском полуострву разликује се 
од друштва до друштва, али, начелно сагледано, може се рећи да постоји знатан пораст 
интересовања за његово учење и усвајање као страног (Л2) језика од завршетка Другог 
светског рата (бивша Југославија, Грчка), односно од рушења комунистичких система 
(Румунија, Бугарска, Албанија). Ова тенденција и даље иде узлазном линијом, а што се 
рефлектује како преко тржишта језика и свих економетријских параметара тако и преко 
социолингвистичке категорије „друштвене утрошивости“. 

Имајући на уму сву сложеност и озбиљност друштвено-политичких и национално-
религијских конфликата на Балканском полуострву, енглески језик је на овом делу ев-
ропског континента постао статусно прихватљив језик, јер је и политички и национално-
религијски неутралан у односу на било који други балкански језик.
Кључне речи: енлески језик, Балканско полуострво, друштвена утрошивост, тржиш-

те језика, идентитет, национални симбол, језичка политика.

Уводно разматрање

Пре неколико година на моје питање „можете ли ми рећи како се сви језици 
деле”, уместо очекиваног одговора – на генеалошки и на типолошки начин, 

* predrag.mutavdzic@fil.bg.ac.rs
1 Рад је урађен у оквиру пројекта Министарства за науку и технолошки развој Републике 

Србије, број 178002, Језици и културе у времену и простору.



Славистика XVIII (2014)

 Јужнословенски и балкански језици и енглески... 163

студенткиња треће године грчког језика је као из топа изустила: „Сви језици се 
деле на много начина, али има само један, а то је на оне који нешто значе и на 
оне који су битни, а то је, у сваком случају, – енглески”.

Ма колико ова изјава студенткиње Филолошког факултета била лингвистич-
ки и филолошки крајње непримерена или сасвим неадекватна постављеном 
питању, она је ипак у једном сегменту сасвим тачна и, без икакве сумње, вео-
ма значајна у социолингвистичком погледу – оличава став савремене урбане 
генерације Срба која је одрасла и стасала у атмосфери апсолутне доминације 
енглеског језика у односу на остале. Другим речима, истина је да други језици 
постоје, али они „у сваком случају нису битни”.

Како је својевремено истакао угледни британски лингвиста Дејвид Кристал 
(Crystal 1997: 17), од укупног броја језика колико данас постоји у свету (циф-
ра се креће између 6.000 и 7.000) готово је сасвим сигурно да ће њих 80% 
нестати у току овог столећа, пошто се број њихових говорника свакодневно 
смањује. Са друге стране, знатан број социолингвиста је мишљења да чак 96% 
човечанства користи између 260 и 280 језика, што представља тек 4% од свих 
постојећих језика на свету. Са треће стране, сасвим је парадоксално сазнање 
да од тог процента свега дванаест језика (или само 0,28%) има најшири сте-
пен заступљености у свету. Сагледано према свим наводима из енциклопедије 
језика Ethnologue: Languages of the World (www.sil.org/ethnologue)2, безмало 
половина светске популације човечанства3 употребљава тих дванаест језика 
као своје матерње. Ови оквирни статистички подаци недвосмислено указују 
да огроман део човечанства користи у свакодневном дискурсу такозване мале 
језике (Crystal 2000) којима прети, према једној песимистичкој процени, брзо 
нестајање у догледној будућности4. 

Поднаслов нашег рада је, слажемо се у потпуности, сасвим необичан, али 
сматрамо да он на неки начин показује да језици, какви су јужнословенски и 
балкански, а који припадају преосталој групи од 3,72%, не само да успешно 
одолевају снажном налету енглеског језика којем су изложени деценијама уна-
зад већ и да имају колико-толико загарантовану догледну будућност, пре свега 
захваљујући броју својих изворних говорника. 

Колико језика знаш, толико вредиш?

У савременом свету, уколико имамо на уму језик, монолингвизам се већ сма-
тра превазиђеном категоријом на глобалном плану, па се због тога инсистира 
у оквирима језичке политике безмало сваког друштва на плурилингвизму и на 
обавезном учењу обично два, ређе три и више, страних језика у школама. На 
Балканском полуострву и даље се може чути једна пословица која као да је одав-
но антиципирала савремени европски приступ плурилигвизму. Она гласи врло 
једноставно: „колико језика знаш, толико вредиш”5. Међутим, истине ради, ова 

2 Видети о томе детаљније на: <http://www.ethnologue.org/ethno_docs/distribution.asp?by=size>. 
3 Реч је о: мандаринском кинеском, шпанском, арапском, енглеском, хинду, бенгали, пор-

тугалском, руском, јапанском, немачком, јаванском и ланда (Lahnda) језику.
4 Детаљније информације могу се пронаћи на интернет презентацији Foundation for 

Endangered Languages, <www.ogmios.org>.
5 Занимљиво би било овде назначити да је албанска изрека у потпуности подударна са 
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изрека није ни српска, ни балканска, па ни енглеска, него се приписује вели-
ком римском песнику Квинту Енију6 (Quintus Ennius, око 239–169. пре Христа) 
која у оригиналу гласи: Quot linguas calles, tot homines vales. Смисао његове из-
реке понајбоље се може схватити тек кад узмемо у обзир чињеницу да је Еније 
одрастао и стварао у једној вишенационалној средини какав је град Рудија на 
Калабрији у којој су се говорили, поред латинског језика, грчки и оскијски7. 
Еније је био свестан сложене лингвистичке ситуације, односно правилно је 
схватио да без познавања сва три језика (у релативно задовољавајућој мери) 
није било могуће успоставити основну комуникацију, развити трговину и, у 
крајњем случају, физички опстати на том прилично тешком јужноиталијанском 
географском терену. 

Како је једном приликом истакао угледни амерички балканолог Фридмен 
(Friedman 1997: 32–35), назначена изрека је сасвим карактеристична за балкан-
ску (а додали бисмо - и не само за балканску!) народну идеологију у оквиру 
које се, међутим, уочава посебан парадокс у одговору на наредно питање – да 
ли сасвим тачно и истинито да сваки страни језик који се учи или се зна заиста 
има на друштвеном, културном, цивилизацијском, националном, религијском и 
политичком плану признату, оправдану и прихватљиву вредност? Историјске, 
друштвене и прагматичне чињенице говоре сасвим супротно. Другим речима, 
од тренутка када су савремене балканске државе почеле да изграђују власти-
те системе образовања, свако балканско друштво се опредељивало (и данас се 
опредељује) који ће се страни језик (или језици) изучавати. Из тог разлога је 
при креирању језичке политике важно да постоји што адекватнији одговор на 
конкретно питање – које стране језике младе генерације треба да уче/знају? 
српском – ѕa më shumë gjuhë flet, aq më shumë vlen, док се у бугарском, грчком, немачком, ру-
ском и енглеском језику запажа изрека која у дословном преводу на српски готово једнако 
гласи – „колико језика знаш, толико (пута) си човек“:

бугарски: Човекът е толкова пъти човек, колкото езика знае.
грчки: Όσες γλώσσες ξέρεις, τόσες φορές άνθρωπος είσαι.
немачки: So viele Sprachen du kannst (или sprichst), so oft bist du Mensch (Немци су 

мишљења да је ову мисао изрекао Гете).
руски: Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек (Руси сматрају да су ово 

речи Чехова).
енглески: The more languages ou know, the more you are human

У мађарском, македонском, румунском и словеначком језику назначена изрека гласи - „ко-
лико језика знаш/говориш/, толико људи вредиш“ - те се у том погледу може сматрати до-
словним преводом са латинског:

мађарски: Ahány nyelv, annyi ember (буквално: „колико језика, толико људи“).
македонски: Колку јазици знаеш, за толку луѓе вредиш.
румунски: Eşti atâţia oameni câte limbi vorbeşti.
cловеначки: Kolikor jezikov znaš, toliko mož veljaš.

6 Међутим, постоје и мишљења која ауторство овој изреци приписују светом римском 
цару Карлу V Хабсбуршком (Каrl V, 1500-1558) који је у једној изјави духовито сублимирао 
своју полиглосију: „Богу се обраћам на шпанском, женама на италијанском, мушкарцима 
на француском, а коњу на немачком“ (Ich spreche Spanisch zu Gott, Italienisch zu den Frauen, 
Französisch zu den Männern und Deutsch zu meinem Pferd).

7 Оскијски језик, као део оскијско-умбријске гране италских језика, изумро је већ негде у 
првом столећу после Христа. Говорио се на југу Италије. На овом језику је сачувано око 400 
записа. Први који је покушао да пружи један поглед на оскијски и умбријски језик био је не-
мачки епиграфичар Георг Гротефенд (Gerog Friedrich Grotefend, 1775–1835).
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Уколико пођемо од још важеће Фергусонове социолингвистичке класификације 
свих језика на свету, коју је потом допунио Стјуарт (Ferguson 1996: 269–270, 
Stewart 1968: 542), можемо запазити да је језичка слика како у свету тако и у 
Европи прилично неуједначена. Насупрот малобројне групе језика који су стек-
ли из бројних и углавном добро познатих разлога ширу светску заступљеност, 
од којих се енглески језик за мање од пола столећа посебно издвојио као lingua 
franca, налази се група од преко 3000 језика који се сматрају малим, релативно 
малим, а неретко и озбиљно угроженим8. Због тога је за свако друштво од пре-
судног значаја да има што прецизнији и јаснији одговор на претходно изнето 
питање. 

Друштвена утрошивост и тржиште језика

Један од важних параметара који је био (и остао) пресудан за опредељење 
сваког друштва за изучавање страних језика јесте и онај који је италијански 
лингвиста Ведовели (Vedovelli et al. 2009: 14) препознао у виду „друштвене 
утрошивости” (spendibilità sociale, енглески: social expendability). Већ из самог 
назива је евидентно да је реч о чистој прагматичној и економској категорији која 
је, у социолингвистичком смислу, тројаког карактера, будући да се односи на:

сва преиспитивања и (додатна/допунска) истраживања потреба за • 
увођењем (односно за учењем и усвајањем) неког Л2 језика,
све факторе који утичу на могућност његовог даљег прихватања и • 
ширења у тој средини, те
саму практичну и прагматичну исплативост знања и учења страног/стра-• 
них језика у једној друштвеној средини. 

Због тога се друштвена утрошивост може посматрати као један од 
најрелевантнијих макро и микро економских параметара који недвосмисле-
но показује да ли је и у коликом обиму јесте исплативо да се у једној среди-
ни учи и/или зна неки страни језик, а посебно онај који припада групи мање 
заступљених језика (у оквиру англистичке литературе они се означавају синтаг-
мом lesser used languages). У том погледу, сви језици на свету налазе се на та-
козваном „тржишту језика” (mercato delle lingue, енглески: market of languages) 

8 Мали језици су они који имају до пет милиона говорника (албански, хрватски, фински, 
дански, словачки ...) и којима не прети нестанак. Релативно мали су сви они до три милиона 
говорника (литвански, летонски, македонски, словеначки...), а њихов опстанак у догледној 
будућности је обезбеђен. У групу сасвим малих језика се убрајају они до милион говорника 
(баскијски, естонски, кашипски, горњо и доњолужичкосрпски, провансалски...) чији је оп-
станак озбиљно угрожен, али им у догледно време не прети нестанак. 

На Балкану најугроженији језик јесте истрорумунски која је као матерњи говорило све-
га 137 становника у Истри, сходно попису становништва спроведеном 2001. године. У 
УНЕСКО-вој Црвеној књизи угрожених језика (UNESCO Red Book of Endangered Languages) 
из 1999. године могу се пронаћи процене да је овим језиком говорило између 550 и 1500 ста-
новника Истре. 

На последњем попису становништва у Хрватској из 2011. године није забележен ниједан 
говорник истрорумунског (видети о томе више на следећој интернет страници: <http://www.
dzs.hr/>). 
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те су, сасвим природно, конкурентни један другоме. Према нашем мишљењу, 
основни концепт идеје о тржишту језика налази се у тесној вези са строгим еко-
номским критеријумима светског тржишта. Реч је о таквом систему који језике 
у сваком друштву стратификује на два посебна и јасно раздвојена нивоа:

са једне стране, постоји стратификација према друштвеним потребама усло-• 
вљеним националним, идеолошким, политичким, културним, традиционалним, 
религијским, регионалним и свим другим вредностима битним за друштво, 
са друге стране, стратификација се врши према такозваном „семиотичком иден-• 
титету језика” на међународном нивоу, односно према њиховој хијерархијској 
позицији која је директно условљена економским, индустријским, техничким 
и технолошким напретком (на пример, из ових разлога се данас кинески много 
више учи у свету него пре само две или три деценије). 

Преко јединственог тржишта језика рефлектује се способност друштва да 
понуди властите и да прихвати стране културне утицаје, односно способност да 
се на међународном плану прилагоди властити друштвени идентитет. Због тога 
је тржиште језика веома динамично, пошто је диктирано више нелингвистич-
ким него лингвистичким ставовима, а што се путем поузданих економетријских 
параметара може врло лако установити, посебно када је реч о анализи тржиш-
та, понуде и потражње. Најједноставнији економетријски параметар исказан 
следећом једначином:

Y = a – b · X 9

може се сматрати најбољим математичким показатељем да ли је и колико је 
у једној средини исплативо учити/знати неки страни језик, било велики било 
мали, односно да ли је исплативо знати тај језик тако да се од њега може ла-
годно живети. Уколико би укупан остварен или очекиван приход био мањи 
од предвиђеног или би изостао, онда је сасвим математички доказиво да се 
не исплати уводити/учити тај страни језик. Укупна макро и микро економска 
кретања, са једне стране, као и спољна те унутрашња политика сваке државе, 
са друге, драстично утичу на промену односа средине према страним језицима. 
Тако је, на пример, у једном периоду после распада СФРЈ учење руског језика у 
Републици Србији постало „непрофитабилно“, чак и „непотребно“, док је данас 
сасвим обрнута ситуација – веома интензивна економска и политичка сарадња 
између Србије и Русије подстакла је поново интересовање за руски језик, и по-
ред тога што у Србији постоји вишедеценијска традиција учења руског језика 
као светског. Након пада гвоздене завесе у Мађарској је толико порастао инте-
рес за учење енглеског језика да су просветне власти биле у великој недоумици 
шта да раде, будући да су у исто време нагло гашена одељења руског језика и да 
се појавио огроман вишак просветних радника којима се није могао наћи адек-
ватан посао10. Због тога је изнађено прелазно решење – било им је понуђено да 

9 Легенда: Y означава укупан остварен/очекиван приход, X крајњу цену производа (у на-
шем случају, на пример, сат превођења или превод по страни текста), а параметри a и b 
производњу и продају (односно, укупно утрошено време превођења и крајњи производ у 
виду конкретног превода на неком језику).

10 Истоветна ситуација могла се уочити и у Србији већ од 1990. године када се из корена 
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полажу курсеве енглеског језика (Ѕim 2008; Lukács 2002), што им је омогућило 
да се преквалификују у наставнике енглеског11. Нешто слично се примећује и у 
Бугарској у којој је енглески умногоме потиснуо традиционално учење руског 
и француског језика (Аnalysis 2008: 16)12. Својевремено је у опсежном елабо-
рату за отварање Групе за низоземске студије на Филолошком факултету 2001. 
године стајало да један од главних разлога за њено покретање, поред економ-
ских, културних и друштвено-политичких кретања, почива и у нужној потреби 
сарадње Републике Србије са Хашким трибуналом. Све ово недвосмислено го-
вори да у оквиру односа „друштво-језик-култура“ преовлађују други друштве-
ни (и политички) фактори који постају релевантни и који, као такви, имају спо-
собност да привуку пажњу за неки језик. Уједно, неумитна је чињеница да се 
управо преко језика упознаје културна димензија једног народа, пошто је она 
сматра једним од главних услова за изградњу живота и за испољавање култур-
них појава које у потпуности захватају како индивидуални тако и колективни 
облик живота и рада. Тако појединачни и општи елементи (друштвени, поли-
тички, културни, религијски, национални, гастрономски...) проналазе свој иден-
титет, односно формирају властите културне форме посебно у домену структу-
ре и употребе једног језика. 

Из тог разлога тржиште језика представља својеврсну метафору способно-
сти друштвеног привлачења или одбијања - сагледано у целини, све вредно-
сти једног друштва су те које у одређеној мери изазивају ефекат привлачења 
и заинтересованости, односно одбијања и незаинтересованости код странаца. 
Прецизније речено, способност привлачења једног језика испољава се у оквиру 
друштвеног, националног, политичко-економског, религијског и културног си-
стема чији је она покретач. Према једном истраживању (Baker, Eversley 2000), 
и поред тога што се италијански језик налази се на 19. месту у свету по броју 
говорника (преко 70 милиона), он је на петом месту у свету према броју зани-
тересованих за његово учење, почев од САД и Велике Британије до Јапана и 
афричких земаља. Као главни критеријум учења италијанског у свету узима 
се управо културна димензија коју је Италија стекла од ренесансе на овамо, 
док су економски и остали чиниоци углавном другоразредног карактера. Иако 
је, на пример, број изворних говорника свахилија у односу на број говорника 
италијанског дупло већи (процене се крећу на преко 140 милиона; Irele-Biodun 
2010), ни за италијанско, ни за енглеско, па ни за једно балканско друштво није 
ни економски, ни геополитички исплативо да се учи овај језик – са лингвистич-
ке и научне тачке гледишта сигурно јесте. Из прагматичног угла економије и 
привреде, поставља се питање да ли би познаваоци свахилија могли да правил-
но искористе и уновче стечено знање у својим друштвима. 

Због тога Калвет у својим истраживањима истиче термин „језичко тржиште“ 
променила друштвена клима и када су безмало масовно гашена одељења у којима се учио 
руски језик. Нажалост, наша је реалност та да се овај тренд и даље незадрживо наставља 
(видети више о томе на: <http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:365500-Ruski-
uci-svaki-deseti-osnovac>).

11 Готово исти сценарио одиграо се у бившој Чехословачкој као и у свим другим земљама 
које су формиране после распада СССР-а.

12 Видети више о томе на: <http://sofiaecho.com/2011/09/26/1163024_english-easily-the-
most-popular-foreign-language-in-bulgarian-schools>. 



Славистика XVIII (2014)

168 П. Мутавџић, И. Трбојевић-Милошевић

као веома битну социолошку категорију, будући да јасно показује да ли је и у 
ком обиму један страни језик привлачан, интересантан и прихватљив за учење 
на ширем (тј. међународном) нивоу (Calvet 2000: 154). Како Вучо и др. наводе, 
„овај процес је резултат не само унутрашњег семиотичког идентитета језика, 
већ и система који у језик претаче друштвену и производну динамику заједница, 
институционалне политике промоције дифузије одређеног језика, способност 
друштава да понуде сопствени друштвени и културни идентитет уобличен у 
тачке ослонца, успешне и престижне моделе“ (Вучо еt al. 2007: 500).

За разлику од енглеског језика те англосаксонског и англоамеричког друшт-
ва, неоспорна је чињеница да се сви балкански језици и друштва налазе на ре-
лативно ниској лествици интересовања на међународном плану, а сходно томе 
и на светском тржишту језика. Један од сасвим реалних разлога за то јесте што 
су савремена балканска друштва и даље економски и војно ниско позициони-
рана у оквирима развијеног света. Другим речима, погрешно би било мисли-
ти да се Балканско полуострво налази ван његових геополитичких и геостра-
тешких интересних сфера – сви догађаји на Балкану, почев од распада бивше 
СФРЈ, преко грчко-македонских те српско-албанских спорења па до проблема 
мањина, међунационалних и међуетничких односа, свакако заокупљају пажњу 
развијених земаља - али се и Балкан и балканске државе и даље сагледавају као 
прилично проблематичан део савременог света. Са друге стране, у савременом 
свету се искристало сазнање да се о Балкану није знало довољно па су турбу-
лентни догађаји у претходне три деценије условили да се појави знатнији инте-
рес за учење савремених балканских језика, посебно јужнословенских, као и за 
ново проучавање и откривање Балкана. 

Балкански језици и енглески

Уколико посматрамо Балканско полуострво социолошки и етнолингвистич-
ки, онда га сасвим правилно можемо окарактерисати као шаролик и ту томе, 
у тој шароликости и различитости, почива, како је једном приликом истакао 
Монтењ, најуниверзалнији квалитет. Без обзира на све добре стране ове шароли-
кости, историјска је чињеница да су балканска друштва, самим тим и балканска 
култура, вековима били одвојени од европских цивилизацијских токова и да су 
се као издвојени развијали унутар једног општег источно-оријенталног миљеа 
са доминантним турско-исламским утицајима. Оно што историја показује јесте 
и то да су средњовековне балканске државе углавном више ратовале између 
себе него што им је полазило за руком да изграде чврсте добросуседске односе, 
што је, истине ради, карактеристика назначеног периода и у Западној Европи. 
Тек је турска опасност успела да само на кратко војно-политички и национално-
религијски уједини балканске народе. У време туркократије балкански народи 
су остали одвојени једни од других на свим пољима, сарађујући само коли-
ко је то било нужно и потребно. Због тога није била изграђена свест о потре-
би развијања и јачања међунационалне балканске сарадње, за шта објективно 
нису ни имали могућности. О томе понајбоље сведоче епске народне песме 
свих балканских народа у којима се једино величају властити хајдучки напори у 
пружању отпора турским властима. Уколико смо добро обавештени, не постоји 
ниједна народна епска песма на балканским језицима која би говорила у прилог 
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заједнички организованом балканском отпору турској доминацији. Сваки бал-
кански народ стицао је током XIX столећа своју независност властитом борбом, 
а једини облик шире међубалканске сарадње назрео се током Првог балканског 
рата када су се државе ујединиле, створивши општебалкански координисани 
фронт. Међутим, балкански парадокс се назире у следећем - уколико је Први 
балкански рат најбољи пример како је требало раније планирати, организова-
ти и спровести општи вид удружене оружане побуне, онда је Други балкански 
рат најбољи пример како је сваки трајнији, непосреднији и чвршћи вид сарадње 
између балканских народа апсолутно неодржив и немогућ.

Нешто слично се уочава и на пољу језика. Балканско полуострво је јединствен 
део европског континтента које је оштро подељено бројним језицима13 - како 
различитим тако и сасвим сличним између себе. Чињеница је да ниједан бал-
кански језик ни раније ни сада није био прихваћен као lingua franca. Изузетак 
би могао бити грчки који је у антици, а посебно на Источном Медитерану, имао 
тај карактер безмало један миленијум, све до арапских освајања (5-6. столеће 
после Христа), док у савременом периоду то ипак није, пошто је ту улогу суве-
рено преузео енглески. Према нашем мишљењу, најозбиљнији проблем Балкана 
од најранијих времена до данас је тај што на њему постоји много (различитих) 
језика који, са своје стране, заиста спречавају или онемогућавају успостављање 
чвршћих и трајнијих веза између балканских народа те развој Балкана као засеб-
не европске регије. Отуда верујемо да се доминација енглеског језика у балкан-
ским друштвима од Другог светског рата на овамо може оправдати чињеницом 
да је реч о једном (социо)лингвистичком феномену који се у савременом бал-
канским друштвима доживљава тројако, и то као:

а) сасвим национално-религијски неутралан у односу на било који балкан-
ски језик, 

б) статусно, културно и вредносно веома престижан и цењен, 
в) и даље друштвено-политички прихватљив у складу са постојећом 

констелацијом свих међународних односа. 

Ослањајући се на ове постулате, а имајући у виду сву националну сложе-
ност и осетљивост на Балканском полуострву, могуће је онда сасвим правил-
но разумети опредељење папе Јована Павла Другог да се током своје службе-
не посете Израелу марта 2000. године „окупљеним хришћанима, Јеврејима и 
муслиманима не обрати ни на латинском, ни на хебрејском, ни на арапском, 
нити на свом матерњем пољском. Он се обратио на енлеском“ (Аnthony 2002). 
На Балкану могућа је и следећа слика која се знатно разликује од слике са 
Блиског истока или било ког другог дела света. Почетком 2012. године медији 
су објавили вест која није изазвала већу пажњу јавности, али која је, са лингви-
стичке тачке гледишта, веома узнемирујућа – да млади из Суботице из већинске 
српске и мађарске средине прибегавају енглеском као језику-посреднику којим 
успешно премошћавају језички јаз14 настао недовољним знањем српског, одно-
сно мађарског језика. Без обзира на све потоње демантије просветних власти 

13 Само се у Републици Србији званично говори двадесетпет језика.
14 Видети више о томе на следећој интернет страници: <http://www.blic.rs/Vesti/

Vojvodina/302646/Razumeju-se-samo-na-engleskom-jeziku>. 
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Војводине као и на изјаве политичара, уколико се осврнемо на народну „где има 
дима, има и ватре“, свакако је да се истина налази негде између. 

Исто тако, чини се да се нигде линвгистичка проучавања толико не разми-
моилазе као на Балкану. Питање којим језиком неко говори изазива опречне од-
говоре, пошто се језик налази у директној служби националног симбола и, са-
мим тим, активно одређује национални идентитет. Када је амерички слависта и 
македониста Хорас Лант (Horace Lunt, 1918-2010) објавио прву граматику ма-
кедонског језика 1952. године на енглеском језику (Grammar of the Macedonian 
Literary Language) вероватно није могао претпоставити колико ће она изазва-
ти негативних реакција и оспоравања и у Бугарској и у Србији, понајпре због 
истицања како је македонски засебан јужнословенски језик (Lunt 1952: 6). Тим 
ставом се директно супротставио бугарским и српским лингвистима тога доба 
који су сагледавали македонски само као дијалекат српског, односно бугарског 
језика. Истине ради, бугаристи још нису одустали од ове тезе15. 

Иако су на Балканском полуострву језичка разграничења релативно јасна, 
постоје и такозване лимитрофичне зоне које знатно ублажују границе између 
појединих језика (као што је то случај на јужнословенском ареалу) и које нужно 
задиру у територије суседних држава. Ове језичке зоне одувек су биле покре-
тач бројних друштвено-политичких и национално-религијских сукоба не само 
када је реч о становништву које их насељава него и када је реч о језику којим 
то становништво говори. Разграничења између српског и бугарског, македон-
ског и српског, македонског и бугарског, српског и хрватског, српског и црно-
горског су таквог карактера да је готово немогуће сасвим прецизно повући црту 
на географској карти између ових језика. Све раније језичке мапе балканосло-
венских језика рађене су на географско-језичкој основи. Таква је и последња 
мапа српскохрватских дијалеката објављена у Енцикопедији Југославије 1988. 
године аутора Павла Ивића и Далибора Брозовића на којој се види да Срби, 
Хрвати и Босанци из истог села говоре истим дијалектом. Како се временом 
све више инсистирало на етнојезичкој основи, која се подудара са национално-
политичким стремљењима, у Хрватској дијалектологији Јосипа Лисца из 2003. 
године та иста Ивићева и Брозовићева мапа је прекројена тако да свако хрватско 
место на бившој југословенској територији приказује неки хрватски дијалекат 
или поддијалекат. Исти принцип се подржава и у Босни и Херцеговини са тезом 
да сваки јужнословенски дијалект којим говоре Муслимани а priori јесте део 
бошњачког језика. На балканороманском језичком подручју дијалектологија од 
самог почетка (средина XIX столећа) почива на чистој етнојезичкој основи која 
подразумева приказивање свих сада већ признатих засебних романских језика 
Балкана само и једино као дијалекте дакорумунског што они, у својој суштини, 
ипак нису.

Мада на Балканском полуострву постоји знатна језичка шароликост, ипак 
је чињеница да ниједно балканско друштво није (било) благонаклоно према 
билингвалима (нешто ређе према трилингвалима) на својој територији. Ра-
злог томе ваљало би потражити у томе што се увек поставља питање њихове 
лојалности, а посебно у кризним периодима којих на Балкану готово да не 

15 Видети више о томе на следећој интернет страници: <http://www.omoilindenpirin.org/
documents/report.pdf>.
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недостају. Сагледано из овог угла, претходно поменута мудра изрека „колико 
језика знаш, толико вредиш“ као да се оповргава практично на балканском те-
рену. У Албанији, Грчкој и Бугарској унутрашња језичка политика и даље не 
допушта постојање и признање мањинских језика чиме се она у потпуности 
подудара са званичним политичко-националним ставом у вези са постојањем 
монолитне етничке структуре сваке државе понаособ. Због знатних притисака 
из Европске уније на последњем попису становништва у Бугарској 2011. годи-
не призната је турска мањина16, али није признат турски језик као мањински17. 
Нешто слично се запажа и у Републици Албанији у којој су тек пописом из 
2011. године званично признате три мањине (грчка, македонска и црногорска) и 
две културне заједнице (аромунска и ромска), али ниједан мањински језик још 
није званично признат18. У Републици Грчкој иако је једино призната турска 
мањина19, још званично није признат турски језик као мањински нити су при-
знати македонски и бугарски.

Енглески и балкански језици

Посматрајући језичку слику у Великој Британији, француски писац Клод 
Гоњер (Claude Gagnière, 1928–2003) изрекао је својевремено следећу опаску: 
„Un homme qui parle trois langues est trilingue. Un homme qui parle deux langues 
est bilingue. Un homme qui ne parle qu'une langue est anglais“20. Примедба је била 
и више него на свом месту, будући да је рефлектовала чињеницу како Енглези 
нису много улагали у учење страних језика, односно не у оној мери у којој се 
енглески учи на Балкану и у свету21. Са друге стране, постоји једна истина у 
изјави изреченој за округлим столом коју је дала Швајцаркиња Грет Хaлер (Gret 
Haller), представница омбудсмана за људска права у Босни и Херцеговини: 
„No-one pays attention to what you say unless you speak English, because English 
is the language of power“ (CO 2000: 53). Ова опаска се сасвим лепо уклапа у 
Толефсонов став о ширењу енглеског на глобалном нивоу: „Продирање енгле-
ског у највеће политичке и економске институције на сваком континенту све-
та резултат је економске и војне моћи земаља енглеског говорног подручја и 
ширења обједињеног светског економског тржишта којим владају. Процес 
који доприноси ширењу енглеског постао је познат као `осавремењивање`“ 

16 Видети више о томе на следећој интернет страници: <http://www.omoilindenpirin.org/
documents/report.pdf>. 

17 Да није само реч о турском, него и о другим мањинским језицима извештавају Лазарова 
и Раинов у свом раду (Lazarova-Rainov 2011: 101). 

18 На основу званичниo oх података са Пописа становништа из 2011. увиђа се да чак 
98,76% становништва говори албански као свој матерњи (Cenzusi 2012: 73)

19 Реч је о реципроцитету који је уговорен потписаним миром у Лозани 1924. године. 
Према подацима које је објавио Завод за статистику после анализе пописа становништва, у 
Грчкој живе једино Грци (ELSTAT 2013: 3).

20 „Човек који говори три језика је трилингвал. Човек који говори два језика је билингвал. 
Човек који не говори ниједан језик је Енглез.“

21 Међутим, да се ситуација у Великој Британији није много побољшала, сведоче и по-
даци који се могу наћи на следећим интернет страницама: <http://www.theguardian.com/
uk/2006/dec/03/schools.education>, <http://www.bbc.co.uk/news/education-15189033>, <http://
www.theguardian.com/education/2013/sep/11/uk-languages-teaching-crisis>.
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(Toleffson, 1991: 82)22. Иако правник по струци, Халерова је изрекла своју при-
медбу на основу релативно доброг увида у прилично компликовану језичку 
ситуацију у Босни и Херцеговини где су се политички представници трију кон-
ститутивних народа „добро чули“, али се нису „добро разумели“. Из тог разлога 
се енглески наметнуо у тешким међунационалним преговорима као својеврсни 
језик-посредник иза кога се и даље налази најјача оружана сила света. 

За разлику од осталих комунистичких земаља на Балканском полуострву и 
шире, бивша Југославија је била умногоме окренута ка Западу и ка британској и 
америчкој култури, а самим тим и ка енглеском језику23. У последњих две деценије 
кроз процес снажне трансформације према Западу пролазе дојучерашње земље 
источног блока, при чему се посебан акценат ставља на учење енглеског као 
једног од главних репрезената свих новина у друштву. За разлику од већине бал-
канских земаља, енглески је у Грчкој присутан у великој мери од Другог светског 
рата и у последњих неколико деценија један је од водећих језика који се изучавају 
на грчким универзитетима. За врло кратко време енглески је на Балканском по-
луострву постао веома тражена роба и conditio sine qua non који функционише 
у виду „чаробног“ кључа за успешну пословну каријеру. Савремене балкан-
ске државе прихватају безпоговорно енглески језик како из реалних потреба за 
свим облицима евроинтеграција тако и због потреба за техничко-технолошким 
развојем, за комуникацијом и за учешћем на светском економском и привред-
ном тржишту. Из тог разлога се примећује да су образовни системи балканских 
држава који покушавају да надоместе новонастале потребе друштва и даље у 
великој мери хаотични. Уколико се ослонимо на мишљење Вордоa о начинима 
ширења језика по свету (Wardhaugh, 1987: 16), онда можемо устврдити да се ен-
глески језик мање-више непланирано проширио по целом Балкану чиме је, са 
једне стране, затекао балканска друштва углавном неприпремљена, а са друге је 
утицао на корениту промену језичке политике и језичког планирања сваке бал-
канске државе, посебно када је реч о учењу страних језика. По Балкану, као и по 
свим неколонијализованим деловима света, енглески се ширио нагло од Другог 
светског рата захваљујући пажљиво припремљеном језичком планирању24 и 
релативно добро организованој британској пропаганди која је подразумевала 
интегрисање енглеског језика као страног у образовне системе. Највећи успех 

22 “The penetration of English into major political and economic institutions on every continent 
of the globe is a result of the economic and military power of English-speaking countries and the 
expansion of the integrated global economic market which they have dominated. The processes that 
bring about the spread of English have come to be known as ’modernisation’“.

23 Истине ради, требало би напоменути да се у Републици Србији енглески језик изучава 
преко једног столећа на универзитетском нивоу у Београду, иако је Катедра за енглески језик 
и књижевност званично основана тек 1929. године. Традиција изучавања енглеског у Србији 
везује се за долазак династије Карађорђевића на српски престо, која је била пробритански 
оријентисана, док је традиција изучавања руског језика на Београдском универзитету (од 
1877) везана за династију Обреновића која је, и војно и политички, пре била окренута према 
Русији него према Великој Британији.

24 Купер дефинише језичко планирање као “deliberate efforts to influence the behavior of 
others with respect to the acquisition, structure, or functional allocation of their language codes” 
(Cooper 1989: 45).
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је постигнут у званично монолингвалним земљама25 где је енглески „преко 
трећих особа“ уведен као додатни језик (Fishman 1992). 

Међутим, без обзира на све предности које енглески има у односу на било 
који балкански језик, чињеница је да је Голијат ипак поклекнуо пред Давидом. 
У последње време све је више западноевропских дипломата и званичника који 
дају изјаве на балканским језицима уместо на енглеском. Разлог томе крије се у 
практичној природи – док год су изјаве долазиле на енглеском језику, постојале 
су објективне могућности да се оне пренесу на начин који је тренутно одго-
варао домаћој политичкој опцији. У том погледу довољно је сетити се коли-
ко су српски медији оптуживани да нису адекватно пренели поруку или да је 
порука погрешно интерпретирана или да се није правилно разумела. У тим 
лингвистичким размирицама у виду медијских доказивања шта је ко стварно 
рекао и/или мислио, стицано је, условно речено, време за „консолидацију“ и 
промишљање о новим потезима. Западна Европа је схватила да се на тај начин 
само губи драгоцено време и да је у том погледу најбоље да шаље своје људе 
који владају неким балканским језиком. Због тога у подследњих две године 
више нема никаквих недоумица у вези са порукама које Европа шаље земљама 
Западног Балкана, али и балканским земљама чланицама Уније. Али, док би 
ова констатација више била примерена за јужнословенски језички ареал, она 
још то није у довољној мери за, рецимо, грчки, румунски и албански. Проблем 
је у томе што Европска унија још није успела да пронађе довољан број својих 
званичника-говорника ових језика који би били у стању да децидно пренесу 
њене ставове. Најочигледнији примери су, рецимо, забележени у Грчкој 2002. 
године када је добијена последња транша од једне и по милијарди евра за довр-
шетак олимпијског села, спортских и пратећих објеката као и саобраћајне ин-
фраструктуре26. Додатни услов који је поставила Европска инвестициона банка, 
а потврдио Европски парлемент, је био да Грчка беспоговорно прихвати име-
новане европске контролоре који ће надгледати трошење новца. У медијима се 
(да ли намерно?) протурила искривљена слика о доласку контролора као о „ев-
ропским шпијунима“ који ће Грцима „солити памет“ како и шта треба да раде 
у сопственој земљи. Европски парламент уложио је званични протест на такве 
вести, али он никада није био доследно пренесен, пошто су се грчки званични-
ци потрудили да сакрију праву истину о бројним финансијским малверзацијама 
и о проневерама од својих грађана.27 

Уместо закључка

Енглески језик је, без сумње, језик број један у свету. У наводима 
Евробарометра из фебруара 2001. године безмало 71% испитаника сматрао 
је да енглески треба да буде главни страни језик који се учи поред матерњег, 

25 Посебно се овде апострофирају Блиски и Средњи исток, као и поједине западноевроп-
ске земље, попут Данске и Холандије. 

26 Видети више о томе на следећој интернет страници: <http://europa.eu/rapid/press-
release_BEI-02-122_en.htm>.

27 Исто тако, до данас је остало сасвим нејасно на шта је тачно потрошена европска бес-
повратна помоћ Грчкој у износу од пет милијарди евра која је била дата 2000. године на име 
организације олимпијских игара.
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а готово 90% Грка и Финаца било је мишљења како је статус њиховог језика 
озбиљно угрожен (Eurobarometer, 2001: 5). Према Куперу, „ширење једног 
језика се одређује као пораст броја корисника и функција језика или језичког 
варијетета ван граница његовог изворног хабитата“ (Cooper, 1989: 13). Кирк 
(Quirk, 1988: 229-230) је својевремено понудио три модела ширења језика:

демографски модел, који подразумева ширење једног језика путем • 
миграција становништва,
еконо-културални модел, који означава да се ширење једног језика не • 
врши директно преко миграција становништва, већ превасходно путем 
трансфера идеја (пре свега, економских и културно-цивилизацијских),
империјални модел, који укључује ширење једног језика путем политич-• 
ке доминације.

На Балканском полуострву други и трећи модел су у тесној коегзистенцији. 
Док се политичка доминација енглеског језика на балканском терену сагледава 
у оквиру контекста ранијег хладног рата као и постојећег ширења НАТО савеза 
на Исток, према нашем мишљењу еконо-културално ширење садржи једну до-
датну димензију коју видимо у такозваном масовном (па и свеопштем глобал-
ном) учењу енглеског језика као страног. Занимљиво би било овде назначити 
нешто што се може сагледати као један куриозитет, а што се некако уклапа у 
британске стратешке интересе - сагледавајући дугорочно политичко-економске 
односе у свету као и геостратешки однос снага, британска влада је још 1956. 
године децидно нагласила у свом извештају како „би за једну генерацију почев 
од сада енглески могао бити светски језик – што ће рећи универзални језик у 
оним државама у којима он већ није матерњи или главни језик“ (Phillipson 1992: 
136). 

Дакле, енглески језик се не може избећи, као што се не може избећи ни 
његово свеприсуство у свакодневној комуникацији28 како млађе тако и нешто 
старије популације. Али, енглески, без обзира на то што влада светски тренд 
да се све на њему пише и објављује, управо ради доступности, ширења научне 
мисли, дељења знања и информација, ипак не може однети апсолутну прева-
гу. Чињеница је да се за добро плаћена радна места у познатим и престижним 
компанијама тражи, поред одговарајуће школске спреме, и релативно добро 
знање или владање енглеским језиком, али је и чињеница да се с енглеским, као 
јединим страним језиком, не може успоставити добра комуникација са стран-
цима. На пример, на Балкану да би се обавио добар посао потребно је да стра-
нац покуша да се уклопи у наш социјални миље који подразумева, између оста-
лог, да се прозбори и по која реч на језику домаћина чиме се додатно отварају 
врата и руше баријере. 

Пре неколико година када сам био на једном научном скупу у Грчкој имао 
сам прилике да упознам хеленисту Масима Роландија који је више пасивно 
знао грчки језик. Због отежане комуникације, а намерно избегавајући енгле-
ски, обратио сам му се на италијанском. Међутим, његова тренутна реакција 
била је неочекивано непријатна: „Ма anche tu parli italiano?! Сome mai?!“ – „Ма 

28 Овде превасходно имамо на уму енглеске речи, појмове и термине.
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зар и ти говориш италијански?! Како то?!“. Наравно, излишно је рећи да овак-
во реаговање сасвим нестаје када се обратите некоме на Балкану на његовом 
матерњем језику, посебно што на Балкану и даље суверено влада један општи 
баук друштвене ниже вредности у односу на Запад и на развијени свет. Како се 
после испоставило, Роландијева реакција је била последица нечега што је на 
њега лично оставило прилично збуњујући утисак – готово свако ко му се обра-
тио учинио је то на италијанском, укључујући и саме Грке. 

Антоан Меје је далеке 1918. године изнео следећу мисао: „Познавање немач-
ког, енглеског, шпанског, француског и италијанског није више довољно да би 
неко желео да држи корак са савременом цивилизацијом [...] Тежња је да свет има 
само једну цивилизацију; међутим, постоји мноштво језика те цивилизације“ 
(Мeillet 1918: 1-2). Другим речима, само на општем плану енглески језик може 
суверено владати, као што влада већ деценијама. Запостављање других језика, 
било великих било малих, на светском нивоу може лако одвести у лингвистич-
ки геноцид, па и у лингвистички шовинизам. У последње време, ради одбра-
не властитих националних језика као и националног поноса, како у Европској 
унији тако и шире, могу се чути врло негативне реакције на доминантну улогу 
енглеског у свим сферама живота и рада. У Кини је средином децембра 2010. 
године донесена законска цензурска уредба којом се забрањује употреба речи 
страног порекла, превасходно из енглеског језика, прецизније речено термина, 
фраза, скраћеница и акронима, у средствима масовне комуникације (новине, 
часописи, електронски медији итд), јер су они оцењени као неразумљиви и, са-
мим тим, оптерећујући великом проценту становништва који не схвата њихово 
значење29. Са друге стране, у Великој Британији ова вест је одјекнула као да 
је Кина покренула својеврсни језички рат против енглеског30. Иако се овај по-
ступак може окарактерисати као један облик језичког пуризма, кинеске власти 
су објасниле како су биле принуђене на овај потез да би покушале да заштите 
језички интегритет кинеског језика од рђавих и погубних страних утицаја31, по-
себно када је реч о такозваном „чинглишу“ (Chinglish), мешавини састављеној 
од кинеско-енглеских речи у свакодневном говору32. 

Нешто овако је сасвим незамисливо да се одигра на Балканском полуострву, 
с обзиром да су готово сва балканска друштва прошла кроз изузетно тежак пе-
риод друштвених трансформација и изолованости, али је сасвим реално оче-
кивати да ће у једном догледном тренутку енглеским језиком солидно говори-
ти (владати) једна велика популација балканског становништва. Наравно, оно 
што се поставља као кључно јесте да је приликом сваког наредног језичког 
планирања неопходно повести рачуна:

29 Видети више о томе на следећој интернет страници: <http://atimes.com/atimes/China/
MB16Ad01.html>

30 Видети више о томе на следећој интернет страници: <http://www.bbc.co.uk/news/world-
asia-pacific-12050067> 

31 Видети више о томе на следећо интернет страници: <http://atimes.com/atimes/China/
MB16Ad01.html> 

32 Пандан чинглишу је срблиш (Serblish) који је присутан у виду сада већ устаљених речи 
и израза (пре свега, из компјутерског домена): даунлодовати, лајковати, хејтовати, имејловати, 
апдејтовати итд. Срблиш је пре одлика српске дијаспоре у САД и у другим англофоним сре-
динама у којима живе Србе, међутим како је енглески ушао у изворно српско (нарочито ур-
бано) друштво, оваквих комбинација је сваким даном све више и више. 
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о неговању, развијању и ширењу свих званичних балканских језика не • 
само као матерњих него и као страних, са једне стране, те
о учењу/усвајању других страних језика у једној средини – како малих • 
балканских тако и других великих светских, са друге.

Сматрамо да се једино на тај начин у сваком савременом (балканском) 
дру штву може успешно успоставити један уравнотежен однос између језикâ 
и омогућити један шири избор језикâ чиме се отвара пут за даље облике 
међубалканске и међуевропске сарадње на свим пољима живота и рада.
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Предраг Мутавджич 
Ивана Милошевич-Трбоевич

ЮЖНОСЛАВЯНСКИЕ И БАЛКАНСКИЕ ЯЗЫКИ И АНГЛИЙСКИЙ 
(или: На самом ли деле речь о борьбе Давида с Голиафом?)

Резюме
Нет никаких сомнений в том, что английский язык уже в течение нескольких деся-

тилетий пользуется на мировом уровне неприкосновенным статусом лингва франка; к 
тому же, английский язык впитался во все поры каждого общества в большей или мень-
шей степени. Балканские общества, а особенно те, которые после падения железного 
занавеса стремились к демократизации и европеизации, и после двух десятилетий до 
сих пор не смогли в полной мере удовлетворить потребности в изучении английского 
языка в своих средах. В этом процессе, к сожалению, другие крупные мировые языки 
(немецкий, французский, русский) находятся в незавидном положении, так как спрос на 
изучение этих языков низок, а к тому же нет большого интереса к их изучению в более 
широком общественном масштабе. Таким образом, мы оспариваем хорошо известную 
пословицу «сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек», так как задаём вопрос 
о целесообразности изучения/знания других иностранных языков (среди них и всех со-
временных балканских).

Традиция изучения и овладения английским языком на Балканах отличается от об-
щества к обществу, но в целом можно сказать, что интерес к его изучению и овладе-
нию им как иностранным (L2) внезапно возрос после Второй мировой войны (бывшая 
Югославия, Греция), то есть после разрушения коммунистической системы (Румыния, 
Болгария, Албания). Такая тенденция продолжает расти, что отражается как на языко-
вом рынке и всех эконометрических параметрах, так и на социолингвистических кате-
гориях «общественной утраты».

Имея в виду комплексность и серьёзность социально-политических и национально-
религиозных конфликтов на Балканах, английский язык в этой части европейского кон-
тинента стал приемлемым, так как он является и в политическом, и в социальном, и в 
национально-религиозном плане нейтральным по отношению к любому другому бал-
канскому языку.
Ключевые слова: английский язык, Балканы, общественная утрата, языковой рынок, 

идентичность, национальный символ, языковая политика
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SŁOWIAŃSKI FOLKLORYZM A POPKULTURA: 
SKARBNICA INTRYGUJĄCYCH MOTYWÓW

Niniejszy artykuł proponuje sposoby połączenia literatury kanonicznej i arcydzielnej 
(XIX wiek) z produkcją masową za pomocą wspólnych motywów. Za punkt wyjścia obiera 
folkloryzm słowiański (ukraiński u Gogola, serbski u Glišićia) i czeskie romanetto (pierwowzór 
literatury science-fiction Jakuba Arbesa), z których schematów, figur i pomysłu na fabułę 
czerpie dzisiejsza cyberkultura (przede wszystkim gry komputerowe i seriale telewizyjne). 
Ukazuje, że starannie ukazana na zajęciach symbioza obu kultur (wysokiej i pop-) może 
stać się przyczynkiem do osobistych poszukiwań literackich i odkrywania arcydzielnych 
wartości. Artykuł opisuje działania, które mogą się stać wyjściowe do pracy w szkołach i na 
uczelniach.

Słowa kluczowe: folkloryzm, Słowianie, romantyzm, metodologia, kultura popularna, 
romanetto, komparatystyka, globalizacja

СЛОВЕНСКИ ФОЛКЛОРИЗАМ И ПОПКУЛТУРА: 
РИЗНИЦА ИНТРИГАНТНИХ МОТИВА

Ауторка предлаже начине повезивања канона књижевних ремек-дела (XIX век) и 
масовне продукције уз помоћ заједничких мотива. За полазиште је одабран словенски 
фолклоризам (украјински код Гогоља, српски код Глишића) и чешки романето (про-
тотип књижевности science-fiction Јакуба Арбеса) будући да из њихових схема, фигу-
ра и фабуларних идеја црпи савремена сајберкултура (пре свега компјутерске игре и 
телевизијске серије). Истиче се да симбиоза обеју култура (високе и поп културе), уко-
лико се пажљиво презентује у настави, може бити подстицај за самостална књижевна 
трагања и откривање канонских вредности. У чланку се приказују поступци који могу 
послужити у наставном раду у школама и високошколским установама.
Кључне речи: фолклоризам, Словени, романтизам, методика, популарна култура, ро-

мането, компаратистика, глобализација

LII konferencja slawistów Serbii poświęcona jest  wyzwaniom, jakie slawistyce 
stawia globalizacja. Proponuję więc udać się do szkół, gdzie toczy się odwieczny bój 
między demonizowaną kulturą popularną a arcydzielnością. Zbadajmy, czy symbio-
za tych dwu w ogóle jest możliwa i czy zyskuje na tym metodologia.

Trudno zaprzeczyć stwierdzeniu, że czytelnictwo drastycznie spada. Zarówno 
uczniowie, jak i potem o zgrozo studenci, rzadko sięgają po książkę. Częściej, by 
zadośćuczynić przysłowiu „wilk syty i owca cała”, obejrzą adaptację filmową danej 
pozycji. Wykładowcy przyklaskują, bo mają z uczniami o czym rozmawiać, ucznio-
wie są zadowoleni, ponieważ zyskany czas mogą poświęcić na rozrywkę. A tą nie-
rzadko bywają seriale czy gry komputerowe. A przecież tak łatwo można zachęcić 
do zgłębiania szkolnej literatury mówiąc, że właśnie motywy seriali i gier, które tak 
przyciągają dzisiejszą młodzież, nie są wcale niczym nowym: są obecne w literaturze 
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sprzed setek lat, a drastycyzmem odpowiadają nawet współczesnej horrorowej po-
trzebie krwi. Pokryte patyną motywy sprzed co najmniej dwóch wieków w XXI zy-
skują na znaczeniu, pociągają i magnetyzują przy telewizorach i komputerach. A to 
już wszystko było! Zwłaszcza w XIX wieku.

Mówiąc o XIX wieku, myślę, przy okazji tego artykułu, o romantycznym folklo-
ryzmie. To specyficzny gatunek literacki (Hadaczek 2011: 124) o charakterystycz-
nym rysie obrzędowości i kalendarzowości, czerpiący z tradycji, ludowości i rozma-
itych wierzeń, i oplatający je w opowieść. Jego kanwą stała się darzona szacunkiem 
magiczność i prawa natury, poprzez które tłumaczono jak codzienne życie zwy-
kłych śmiertelników (emocjonalność, jednostkowe uczucia, ludowy system warto-
ści, symbolika gminu), tak historię – tu za przykład może nam posłużyć komentarz 
jednego z badaczy kresoromantyzmu, Bolesława Hadaczka, który zauważa, że: „Na 
Ukrainie nie działo się nic ważnego, czego by nie poprzedziły nadzwyczajne zjawi-
ska” (Hadaczek 2011: 134). Ta mała i duża rzeczywistość literacka zyskawała w ten 
sposób czar i wielopokoleniową nośność. Folkloryzm literacki jawił się tam, gdzie 
dominowały podania ludzkie, legendy, bajania, pieśni, czyli w twórczości pisarzy, 
którzy ludowej proweniencji się nie wstydzili, tudzież z dumą ją wykorzystywali 
do literackich kreacji. Znany przede wszystkim na Kresach (ziemie wschodnie I i II 
Rzeczypospolitej, do 1939 roku), ma swoje odpowiedniki również w literaturach za-
chodu i południa. 

Bolesław Hadaczek w Historii literatury kresowej zwraca uwagę na tzw. „trzy sta-
ny skupienia” folkloryzmu: manifestowały się one „jako wytwory autentyczne, do-
słowne zapisy wariabilne, pochodzące wprost z ust wielonarodowych i wieloetnicz-
nych współmieszkańców Kresów; jako mniej lub bardziej wierne tłumaczenia tych 
wytworów, rozmaite przeróbki, trawestacje i kompilacje z pogranicza folkloru i lite-
ratury; wreszcie jako teksty w pełni literacko przetworzone w różnych gatunkach li-
ryki, epiki i dramatu” (Hadaczek 2011: 126). Komentarz jednak byłby połowiczny, 
gdybyśmy do tego wyliczenia nie dodali współczesnych aranżacji i kodów kulturo-
wych, czyli kina, telewizji, muzyki, sztuk wizualnych i interaktywnych. O tym, że 
nie pozostają one obojętne na magnetyzm folkloryzmu świadczy co najmniej popu-
larność wampirzych seriali i gier komputerowych, kinowej sagi Zmierzch (zob. ar-
tykuł Małgorzaty Kity poświęcony językowi Edwarda Cullena, Kita 2013), współ-
czesnej literatury grozy, czy jednoznaczych motywów przyrodniczych (wybuchające 
wulkany, wzburzone morze) w filmach katastroficznych (życie na przekór prawom 
natury).

Nośność motywów ludowych, postaci budzących strach czy świadomość sił natu-
ry w zderzeniu ze słabym człowiekiem znana jest już od średniowiecza, ale w roman-
tyzmie wybuchła ze zdwojoną siłą. I o ile motywy te znajdziemy we wszystkich li-
teraturach europejskich z tego okresu, zawężymy pole zainteresowania i nakreślimy 
(szczerze mówiąc zaledwie naszkicujemy) linię łączącą Ukrainę, Serbię i Czechy.

Naszym pierwszym przystankiem na drodze słowiańskiego folkloryzmu będzie 
Ukraina. To tam, jak już wspomnieliśmy, nawiązanie do ludowości było nad wyraz 
popularne. Ówczesne Kresy południowe stanowiły kolebkę pierszorzędnych twór-
ców romantycznych, by wspomnieć chociażby Słowackiego, Gosławskiego czy 
Goszczyńskiego. I choć Zamek kaniowski (1828) tego ostatniego doskonale może 
oddać ludowość, czarną magię i wiarę w zjawy oraz upiory i być doskonałym przy-
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kładem chwytliwych dziś tematów, nas interesować będzie klasyk literatury Mikołaj 
Gogol i jego opowiadanie Wij (1835).

Opowiadanie to znajduje się w tomie Mirgorod, wydanym w Petersburgu w 1835 
roku i jest niejako, co podkreślał i sam autor, naturalną konsekwencją i kontynua-
cją tomu Wieczory na chutorze w pobliżu Dikańki (1830-1832). W każdym bowiem 
z tych tekstów główną rolę, obok ukazania realiów życia na ukraińskiej wsi i zaścian-
kach (co jest w tego typu twórczości specyficzne), gra straszliwa magiczność, budo-
wana na podstawie ludowego bajania.

Już w przypisie do Wija autor zwraca naszą uwagę, że: 

Вий — есть колоссальное создание простонародного воображения. Таким именем 
называется у малороссиян начальник гномов, у которого веки на глазах идут до самой 
земли. Вся эта повесть есть народное предание. Я не хотел ни в чем изменить его и рас-
сказываю почти в такой же простоте, как слышал...(Гоголь 2012: 213) 

Wij – jest odzwierciedleniem ludowego wyobrażenia. Takim imieniem Małorosjanie 
nazywają najważniejszego z gnomów, którego powieki sięgają do samej ziemi. Cała ta 
opowieść jest ludowym bajaniem. Nie chciałem w nim nic zmieniać i opowiadam je tak samo 
prosto, jak słyszałem (przeł. – M. V. M.), 

czym podkreśla imponderabilia ludowego bajania – jednej z rozrywek prostych ludzi 
– opowiadania o tonach przesądu szerzącego się po okolicy, przekazywanego z ust 
do ust.

Wij opowiada o wydarzeniach mających miejsce gdzieś na kozackiej Ukrainie, 
a jego głównym bohaterem jest student, filozof Choma Brut. Wraca on wraz z to-
warzyszami do oddalonej prawdopodobnie o dzień drogi od Kijowa rodzinnej wio-
ski na wakacje. Po drodze kompani zmuszeni są nocować w chutorze w środku lasu. 
Przygarnia ich babuleńka, która w nocy okazuje się być wiedźmą – latawicą, i wybie-
ra go do nocnych igraszek: „ujrzał, jak starucha podeszła do niego, złożyła mu ręce, 
ugięła kark, ze zwinnością kotki wskoczyła na plecy, uderzyła go miotłą w bok, a on, 
wierzgając jak koń, poniósł ją na swoich barkach” (s. 6). W czasie dzikiej i dość oni-
rycznej przejażdżki lasem, filozof wykorzystał chwilę opamiętania i strącił wiedźmę 
z pleców, silnie ją uderzając. Ta zamieniła się w piękną dziewczynę. Myśląc, że ją 
zabił, bierze nogi za pas i wraca do Kijowa. Tam dowiaduje się, że przysłano po nie-
go z dworu kozackiego, by odprawił modlitwy nad zmarłą nieznajomą, która przed 
śmiercią sama o to poprosiła. Po niezwłocznym przybyciu do gospodarstwa okazu-
je się, że ową nieznajomą jest ta sama młoda dziewczyna – wiedźma. Trzy dni noc-
nych modlitw w kościele upływają pod znakiem walki, jak z samą wstającą z trumny 
wiedźmą, tak z duchami przez nią posyłanymi. Ostatnim okaże się Wij, stwór z po-
wiekami do ziemi, na którego spojrzenie kończy się dla filozofa śmiercią. 

Opowiadanie, utrzymane w klimacie horroru, jest bogate w motywy, które współ-
cześnie przeżywają renesans. Gogolowa wiedźma – latawica jest zarówno cza-
rownicą latającą na człowieku jak na miotle (motyw bardzo popularny w kulturze 
Ukrainy), jak i wampirem, wysysającym krew z niemowlęcia: „W kolebeczce, wi-
szącej pośrodku chaty, spał roczny dzieciak, nie wiem – chłopiec czy dziewczynka. 
Leży Szeptunowa i raptem słyszy, że za drzwiami pies skrobie i wyje tak, że uszy 
zatykaj. (…) Wzięła kociubę, otwiera drzwi. Ledwie je troszkę uchyliła, a pies smyk 
jej między nogami i do dziecka. Widzi Szeptunowa, że to nie pies, tylko panienka. 
Gdybyż to była panienka w takiej postaci, jak ją znała – no, to jeszcze pół biedy; ale 
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rzecz w tym, że cała była sina, a oczy jej żarzyły się jak węgle. Złapała dzieciaka, 
przegryzła mu gardło i dalejże krew wysysać” (s. 16). Sam wątek odprawiania noc-
nych modlitw nad trumną zmarłej, jest niczym pierwowzór walki z siłami ciemności 
i egzorcyzmów zobrazowanych chociażby w filmie Egzorcysta w reż. W. Friedkina 
(1974) i Constantine w reż. F. Lawrence’a (2005): „Wicher zerwał się w cerkwi, po-
spadały na ziemię obrazy, posypały się z góry na dół szyby rozbite. Drzwi wyrwa-
ło z zawiasów – i nieprzejrzana chmara straszydeł poczwarnych wpadła do świątyni 
Pańskiej. Przeraźliwy szum ich skrzydeł i chrobotanie pazurów wypełniły cerkiew” 
(Гоголь 1975: 22). Warto o tym wspomnieć.

Gogol i film będą stanowić wyjście dla linii łączącej Ukrainę z Serbią. Na mapie li-
terackiej Europy przeciągamy ją, co więcej, przez Rumunię, kolebkę najpopularniej-
szego wampiryzmu o imieniu Wład Palownik czyli Drakula (rum. Vlad Țepeș); (np. 
Drakula Brama Stokera z 1897 roku i wiele adaptacji filmowych). Gogola i Serbię 
łączy nazwisko Milovana Glišićia. 

Milovan Glišić był tym, kto wprowadził Gogola do serbskiej literatury. Przekładał 
również Edgara Alana Poa. To wszystko: realia codzienności i magia ludowych wie-
rzeń tych dwóch autorów skupiły się w opowiadaniu Posle devadeset godina z 1880 
roku. Rozdzielone jest ono na dwa wątki – przeklętego młyna i mezaliansowej miło-
ści Radojki i Strahinja. We młynie położonym w lesie nieopodal Zarožja co noc po-
jawia się coś na kształt wampira czy wilkołaka (Sava Savanović) i zabija młynarzy. 
Młodzieniec postanawia dowieść swojej odwagi przed ukochaną i jej ojcem i sam 
udaje się do młyna. Ku zdziwieniu wszystkich przeżywa noc:

Dok ti najedanmah uđe u vodenicu povisok čovek crvena kao krv lica; uđe nečujno, rekao 
bi vrata se i ne otvoriše. Preturio preko ramena krpu platna, pa mu se spustila niz leđa čak do 
peta. Priđe polako mučnjaku, poturi ruku te uze malo brašna, zagleda ga na dlanu, pa baci opet 
u mučnjak.

Strahinja uze polako obe puške i spremi se; čisto već ne diše koliko se pritajio.
Onaj, čovek prisede kraj vatre. Posede malo, a sve pogleda ispod oka u onu kladu, pa se tek 

diže polako, priđe onaj kladi i najedanmah pritište je gnjaviti. Ali brzo odskoči i stade, rekao 
bi, začudi se. Postaja tako, postaja, pa tek viknu da je sva vodenica odjeknula:

– Ej, Sava Savanoviću, devedeset godina vampiruješ, i ne osta bez večere kao večeras! 
(Glišić 1880)

W asyście zdumionych wieśniaków bohater idzie na cmentarz, odkopuje grób, 
który w wierzeniach ludzi jest schroniskiem przeklętego upiora i przebija ciało koł-
kiem. Z ust wampira wylatuje motyl, którego, mimo usiłowań, nie udaje się złapać. 
Na podstawie tego opowiadania nakręcono w 1973 roku pierwszy serbski horror pt. 
Leptirica („Motyl”) w reż. Djordja Kadijevićia (w 1990 roku Kadijević idzie za cio-
sem i reżyseruje film Sveto mesto na postawie Gogolovego Wija). Z tym, że scena-
rzysta zmienił nieco zakończenie. W filmie oba wątki: wampirzy i miłosny splatają 
się na końcu w nieoczekiwany sposób. Wampirem staje się sama młoda dziewczyna, 
która atakuje w noc poślubną swojego miłego. Motyl okazuje się zatem niepokoją-
cym symbolem magii, utrzymuje w filmie atmosferę grozy i zapowiada nowe nie-
bezpieczeństwo. Czarno-biały film „Leptirica” urzeka swoją prostotą i pokazuje, że 
wampiry można zobrazować bez niezbędnej współczenym sagom techniki. Tak pro-
ste chwyty odpowiadają mottu Glišićia, zaczerpniętym z Gogola: „Moj predmet je 
bila stvarnost”.
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Warto podkreślić, że rzeczywistość, pojęta zarówno w sposób literacki (wierze-
nia są wszak częścią ludzkiej rzeczywistości i codzienności), jak i tradycyjny (realne 
postaci i wydarzenia) znalazła swoje miejsce nie tylko w twórczości pismienniczej, 
ale też w malarstwie. Wspomnieć można też o dumkach śpiewanych na Kresach, 
które poetycko opisywały trudne bytowanie ludzkie, gdzie wpływ sił nadprzyrodzo-
nych tłumaczył taki, a nie inny rozwój wypadków. W dumkach tych bohaterami były 
autentyczne postaci, śpiewano o odważnych kozakach, ale też o oderwanych od ro-
dzin kobietach (vide Roksolana «Hurem», pochodząca z Podola żona Sulejmana I 
«Lisowska»; uwieczniona u Gosławskiego w poemacie Roksolana, 1864 i w odno-
szącym taką popularność serialu tureckim):

U nas to, na Podolu, młode dni porywcze, 
Płyną wesoło i słodko , 
Gdyby róża każde dziewczę, 
Każdy chłopiec gdyby złotko ! 
A oważto Roksolanka, 
Co to całym trzęsła wschodem? 
Była nasza, Podolanka, 
Z Czemerowiec rodem.
I musiała zapewne piękną być dziewczyną, 
Kiedy, podbity blaskiem jej lica, 
Tron jej oddał i pił wino 
Dumny synowiec księżyca. 
Zawsze dobra, zawsze skromna, 
Zawsze hoża, miła. 
Drogich pól ojczystych pomna; 
Tylekroć wymierzony na nie cios odbiła (Gosławski 1864).

Podobnym zwierciadłem czasów ówczesnych było również wspomniane malar-
stwo. Mam tu na myśli przede wszystkim twórczość rosyjskiego, choć urodzonego 
na wschodniej Ukrainie, Ilja Repina, wybitnego malarza realisty, który w 1891 roku 
skończył dzieło Zaporożcy piszący list do sułtana. To między innymi na nim uwiecz-
nił wiele postaci z ukraińskiej kultury i nauki (np. Dimitra Jawornickiego). To litera-
ckie świadectwa dziejów, które wyłuskają z historii ciekawe dla słuchaczy i widzów 
momenty. 

W naszym artykule zajmujemy się romantycznym obrazem rzeczywistości ludo-
wej, zarówno tej realnej, jak i wierzeniowej, przez niektórych nazywanej fantastycz-
ną. I właśnie ta fantastyka, choć inna od dotychczas omawianej, bo podobna do po-
pularno-naukowej science-fiction, wprowadzi nas do XIX wiecznych Czech. 

Romanetto jest swoiście czeskim gatunkiem stworzonym przez pisarza i dzien-
nikarza Jakuba Arbesa (1840–1914). Pisarz ten, choć tworzył w II poł. XIX wie-
ku, trudno daje się zaszeregować do jakiegokolwiek rządzącego wtedy prądu czy 
kierunku. Jego twórczość charakteryzuje się połączeniem romantyzmu z pozytywi-
zmem raczej, przy głębokim ukłonie w kierunku czystego realizmu. Tu miejsce zjaw 
i wampirów zajmują ludzie o niepokojących spojrzeniach, szalonych charakterach 
zbliżających ich do postaci nadprzyrodzonych, czy opowiadających historie, w któ-
rych zbieg okoliczności budzi grozę. Arbes uprawiał specyficzny gatunek zwany 
romanettem. Romanetto określa krótkie opowiadania – podobno była to lektura na 
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jeden wieczór, jak pisze Jaroslava Janáčková w komentarzu do wydania romanet 
Jakuba Arbesa (Arbes 2006: 645) – utrzymane w atmosferze niezwykłości, fantasty-
ki, czasami grozy, kończące się racjonalnym wytłumacziem zaszłych w fabule zda-
rzeń. Pod pojęciem „romanetto” kryło się to, co zostało z románu (powieści), czysta 
waga utworu pełnego napięcia, magii i ukrytej tajemnicy. Romanetto stało się wa-
riantem innego czeskiego gatunku „noweli z tajemnicą“, nosząc także podobne ce-
chy, z tym, że bywa trudniejsze w odbiorze, bardziej wyrafinowane w formie i kon-
strukcji fabuły. Napięcie towarzyszące lekturze nie opuszcza czytelnika nawet po 
doczytaniu ostatniego akapitu utworu; splot rzeczywistego z nierzeczywistym, ma-
gii z racjonalizmem jest tak silny, że wywołuje w czytelniku (i, dałoby się rzec, że 
w uczestnikach narracji też) wrażenie istnienia jednej, właśnie takiej, a nie innej, rze-
czywistości. Rzeczywistości, w której naprawdę prowadzone są eksperymenty na 
ludzkim mózgu, w której podróżuje się w czasie i przestrzeni (Mózg Newtona), gdzie 
wystarczy, że przekroczymy próg a znajdziemy się w zupełnie innej scenografii (ka-
mienne schody gotyckiej warowni a egzotycznie i bogato urządzony pokój w pała-
cu „Siwookiego demona”). Porównuje się niekiedy Arbesa z Poem (Dokoupil 1977; 
Všetička 1993), jednak badacze zgadzają się co do tego, że Poe tworzył w duchu ro-
mantycznym a nieprawdopodobnym, kiedy z kolei Arbes hołdował raczej osadzo-
nemu w rzeczywistości prawdopodobieństwu (Všetička 1993). Płynnemu przenika-
niu się płaszczyzn realności i fantastyki sprzyja proweniencja narratora. Ten sprawia 
wrażenie, że pochodzi, można powiedzieć, z „naszego” świata: nosi cechy biogra-
ficzne autora: jest pisarzem czy dziennikarzem po doświadczeniach więziennych, 
opowiada w I osobie o tym, co widział czy przeżył. Takie sensacyjne ciekawostki z 
życia dziewiętnastowiecznych twórców tylko mogą dodatkowo podnieść atrakcyj-
ność samego utworu (Arbes odsiadywał wyrok za niepoprawne politycznie artykuły, 
motyw zatrzymania narratora obecny jest w romanetcie pt. Święty Xawery), Fabuła 
romanetta bywa zagmatwana, tajemnicza, gnostyczna i fantastyczna (czasami do 
folkloryzmu zbliżona, czasami zupełnie inna). Trzeba przyznać, że jak na XIX wiek 
niezwykle nowatorska: dzisiaj byśmy powiedzieli, że ciążyła ku literaturze science
-fiction (wszakże romanetta uważane są za prekursorskie dzieła literatury tego ga-
tunku w Czechach). Arbes, jak zauważa Janaszek-Ivaničková, „w sposób racjonalny 
próbował objaśnić niespotykane zagadkowe zjawiska natury” (Antologia 1987: 6). 
Tak, jak w romanetcie Mózg Newtona:

– Obejrzyjmy trupa! – powiedział i szybkim krokiem ruszył w stronę katafalku. Koledzy 
poszli w jego ślady. Po nich wstali goście od stołu inżynierów i architektów, później również 
inni – filozofowie i duchowni ruszyli ostatni. […] Mnie się to udało i stojąc nad głową trupa 
zapatrzyłem się w stężałą, zsiniałą twarz... Była to ta twarz, którą widziałem w Niechanicach, 
po bitwie pod Hradcem Králově... Podobieństwo do twarzy przyjaciela było tak niezwykłe, 
że wpatrując się przez dłuższą chwilę w stężałe rysy, nie mogłem nieomal uwierzyć w to, że 
nie leży tu przede mną trup przyjaciela. […] Wpatrzyłem się w twarz uważniej i zauważyłem, 
że rzęsy u powiek jakby się chwiały i za krótką chwilkę piersi jakby się były wzdęły... […] 
Chciałem na tę niezwykłą przemianę zwrócić uwagę doktorowi Sperlichowi, który stał dotąd 
niedaleko od trumny, ale zanim się zdecydowałem, zobaczyłem, że trup powoli podniósł w górę 
powieki, po czym je opuścił... […] Trup poruszył się, a właściwie zadrżał, jakby go nagle 
przeszedł prąd elektryczny... I całkiem wyraźnie obserwowałem symptomy powracającego 
animalnego życia. Chyba po trzech minutach trup poruszył głową, później obiema rękami, 
a w kilka minut później poruszyło się całe ciało. Trup z trudem się podniósłszy pozostał kilka 
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minut w takiej pozycji, później opadł z powrotem do trumny – ale zaraz potem ponownie 
wyprostował się i usiadł... (Antologia 1987: 14–19).

Warto o romanetcie pamiętać, choć atmosfera romantycznej grozy pojawia się tylko 
w niektórych opowiadaniach tego gatunku. Rolę pierwszoplanową grają odważne 
eksperymenty, których opisu nie powstydziłby się współczesny twórca literatury 
czy komiksów (por. Frankensteina z 1818 roku i grę komputerową Frankenstein – 
Through the Eyes of the Monsters, Interplay 1995). Myślimy o futurologii, a przecież 
jesteśmy wciąż w XIX wieku. Globalizacja i cybekultura wykorzystują znane od 
wieków schematy, przestrzenie i scenerie akcji (np. dzisiejsze terminologiczne quest 
charakteryzujące sposób kreowania fabuły (Dębek 1997: 66) i bohatera w grach 
komputerowych, odzwierciedlające poszukiwanie sensu życia i tożsamości, to 
wcześniej odwoływanie się do wierzeń, przesądów i natury). Wybrani Gogol, Glišić 
i Arbes (choć można oczywiście tę listę zmienić lub poszerzyć o innych) mogą więc 
stać się dla młodzieży prekursorami tak chwytliwych dziś motywów. A może staną 
się przyczynkiem do osobistych poszukiwań i odkrywania zmurszałych, jak się 
niejednokrotnie uczniom wydaje, woluminów (porównywać można przestrzeń, język 
postaci, odtwarzanie motywów, zmiany w odbiorze i kondycji czytelniczej). Wszystko, 
co dziś jest niejako dla odbiorcy symulakrem, w rzeczywistości kontynuuje tradycje 
literackie, ludowe, obrzędowe, kulturowe. Identyfikacja cyberświatów, jak zauważa 
Piotr Dębek „światów odrębnych, swoistych, nie podlegających ograniczeniom 
rzeczywistości fizykalnej” (Dębek 1997), może być dla fana cyberkultury wstępem 
do fascynacji literaturą – gdzie rzeczywistość nierealna z realną się przecież splata.

Ów XIX wiek, w dobie, kiedy czytelnictwo spada, zawsze może stać się haczy-
kiem, na który złapiemy niechętnych wobec starszej literatury czytelników. A zesta-
wiając go z wiekiem XXI zyskamy jeszcze więcej: argument, że motywy, które są tak 
pociągające, bazowały na pomysłach wcześniejszych, a przede wszystkim na trady-
cji, mocy ludowych wierzeń i odwiecznej potrzebie poszukiwania odpowiedzi i po-
rządkowania świata. Wynika więc z tego, że w dobie globalizacji i cybertyzacji nie 
jesteśmy, jako wykładowcy, bez szans. 
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СЛАВЯНСКИЙ ФОЛЬКЛОРИЗМ И ПОПУЛЯРНАЯ КУЛЬТУРА: 
СОКРОВИЩНИЦА ИНТРИГУЮЩИХ МОТИВОВ

Резюме
Автор статьи предлагает способы согласования канона литературных шедевров (XIX в.) 

и современной массовой продукции при помощи выявления общих мотивов. В качестве ис-
ходного пункта выбран славянский фольклоризм (украинский у Н. В. Гоголя, сербский у 
Милована Глишича) и чешское романетто (прототип научной фантастики Якуба Арбеса), так 
как их схемами, фигурами и сюжетными замыслами пользуется современная киберкультура 
(в первую очередь компьютерные игры и телесериалы). Отмечается, что симбиоз двух куль-
тур (высокой и популярной), если его внимательно представить в классе, может послужить 
стимулом для самостоятельной работы учащихся над литературным текстом и приблизить 
произведения канонической литературы. Приводятся соответствующие методы, пригодные 
для использования в школах и высших учебных заведениях.

Ключевые слова: фольклор, славяне, романтизм, методика, популярная культура, рома-
нетто, компаративистика, глобализация
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„ТАМНА МЈЕСТА“ СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ 
СА СТАНОВИШТА ЛИНГВИСТИКЕ И ПОЕТИКЕ**

У овом раду се раз мат рају „тамна мјеста“ у пјесничком тексту и спе цифичности њихове 
текстолошке интерпретације на неколико при мјера из спјева Слово о пол ку Игореве. Циљ 
рада је да до при несе те оријском за сни вању поетике „там них мје ста“ као методолошког по-
ступ ка и тума че  њу разматраних „тамних мје ста“ староруског спје ва.
Кључне ријечи: вербализација текста. синтакса дво струких паде жа, стилске фигуре, по-

сесивне форме.

1. Нејасно или не до вољно ја сно мјесто, које се тумачило или се мо же тумачити 
на два (или на више) начина, добило је метафори ч ни на зив „т а м  н о  м ј е с т о“.

Разрјешење односно тумачење конкретног „тамног мјеста“ (а тре ба ло би на-
ставити ме та фо ру па рећи: његово „освјетљење“) у прин ци пу је мулти дис цип-
ли нар но: оно, поред лингвисти ке, обу хвата фи ло ло гију, тексто ло гију и кул тур-
ну ис то рију. Ако је ријеч о пјесничком дје  лу у стиху, „тамно мјесто“ мора би ти 
осви јетљено и са аспекта вер си фикације.

Ми смо увели тер ми но лош ку иновацију  поетика  „т ам  них  мје ста“  сма -
тра ју ћи да се аргумент пјесничке структуре текста мора узети као по себни (и за-
вр шни) ниво анализе.

Ту иновацију најприје смо при  ми је ни ли у анализи стихова Гор ског ви јен ца, у 
два рада који су на пи сани у години оби ље жа вања Ње го ше вог ју билеја (Ma роje вић 
2014; Ma роje вић 2015), а овим радом је про ширујемо на знаменити старо ру с ки 
спјев.

2. Прво „там но мјесто“ староруског спјева које ћемо у овом раду раз мотрити, 
а које се у досадашњој литератури није таквим ни сматрало, ти че се вер ба ли-
за ције текста, тј. подјеле текста на ријечи. Ради се о првој (фо нетској) ријечи 
спјева (не рачунајући наслов), која је, по на шем ту мачењу, и једна лек си чка 
ријеч.

(1) У примјеру из првог издања: Не л поли ны бяшетъ, братїе, на чяти старыми 
словесы трудныхъ пов стїй о пълку Игорев , Игоря Святъ славлича! (Слово 1800: 
1) са став љач Рјечника Слова о полку Иго реве, Вера Леонидовна Виноградова, 
раздвојивши рјечцу ли и избрисав ши знак из над слова „и краткое“ јер га у из вор-
ном тексту није могло би ти, задржава растављено  пи  са ње компоненте не и 
компоненте л  по (Сл. Сло ва 1965 I: 15).

* radmilo@mail.ru
** Рађено у оквиру пројекта 178014 Динамика структура савременог срп ског је зи ка при 

Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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(2) У наведеном примјеру В. Л. Виноградова издваја при лог л  по у значењу 
„прилично, уместно, следует“ (Сл. Слова 1969 III: 71).

(3) Наведени примјер В. Л. Виноградова наводи као једну од че ти ри потврде 
одричне рјечце не која, у комбинацији с рјечцом ли, „В пред ложениях с ритори-
ческим вопросом указывает на утверждение, а не отрицание“ (Сл. Слова 1969 III: 
152).

(4) По нашем тумачењу, у примјеру је потврђен прилог нел по у зна чењу ‛не-
прилично, неумјесно, ружно’, тј. ми реконструишемо са  ста  вљено  пи са ње. 
Одрична рјечца не срастањем с обликом при дје ва у адвербијалној функцији транс-
формисала се у префикс дајући при ло гу/придјеву антонимско значење:

 

Разлика између двају тумачења није само семантичка на нивоу фонетске 
ријечи него и прозодијска, а и семантичка на нивоу реченице. Пре ма досадашњем 
тумачењу (а од њега су очито полазили сви при ре ђи вачи и коментатори јер 
вербализују текст као двије ријечи: рјечца + при лог) на рјечци би се ре али зовао 
посебни (побочни) акценат а ре че ни ца би имала значење: *Зар нам не би умјесно 
било, браћо, да старим ријечима отпочнемо тешке повијести о походу Игора 
Свјатослављића? По нашем тумачењу, фо нет ска ријеч је истовремено и лексич-
ка ријеч, с једним акцентом и јединственим зна чењем, а смисао прва три стиха 
је сте: ‛Бијаше ли (= Да ли би било) неумјесно, браћо, да ста рим рије чи ма от поч-
немо тешке по вијести о походу Игора Свјатослављића?’ Пи та ње је, наравно, ре-
торско, па је и од го вор потврдан: не треба их тако по чи ња ти. А како треба почети 
ту пјесму, од го вор дају три наредна стиха: ‛Та пјесма треба да отпочне према би-
линама нашега времена, а не пре ма фантазији Бојановој!’ Тиме је, заправо, отпо-
чела пјесничка полеми ка ау тора Слова и пјес ника старога кова Бојана

Противрјечност досадашње вербализације текста (и тумачења пр ве реченице 
спјева као ре торског питања) и наредног текста Д. С. Лиха чов је покушао да пре-
ва зиђе уметањем негације нет испред друге ре че ни це у свом објаснидбе ном пре-
воду („объяснительный перевод“): Не при стало ли, нам, братья, на чать ‹…›? ― 
(Нет,) начать эту песнь надо ‹…› (цит. по Булахов 2013: 61). Послије реторског 
питања, које је по смислу афирмација а не не га ци ја, могао би доћи само потврдни 
одговор: (Да,). Противрјечност се раз рјешава са став љеним писањем префикса и 
прилога у изворнику и пре вод ном семанти за цијом помоћу прилога не умест но: 
Неуместно ли, нам, братья, на чать ‹…›? И одговор је, наравно, по тврдан, у скла-
ду са семантиком (и поетиком) реторског питања. Тај по тврдан од го вор даље се 
развија сљедећом реченицом: Начать эту песнь надо […].
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3. Други примјер који ћемо посматрати са становишта лингви сти ке и поетике 
„тамних мјеста“, а који се „тамним мјестом“ досад није сма трао, тиче се синтаксе 
дво стру ких падежа, конкретно: двоструког ин стру ментала.

(1) У првом издању реплика кнеза Игора у којој је посвједочен дво струки 
инструментал гласи: „Хощу бо, рече, копїе приломити ко нець поля Половецкаго 
съ вами, Русици, хощу главу свою приложити, а лю бо испити шеломомь Дону“ 
(Слово 1800: 6; уп. Сл. Слова 1965 I: 16).

(2) У студији Судьба печатного текста „Слова о полку Иго ре ве“ (1951) 
Н. К. Гудзиј је обратио пажњу на функционалну перспекти ву реченице (мада 
он не помиње овај термин, као ни руски еквивалент „ак ту альное членение пред-
ложения“): „Нет основания менять, как это де лается в большинстве изданий 
«Слова»… пунктуацию и вместе с нею смысл во фразе […], устраняя запятую по-
сле «Русици» и перенося ее по сле слов «конець поля Половецкаго». Обращаясь к 
дружине, Игорю ес те ственнее было бы призывать ее вместе с собой к одолению 
половцев, а не к тому, чтобы вся поголовно дружина сложила свою голову в битве 
с врагами. Гораздо правдо по добнее, что Игорь готов был жертвовать лишь своей 
головой, а не головами своих дружинников“ (цит. по Сл. Сло ва 1978 V: 63).

(3) В. Л. Виноградова, састављач Рјечника Слова о полку Игоре ве, није при хва-
тила Гуд зи је ву синтаксичку интерпретацију. Поред тога, и она је одвојила запета-
ма етнонимски облик Русици: Съ вами, Ру  си  ци,  хощу главу свою приложити, 
а любо испити шеломомь Дону (Сл. Слова 1978 V: 62), да би у списку облика на 
крају одреднице разматрани об лик интерпретирала као вокатив: „русици ― зват. 
пад. мн. ч.“ (Сл. Слова 1978 V: 64).

(4) Ми у синтагми  (одстрањујући цокање као се кундарни на-
нос из кас ни јег преписа):

 

 

реконструишемо двоструки инструментал у значењу „с вама Русима“, бри шемо 
запету претходних издања испред облика  која би ука зи вала на паузу 
између личне замје ни це и именице полазећи тиме од јединственог интонаци-
оног такта у коме је акценат на замје ни чком об ли ку ослабљен (по данашњој 
терминологији: побочни). То – с једне стра не. С друге стране, прихватамо 
Гудзијеву интерпретацију функци онал не перспективе реченице, од које су очи-
то полазили и први из да ва чи. Обје ове узајамно повезане иновације потврђујемо 
са аспекта по ети ке „тамних мјеста“: у специфичном катрену (четворостишју) 
непарни сти хови имају анафору  и обогаћену ри му , 
пар ни се завршавају ономастичким јединицама, док у тре ћем такту дру гог сти-
ха искључујемо паузу између личне замјенице и етнони ма.
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4. Трећи примјер који ћемо у овoм раду размотрити тиче се стил ског поступка 
односно стилске фигуре која је за ним љива за анализу са ас пек та лингвистике и 
поетике „тамних мјеста“, а то је пер со ни фи ка ци ја ― и деперсонификација.

(1) Да ли је у примјеру: Чему мычеши Хиновьскыя стр лкы на своею не 
трудною крилцю на моея лады вои? (Слово 1800: 38) потвр ђен облик акузатива 
плурала именице женског рода стр лка, како се об лик досад једногласно интер-
претирао, или облик акузатива плурала име ни це мушког рода стр лок, како га ми 
тумачимо?

(2) Досад се облик „стр лкы“ није сматрао „тамним мјестом“: ко лико нам је по-
знато, сви коментатори и преводиоци по ла зи ли су од ту мачења да је ријеч о облику 
акузатива плурала име ни це женског  ро да, тј. о деминутивно -хипокористичкој 
изве де ници на -ка име ни це стр  ла. Тако се облик тумачи, без икак ве дилеме, и 
у Рјеч нику Сло ва о пол ку Игореве: „Уменьшит от «стр ла»“ (у првом, тј. основ-
ном зна че њу) (Сл. Слова 1978 V: 232). У Рјечнику се издвајају два значења гла го-
ла мыка ти: „1. Кидать, метать, разбрасывать“, које се илуструје наведе ним и још 
јед ним примјером из Сло ва (Сл. Слова 1969 III: 119); „2. Та скать, волочить кого-л.“ 
(Сл. Слова 1969 III: 120). Стварно је у наве де ном примјеру по свје дочено ово дру-
го значење (‛носити’), док се прво (‛ба цати’) из кон тек ста само подразуми је ва. На 
друго значење указује ад вер бијал начина ис казан синтагмом у локативу двојине с 
пред логом на ‛на два своја лака крила’.

(3) Једино смо ми, тумачећи ово мјесто на часовима Историје ру ског језика, об-
лик по сма тра ли као једно од „тамних мјеста“, услов ље но обличком хомонимијом 
која се тиче управо аку за ти ва плурала, при чему се опредјељујемо за тумачење по 
којем је то облик акузатива плурала име ни це му  ш  ког  рода стр лок < strělъkъ.

Поставља се питање: зашто би Јарославна „тепала“ оријентал ним, тј. половач-
ким стри је ла ма кад оне нијесу биле ни мале нити су јој би ле драге? Истраживачи 
оружја епохе Игоревог похода не налазе никак ве разлике у стријелама које су ко-
ристили Руси, Половци и други народи епохе. У свим дру гим контекстима, у раз-
ник значењима, у Слову је по свје дочена само именица стр ла (осам по твр да) (Сл. 
Слова 1978 V: 231–232). Поред то га, за именицу стр лка (у првом, тј. основ ном 
значе њу) В. Л. Вино гра дова наводи само три касније, фолклорне потврде, једну 
из укра јинске а двије из руских народних пјесама. У обје руске народне пје сме (из 
збор никâ Кирше Данилова и Кирејевског) прво се наводи облик име нице стре ла, 
па се тек онда он суфиксално модификује, из стилских раз  лога, као стрелка.

Версолошки и текстолошки ћемо реконструисати терцину у ко јој се облик на-
лази:

 

уз сљедећи закључак: може се сма тра ти да је у на ве деном контексту по свје дочен 
облик именице мушког рода која значи ли  це стр лок < strě lъkъ, при чему је та име-
ница метафорично употријеб ље на стилским по ступ ком деперсонификације, а то 
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тумачење се потврђује и са аспекта по е ти ке „тамног мјеста“. У Јарославнин ом пла-
чу (врсти тужбалице) пер со ни фикује се Вет(е)р < větrъ (његовој персонификацији 
служи и хи по ко ри стички су фикс -ило, карактеристи чан зa властита имена мушких 
ли ца), али се и де персонификују оријен тал ни стријелци: њих Вјетар носи (а 
вјетрови, као Стри   богови сљедбеници, непријатељски су расположе ни према 
Иго ру и његовим пуковима) – и баца на војнике Јарослав ни ног дра гог.

(4) Као додатни аргумент (и други, несумњиви примјер де пер со ни фикације) 
по служиће нам сљедеће мје сто спјева: Ты бо можеши по суху живыми ше реширы 
стр ляти, удалыми сыны Гл бовы (Слово 1800: 29), које ће мо ми текстолошки и 
версолошки интерпретирати на сље дећи начин:

 
 
 

Ово паралелно мјесто служи нам као додатни аргумент у (раз)рје ше њу „там-
ног мјеста“ које је било предмет анализе у овом одјељку наше рас праве. Шерешир 
је жива ватра, односно ђуле са запаљивом смјесом ко је се гађало из катапулта. 
Наведено мјесто би се могло превести: ‛јер ти можеш бедем живом ђулади гађати, 
храбрим синовима Глебовим’.

5. Сљедеће „тамно мјесто“ на које ћемо се осврнути тиче се об ли ка салтани 
у примјеру из Слова о полку Иго реве: Га личкы Осмо мы сл  Яро  сла ве! […] Грозы 
твоя по землямъ текутъ, от  во ряеши Кiеву вра та, стр ляеши с отня зла та стола 
салтани за зем ля ми (Слово 1800: 30),1 који је у до са да ш  њим тумачењима, осим у 
нашем, погрешно објашњаван као об   лик аку за тива множине име нице салтанъ у 
значењу ‛ти тул правителя у му суль ман’ (види нај  важ нија тумачења у: Сл. Слова 
1978 V: 82–83). По гре ш но ту мачење објашњава се ко му ни ка ци оним теш коћама 
пер цеп  ци је не о бич ног реда ри је чи.

(1) Именичко тумачење облика ми смо аргументовано оспорили ― на српском 
језику у мо но графији ко ја је објављена о осамсто годиш њи ци спјева (Маројевић 
1985а: 110–112), а паралелно и у посебној сту дији (Ма  ро је вић 1985б: 97–98), а 
затим и у рас пра ви објављеној на руском језику о двје ста го  дишњици првог из-
да ња (Ма ро е вич 2001: 59–65), про ту мачивши об лик као по се сив (по ранијој 
терминологији „посе сив ни при дјев“).

(2) У чланку (Ма ро евич 2001) филолошка реконструкција текста као метод до-
пу ње на је ме тодом по етске реконструкције текста. У увод ном дијелу чланка (Ма-
ро евич 2001: 55) ис так ли смо сље деће: „Спе ци фика нашего исследования ‛тем ных 
ме ст’ «Слова о пол ку Игореве» со сто ит в том, что оно базиру ет ся на парал лель ном 
изу че нии научных статей, лек сико гра фи че ских опи саний, ком мен тариев к тек сту 
(филологическая ре кон струкция тек ста) и худо же ствен ных пе ре во дов (поэтиче-
ская рекон струк ция текста). Привлечение пе реводов на со вре менный русский язык 
преследует две цели: с одной сто роны, про ве рить, как то или иное тол ко ва ние, а 
также смена научных парадигм, от ражается в художественных пе реводах; с дру  гой 

1 У препису који је прављен за царицу Ка та ри ну: салъ тани.
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стороны, выделить слу  чаи творческого подхода пере вод чика к тек сту оригинала, 
ко гда по эт-переводчик не соблюдает тол ко ва ния фи ло  логов, а пови ну ет ся за ко нам 
художе ствен ного творчества, вос со здавая по этический образ со  глас но «требова-
ниям» поэтического во об ра жения. Здесь хотелось бы вспо м нить наблюдение Ф.Е. 
Корша, сде лан ное им по дру гому поводу: «Но что, если чутье гениального худож-
ника пре ду пре ди ло изыскания уче ных» (Корш 1897: 34)“.

Слабо мјесто досадашњег тумачења (употреба мно жи не умје сто једни не ― 
јер је пјесник несумњиво имао у виду конкретног тур ског сул та на) пре во ди оци су 
отклањали употребом име нице у јед ни ни или при дјева с посесивним значењем.

1° У једном пре воду налазимо облик једнине умјесто облика мно жи не, што смо 
ми ова ко прокоментарисали (Ма ро евич 2001: 60): „Про ти во речие между мн. числом 
перевода (сул таны) и ед. чи слом ре аль но го ком ментария (турецкий султан) оста-
ется во всех про смо т рен ных пе ре во дах, за исключением трех. Кроме переводов, в 
ко то рых сло во форма сал тани пе редается посредством притяжательного при ла га-
тель ного сул тан ский и султанов (см. ни же), только в переводе Иго ря Шкля рев ско-
го сня то указанное противоречие: По земле твои гро  зы те кут далеко, / рас ши бая 
преграды. / Ты в Дунай ворота закрываешь. / Да же с облака дань со бираешь! / И 
пускаешь в султана стрелы“ (Слово 1980: 10).

2° У једном преводу је односни придјев у посесивном значењу, док се један 
преводилац опредијелио за присвојни при дјев, тј. посесив, што смо ми овако про-
коментарисали (Ма ро евич 2001: 62): „Но интересно другое. «Чутье гениального 
худож ни ка предупредило изыскания ученых» (Корш): в двух из из вестных нам пе-
реводов вместо существительного сал тан в ед. или мн. числе упо треб лено при-
тяжательное прилагательное. Это перевод Г. П. Павского, в ко тором представлено 
при ла гательное с суф фиксои -ск-: Грозы твои но сятся по землям. / Ты отворяешь 
ворота Ки ева, / стреляешь с отеческого зо лотого престола / далее земель сал тан-
ских (Слово 1880: 495), ― и по эти ческое переложение Н. И. Рыленкова, в котором 
ис поль зовано притяжательное прилагательное с суффиксом -ов: Ты го нишь грозы 
на луга и пашни / И, Киеву ворота открывая, / Вер шишь свой суд на берегах Дуная. 
/ С отцовского престола мечешь стрелы / В за морские султановы пределы (Слово 
1986: 245)“.

(3) И послије наше друге фазе у тумачењу овог „тамног мјеста“ Слова остала 
су два питања која је требало разјаснити.

1° Са аспекта лингвистике „тамних мјеста“ требало је, прво, пот кри јепи ти 
примјерима нашу претпоставку да је наставак мушког рода име нич ке про мјене мо-
гао бити уопштен — прене сен на при дјеве уз име нице женског ро да, тј. да при-
мјер так ве употребе није само наведе но мје  сто у спјеву: сал  та н’и за земл’а ми ‛за 
султановим земљама, иза сул та но вих зема ља’. Друге при мјере који би могли по-
служити као паралеле (и по  твр да тачности ове претпоставке) раније нисмо могли 
навести. Њи хо  вим навођењем на ше објашњење, и у овој појединости, не би било 
ви ше само добро об раз ло жена претпоставка него филолошки потврђено ту ма  че-
ње. У раду (Маројевић 2012), који је означио нашу трећу фазу у ту ма чењу „тамног 
мјеста“, наведени су ти други при мје ри упо тре бе ин стру мен тала множине при-
дјева у форми мушког рода који служи као ат ри бут уз именицу женског рода: 
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датьми  Изб ХIII1, 97; ри зами св т  лы и славны ПНЧ к. ХIV, 101в (Кузнецов 
2006: 181). У на по ме ни Анатолије Кузнецов на води и трећи примјер: моученици. 
хри сто вы §звы оукра ше ни бы сте Мин ХII (д), 106 об., али га неоправдано сма т-
ра об ликом акузатива и синтаксичким кал ком с грчког оригинала (Ма ро је вић 2012: 
112).

2° Требало је, друго, фи ло лошки потврдити и компаративно -ис торијски об-
јаснити инверзију посесива и предлошко -падежне везе. У истом раду ми смо по-
казали да је инверзија коју налазимо у поетици Лу ке Ми ло ва нова Ге ор ги јевића 
(форму ли са ној) (Маројевић 2012: 112–113) и Ивана Мажу ра  ни ћа (примијење ној) 
(Маројевић 2012: 113–117) по  твр ђена и у Слову о полку Иго реве, што нам је послу-
жило као за вр ш ни ар гу мент у лингвистичком об јашњењу „тамног мјеста“ у ста-
ро рус ком спје  ву (сал  та н’и за земл’а ми у значењу ‛султанових иза земаља’).

Компаративно -ис торијски закључак који смо том приликом на ве ли гласи: 
„Примарно, употреба адјектива (или по се сива) испред пред ло шко -име ничке везе 
није ни била ин вер зија него једна од развојних фа за у процесу замјене бес пред-
ло жне конструкције предложном, на при мјер: *krasь ně mě stě → крас ну на мјесту 
→ на красну на мјесту → на крас ну/крас ном мјесту. Дру гим ријечима, у при-
дјевско -име нич ким ве за ма пред лог се почео упо требљавати најприје само испред 
именице јер је то било до вољно за прецизирање значења, и то је тип који описује 
Лу ка Ми ло ва нов, при мјењује Мажуранић и који реконструишемо у Сло  ву о полку 
Игореве. Затим се предлог пренио на атрибут, и то је тзв. ре дуп ли ка ци ја предлога, 
коју често нала зимо у старим словенским тек сто ви ма. Нај зад, кад је употреба 
пред  лога у одређеним значењима (и па  де жи ма) по стала обавезна, уста лио се 
савремени тип с пред логом са мо ис пред прве ком по ненте синтагме“ (Маројевић 
2012: 117).

(4) Завршићемо овај одјељак расправе текстолошком и версо ло ш ком рекон-
струкцијом од го варајућег сегмента текста:

Са аспекта поетике „тамних мјеста“ оцртава се моћ Јарославни ног оца, Игоревог 
таста: пјес ник сликовито каже да ње гов страх (тј. страх од њега) по земљама се 
шири, он отвара капију Кијева и гађа својим стри је  ла ма с очевог златног престола 
до иза сул та нових земаља, тј. да све до т ле допире његова моћ (а не гађа „султане“ 
иза ― не зна се ни ко јих ни чијих ― зе ма ља).

6. Раз мот ри ћемо, на крају, посесив („присвојни придјев“) Овлур’ь (комонь) 
‛Овлуров (коњ)’ као разријешено (дакле: „освијетљено“) „там но мје сто“ Слова 
о полку Иго реве. Облик је, погрешно, тумачен као име ни  ца: Игорь спитъ, Игорь 
бдитъ, Игорь мыслїю поля м ритъ отъ великаго Дону до малаго Донца. Ко монь въ 
полу но чи Овлуръ свисну за р кою; ве  лить князю разум ти. Князю Игорю не быть 
(Сло во 1800: 40). Ми смо облик про ту мачили као посесив, на српском језику у мо-
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но гра фи ји (Ма  ро је вић 1985а: 112–113) и паралелно у по себној студији (Ма  ро је вић 
1985б: 98–99), а на рус ком је зи ку најприје у чланку (Ма ро е вич 1990: 113–114).

(1) Наше тумачење наведеног „тамног мјеста“ (према Ма ро е вич 1990: 113–114) 
одражено је у Ен цик лопедији „Сло ва о пол ку Иго ре ве“ у сљедећој формулаци ји: 
»Серб. исследователь Р. Мароевич высказал пред по ложение, что во фразе „Ко монь 
въ полуночи Овлуръ свисну за р  кою“ есть грам  ма тич. и смы сло вые неувязки, ко-
торые будут устра нены, если допустить в ней при тяж. прил. „Ов лурь“: в таком 
случае фраза мо жет быть понята так: „Ов  луров конь в полночь прон зи тель но за-
ржал за ре кой ― дает знак кня зю, чтобы он понял, что пора бе жать“. „Такое про -
чтение, ― пишет Ма роевич, ― находит под твер ждение в фоль клор ной поэтике: 
жи вот ное помогает герою в ро ковые минуты“. Однако и в этом случае при хо дится 
до пу стить не обычный порядок слов ― между сущ. и опре де ле нием оказа лось об-
стоятельство „въ полуночи“ ― и при знать, что гла гол „сви снути“ мог иметь зна-
чение „пронзительно за ржать“« (О. В. Тво рогов. Овлур (Влур). – Энц. Слова 1995 
III: 345).

(2) У раду (Ма ро е вич 2001: 55–59, 62–65) ми смо се осврну ли на ове двије 
Тво ро гов ље ве примједбе, овим ријечима: „В оценке «не обыч ного по ряд ка слов» 
литературовед ис хо дит из современ ного рус ско го языкового со знания, соглас-
но которому грам мати чески не воз можен раз рыв между при именным родитель-
ным и опре де ляемым существитель ным. А на до ис ходить из реконстру иру емого 
древнерусского языкового сознания, в ко тором исполь зо вание притяжательно-
го прилагательного в указанной по зиции было не только воз мож ным, но вносило 
определенное пере рас пре деле ние в функциональной перспективе (ак ту аль ном чле-
нении) пред ло же ния. В современном сербском языке, который можно исполь зо-
вать в качестве модели древнерусской ситуации, такой порядок слов обы чен: Коњ 
у поноћ Ов лу ров зањишта иза реке. |/ Что ка са ется ре кон струк ции лексического 
значения глагола сви с(т) ну ти, следует также ис ходить из древнерусской лексико-
семантической системы, а не из со вре мен ного русского языкового чутья. Основ-
ные значения лексем свист, сви ст  нуть в современном русском и свистъ, свист-
нути в древ не русском не со  в падали, до ка за тель ства это го находим в самом тексте 
«Сло ва о полку Игореве». И не только в новом про чте нии рас сма три ва емого фраг-
мента. До казательством слу жит отглагольное существи тель ное свистъ: свистъ 
зв рин (Сло  во 1800: 7). Это совсем не свист птицы или суслика, а рев хищ  но го 
животного. Пронзительное ржание коня как раз входит в та  кую семантическую 
структуру“ (Ма ро е вич 2001: 58–59)2. 

За ово и за претходно „тамно мјесто“ главни аргумент јесте ау тен тичност по се-
сивâ од личних имена и других именица с ос но вом на -н и -р: ин ди ви дуална при-
падност се у кругу таквих име ни ца из ра жавала по мо ћу су  фик са *-јь у ХI–ХII и у 
првим децени јама ХIII вијека. Ина че, уз ову додатну аргументацију, може се ту ма-
чење облика Ов лурь као по се си ва коначно сматрати ― потпуно об разложеним.

(3) Од четвртог тома Рјечника Слова о полку Иго ре ве уведена је но ва лекси-
кографска рубрика »Переводчики и комментаторы „Слова“« (Сл. Слова 1973 IV: 
233–234), што је образложено у уводној биљешци: »На чи ная с 4-го выпуска в 
„Словаре“, в особой рубрике „Переводы“, приводятся примеры переводов наибо-
лее спорных и трудных слов и вы ражений „Слова о полку Иго ре ве“ со времени от-

2 Знаком | ука зујемо на прелазак на нову страну у тексту који се цитира, а зна ком / на гра-
ницу између двају пасуса у њему.
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крытия памятника до наших дней« (Сл. Слова 1973 IV: 3). Узети су у обзир само 
преводи на источнословенске језике. И ми смо, у чланку (Ма ро евич 2001), фило-
ло шку реконструкцију текста као метод до пу нили ме тодом по етске ре кон струкције 
текста [види горе т. 5.(2)]. Зато смо и у оквиру овог истра жи вања провјеравали 
како је ово или оно „тамно мјесто“ превођено на словенске је зике. Анали зи рани 
су само словенски прозни пре води према постхумно об јав ље ној ан тологији «Слово 
о плъ ку Иго ре ве» в перево дах на славян ские языки XIX–XX вв. бјело ру ског истражи-
вача Слова М. Г. Була хо ва (по што са став љач није располагао прозним македон ским 
преводом, укљу чен је ма ке дон ски превод у сти ху).

Необичну књижевноумјетничку реконструкцију анализира ног фрагмен та тек-
ста налазимо у три југословенска превода Слова о пол ку Игореве (дру га два пре-
во ди оца, наравно, угледали су се на првог). Пре вод Р. Нахтигала (1954): Kot konj 
je Ovlur o polnoči zarezgetal za re ko; veli knezu razumeti (цит. по Бу ла хов 2013: 328). 
Превод Ј. Ба да лића (1957): Poput konja o ponoći Ov lur zarza za rijekom, da bi ga knez 
razumio (цит. по Булахов 2013: 346). Пре вод (у стуху) Т. Димитровског (1960): В 
полноќ Овлур зад реката ко коњ ’рзна ― / да разбери кнезот: (цит. по Булахов 2013: 
279). У спјеву је бројним примјерима потрђен ин стру ментал поређења, али не и 
но ми на тив без поредбеног везника. Ово је за нимљив примјер како преводиоци 
коригују несувисла тумаче ња ко мен татора, при чему је аутор овог преводилачког 
рјешења, Р. Нах ти гал, прије свега лингвиста, стручњак за словенску филологију. 
На рав но, не ма потребе посезати за претпоставком да је Овлур имитирао рзање ко-
ња ― сâм Овлуров коњ је зањиштао с друге стране ријеке.

У вези с нашим тумачењем именице свист и глагола сви с(т) нути у старору-
ском јези ку односно у Слову о полку Игореве занимљив је примјер из једног од 
пре пи са дјела Задонщина: Хоробрыи Пересв т поскакиваеть на своемь в  щемь 
сивц , свистомъ  поля перегороди (цит. по Сл. Слова 1978 V: 102). Да ли 
то звиждуком храбри Пересвет прегради поља ― или њиш та њем свога коња? 
Мислимо да је ријеч о Сивчевом њиштању.

(4) Реконструисаћемо, текстолошки и версолошки, разматрани контекст спјева 
(рекон струк ција се заснива на метрици и ритмици тро такт ног стиха руских били-
на, који се у Слову о полку Игореве транс фор ми ше у неку врсту слободног стиха):
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Са аспекта поетике „тамних мјеста“ треба истаћи да је наше тума чење у пуном 
складу с фолклорном концепцијом: у одсудном тренутку жи вотиња помаже јунаку. 
То ће чинити и друге животиње током Иго ре вог бjекства.
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Радмило Н. Мароевич

«ТЕМНЫЕ МЕСТА» СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ В АСПЕКТЕ 
ЛИНГВИСТИКИ И ПОЭТИКИ

Резюме

В настоящей работе рассматривается толкование пяти фрагментов по эмы «Сло  во о пол-
ку Игоре ве» с точки зрения лингвистики, поэтики и линг вокультурологии. Во вводной ча-
сти работы (п. 1) обосновывается понятие „по эти ка тем ного ме ста”, впервые использован-
ное в анализе двух фрагментов по эмы «Горный венец» Пе  тра Негоша.

В первой части статьи (пп. 2–3) рассматривается синтаксис двойных па де жей (двойно-
го творительного падежа) в аспекте лингвистики и по этики „тем ных мест“, а также слитное 
и раздельное написа ние слов, на при ме ре фонети ческого слова нел по и риторического во-
проса, которым поэма и на чина ется.

Во второй части работы (п. 4) рассматриваются стилистические фи гу ры в аспекте линг-
вистики и по этики „темных мест“, а именно: творительный срав не ния и олицетворение.

В третьей части работы (пп. 5–6) с новой аргументацией обо сно вы ва ется толкование 
двух „тем ных ме ст” поэмы «Сло  во о полку Игоре ве», в кото рых ав то ром реконструируют-
ся посессивные формы. ― Во фразе „Ко монь въ полуночи Овлуръ свисну за р кою“ есть 
грам  ма тические и смы сло вые неувязки, которые будут устранены, если допустить в ней 
при тяжательное прилагательное Ов лур’ь: в таком случае фраза мо жет быть по ня та так: „Ов -
луров конь в полночь прон зи тель но за ржал за рекой ― дает знак кня зю, чтобы он понял, 
что пора бе жать“. Такое про чтение находит под твер жде ние в фольклорной поэтике: жи вот-
ное помогает герою в ро ковые минуты. ― В словосочетании: салтан’и за земл’ами вместо 
суще стви тель но го сал танъ ре кон стру ируется посессив сал тан’ь, находящийся в инвер-
сии по отношению к сло во фор ме зем лями. Слово салтани раньше толковалось как фор  ма 
вин.п. мн.ч. сущ. сал танъ в значении ‛ти тул пра ви те ля у му сульман’. У это го толкования 
мож но найти три спорных мо мен та. Во-пер  вых, маловероятно, что бы был упо  треблен им.п. 
с окончанием -и вме сто вин.п. с окон чанием -ы в кругу оду шевленных су ще стви тель ных 
твер до го скло нения. Взаимо дей ствие окон чаний именительного и вини тель ного происхо-
ди ло в проти во  по лож ном на прав ле нии: на им.п. было рас пространено  окончание вин.п. -ы. 
В других примерах вин.п. с окон ча  нием -ы со хра няется. Во-вторых, трудно объ яс нить упо-
требление мн.ч. вместо един ствен ного, если автор «Слова» имел в ви ду турецкого сул тана. 
В-треть их, пред ложно-падежное сочетание «за зем лями» пред став ля ется семан ти чески 
(сле довательно, и грамматически) не пол ным: за ка кими зем ля ми?
Ключевые слова: поэма «Слово о пол ку Иго реве», реконструкция „тем ных ме ст“, син-

таксис двойных па де жей, инверсия определения и предложно-па деж ного соче та ния.
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СРПСКИ СЛАВИСТИ У ЈЖНОСЛОВЕНСКОМ ФИЛОЛОГУ 
О СЛОВЕНСКИМ ЈЕЗИЦИМА

У раду се говори поводом сто година излажења Јужнословенског филолога о томе ко-
лико су српски слависти у њему писали о другим словенским језицима. На једној стра-
ни говори се о томе колико овај часопис доноси радова о словенским језицима из пера 
српских слависта, а на другој страни – колико српски слависти на страницама овог ча-
сописа представљају оно што се ради у другим славистичким центрима – кроз текућу 
периодику. 
Кључне ријечи: Јужнословенски филолог, славистика, српска славистика, научна 

критика.

Ријетке су периодичне публикације код нас са тако дугом традицијом 
излажења какву има Јужнословенски филолог. Овај лингвистички часопис је 
2013. навршио сто година од покретања. Концепција с којом су га покренули 
његови покретачи, Љубомир Стојановић и Александар Белић, свакако му је 
обезбиједила такву дуговјечност. Покретачи Јужнословенског филолога имали 
су ауторитет у тадашњем свијету славистике, али и увид у оно шта се тада ра-
дило у филологији и славистици. Они су почетком двадесетог вијека увидјели 
потребу за покретањем Јужнословенског филолога, ради попуњавања празнине 
у српској језичкој науци, која се све интензивније развијала. Поредећи стање у 
српској филологији са стањем удругим словенским филологијама, закључили 
су да нам недостаје публикација какве постоје на другим странама, то су фор-
мулисали у првој књизи новог часописа: „Данас има већ приличан број ча-
сописа посвећених различитим деловима славистике или њеном целом оби-
му. Довољно је поменути само Archiv für slav. Philologie, Извѣстія отдѣленія 
русскаго языка и словесности Имп. Академіи Наук, Русскіҋ Филологическіҋ 
Вѣестникъ, Филологическія Записки, Listy filologické, Prace Filologiczne, 
Rocznik Slawistyczny, Časopis pro moderní filologii – да друге још специјалније 
часописе, зборнике различних словенских академија, научних друштава и уни-
верзитета, тако исто и зборнике издања у којима има славистичких расправа и 
не помињемо –, па да буде свакоме јасно да је на развитку славистичке перио-
дичке литературе доста урађено, и да се све више ради. Појава тако специјалних 
часописа као што су Rocznik slawistyczny у Пољака, који је посвећен скоро 
искључиво словенској лингвистици, или Časopis pro moderní filologii у Чеха, 
иако он није искључиво посвећен славистици, – показује без сумње напредак 
славистике последњих година, и чак полет у извесном правцу. 

* Рад је настао у оквиру пројекта 178021 – Опис и стандардизација савременог српског 
језика, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије.
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Према овоме развитку славистике и према потреби, да се и у нас развије у 
овом правцу живљи рад, којим ће се помоћи, колико се буде могло, и општим 
испитивањима о словенском језику и проучавању многих тамних страна наше-
га језика, са покретањем филолошко-лингвстичког повременог списа на нашем 
језику није се могло више оклевати. Јер иако у нас има академија и научних 
друштава која објављују научне радове и из славистике, иако има књижевно-
научних часописа у којима се каткада критички пропраћају и новија дела из 
различитих њених области, ипак ми нисмо још имали часописа којему би био 
једини задатак – проучавање нашег језика у вези са осталим јужнословенским 
и другим словенским језицима и испитивање њихових језичких споменика. Ту 
празнину, према својој снази и средствима, треба да попуни ’Јужнословенски 
филолог’“ (Поводом покретања „Јужнословенског филолога“, 1–2).

Пред покретање часописа његови оснивачи су позвали стране слависте на 
сарадњу, а позив је штампан поновљен у првој књизи Филолога. На позив су 
се одазвали многи филолози, о чему се говори у уводном тексту: „Ми смо врло 
задовољни што можемо констатовати да смо већ при првом објављивању своје 
намере наишли на једнодушан, повољан одзив у научних радника и у нас и на 
страни. Прилози који су нам одмах почели стизати утврдили су нас још више 
у умесности покретања овог научног предузећа баш у данашњим приликама 
нашим, а обећање сталне сарадње, која су нам са различитих страна долазила, 
охрабрила су нас за будућност“ (стр. 3). У рубрици Расправе објавили су радове 
и руски слависти А. А. Шахматов, П. А. Лавров и М. Г. Долопко. 

Први свјетски рат прекинуо је излажење Јужнословенског филолога, о 
посљедицама које је претрпио овај часопис пише на првим странцама дру-
ге књиге: „После прве књиге од две свешчице Јужнословенски филолог 
је морао је престати излазити. Друга књига већ је на половину била сложе-
на, а дошао је пад Београда 1914 год., па пад Србије 1915 год. Непријатељска 
рука није штеделадржавних установа наших, ни домова појединаца, већ је, 
уништавајући уништавајући Државну штампарију, уништила у њој и сложе-
ни текст ’Јужнословенског филолога‘ и рукописе писаца, а претресајући домо-
ве појединаца и проналазећи у њимаостатке културног рада српских грађана, 
уништила је и остали део рукописа спремљених за II књигу часописа. Тако је и 
’Јужнословенски филолог‘ поделио судбину своју са целим нашим народом из-
мученим и тешко оштећеним светским ратом“ , написао је Александар Белић на 
почетку друге књиге Филолога, која се појавила у Београду 1921. године. У уво-
дном тексту се изражава жаљење за у току ратних година преминулим филоло-
зима и сарадницима Јужнословенског филолога – међу којим су и С. Новаковић, 
Филип Ф. Фортунатов, А. А. Шахматов, Август Лескин. Ту се најављује да ће 
остати непромијењена физиономија часописа: позивају се сарадници који се 
баве јужнословенским језицима, прасловенским и старословенским језиком, 
као и другим словенским језицима да шаљу своје прилоге. Такође, часопис ће 
„пратити кретање словенске лингвстике и филологије код свих осталих словен-
ских народа, дајући критичке прегледе о научном раду код њих“ (стр. 2–3). 

У вријеме поновног покретања Филолога било је идеја да он постане гласило 
за филологију новостворене јужнословенске државе. У писму Франу Рамовшу 
од 20. априла 1920. године Александар Белић наводи да се слаже с његовим 
предлогом да се све о словеначком језику објављује у Јужнословенском фи-
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лологу и истиче: „Ја врло радо примам Ваш предлог да сва Slovenica пређе у 
»Јужнословенски филолог« (тако се звао овај часопис већ /пре/ рата, али тада 
је изашла само једна његова књига, коју Вам шаљем). Наравно, Ваша би била 
брига да се рукописи добију, да се води стална библиографија итд. /.../ Вас бих 
нарочито молио да израдите потпуну библиографију словеначких ствари које се 
језика тичу од 1914 год. до данас, па бисмо то одмах штампали“ (Ротар: 16). И 
у писмима која слиједе Белић позива Рамовша да спреми који прилог словенач-
ких лингвиста и библиографију за први број Филолога јер „Он нетреба да изађе 
без једног или више ваших прилога“, истиче Белић у свом писму од 3. новмбра 
1921. године и предлаже Рамовшу: „Мени би најмилије било да се Ви примите 
да водите цео словеначки део у часопису: да се старате о чланцима, о повременој 
библиографији и т. д. само бисмо се договарали о крупнијим питањима и о 
крупнијим стварима“ (Ротар, 17). С тим у вези интересантна је биљешка коју 
је Белић објавио у овој књизи Филолога:„Јагићев Архив ... изашао је 1920 год. 
у својој 37. књизи, навршивши тако 44 године свога излажења ...Сада издавач 
Архива, Вајдманова књижара у Берлину, изјављује да због неповољних при-
лика обуставља издавање овог часописа, а његов уредник В. Јагић, прашта се 
са својим сарадницима желећи да се у што скоријем времену наново проду-
жи издавање његова часописа. ... Нема ниједнога слависта који неће жалити 
што Јагићев Архив престаје да излази и који му неће признати ненадмашне за-
слуге у развитку словенске филологије за последњих 50 година“ (стр. 181). То 
говори да је тад постојала идеја да Јужнословенски филолог преузме задаћу 
коју је обављао и Јагићев Архив. Тако нешто види и у размишљањима Франа 
Рамовша Јанез Ротар, који је приредио књигу с кореспонденцијом Ф. Рамовша 
и А. Белића. Он сматра да је распадом аустроугарске државе послије пораза у 
Првом рату створена могућност да центар јужнословенске филолгије са Дунава 
(тј. из Беча) пријеђе у центар створене државе Јужних Словена – Београд и 
да би Белићев часопис могао на неки начин бити насљедник Јагићева Архива. 
А као да у свему томе има неке симболике и у чињеници да је прва персо-
нална библиографија једног слависте у Јужнословенском филологу управо 
библиографија Ватрослава Јагића: Библиографија Јагићевих радова од 1907 
године (С[тепан] К[уљбакин] //ЈФ 3 (1922–1923), стр. 102–111).

Јужнословенски филолог је по други пут престао да излази са започињасњем 
Другог свјетског рата.. Александар Белић је послије Другог свјетског рата обно-
вио прво рад Српске академије наука, основао Институт за српски језик 1947. 
године са циљем да у се њега пренесу велики Академијини пројекти у обла-
сти српског језика. У Институту је обновио и рад часописа који су излазили 
прије рата „Српски дијалектолошки зборник“, „Наш језик“ и „Јужнословенски 
филолог“. Први послератни Филолог изишао је 1950. године, то је 18. књига 
за 1949–1950. годину. У обраћању сарадницима Уредништво најављује да ће 
у основи концепција часописа остати иста: садржај ће му бити „у области 
јужнословенске и опште словенске филологије и лингвистике“. Последња 
књига на којој стоји да је уређује Александар Белић јесте XXIV за 1959–1960. 
годину. Његовом смрћу завршила се и једна епоха Јужнословенског филолога, 
који је три пута покретао, поставио му јасну концепцију, кроз 47 година вођења 
уврстио у ред најугледнијих гласила у свијету славистике, сам објавио у њему 
сто деветнаест радова.
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Послије Белићеве смрти нови уредник „Јужнословенског филолога“ по-
стао је академик Михаило Стевановић, који је Александра Белића наслиједио 
и на мјесту директора Института за српскохрватски језик. Он је задржао исту 
концепцију часописа и одржавао динамику излажења. Послије одласка акаде-
мика Стевановића у пензију 1973. године за главног уредника именована је ака-
демик Милка Ивић. Ново уредништво са новим главним уредником унијело је 
нови полет, проширило број сарадника у часопису. Само први број који је уре-
дила академик Милка Ивић, XXXI – покривао је двије године 1974–1975, от-
ада се Јужнословенски филолог јавља као годишња публикација. Часопис се 
учврстио међу најугледнијим лингвистичким публикацијама те врсте у словен-
ском свијету. Академик Милка Ивић је „Јужнословенкски филолог преко три-
десет година од XXXI до LXIII књиге (1974–2007)1 не штедећи своје умне и фи-
зичке снаге и улажући свој углед једног од водећих лингвиста свога времена у 
свијету. Након дугогогодишњег вођења часописа предала је руковођење своме 
млађем сараднику академику Предрагу Пипру, примарно слависти, али и углед-
ном србисти, који је ту дужност преузео од LXIV књиге за 2008. годину. 

Као што му је и приликом оснивања утврђен профил, Јужнословенски фило-
лог је био часопис прије свега за јужнословенску филологију. То се до осамдесе-
тих година прошлог вијека може и потврдити. Наравно, кад је посриједи одјељак 
Расправе, ту доминирају прилози о српскохрватском, односно српском језику. 
Кад је ријеч о оној најави да ће Јужнословенски филолог пратити и кретања 
у филологији и лингвистици других словенских народа, могло би се рећи да 
је он испуњавао и испуњава и ту своју мисију. Наравно, пратити у одређеној 
мјери, не у цјелини. И овдје су се ствари мијењале током протеклих сто го-
дина; те промјене су разне врсте. Прво, продукција у свим националним сло-
венским филологијама се вишеструко повећала да за иоле потпуније праћење 
те продукције не би био довољан часопис формата Јужнословенског филоло-
га да сав простор посвети томе циљу, друго, и на подручју бивше Југославије 
појавили су се и други часописи који доносе и информације те врсте. (Ту су и 
два часописа посвећени искључиво славистици: Зборник Матице српске за сла-
вистику, Нови Сад, и Славистика, Београд. Ипак цијело ово вријеме Филолог и 
на том плану испуњава своју мисију.

У овом раду нећу давати осврт на присуство нејужнословенских слависта 
у ЈФ, овдје је ријеч само о томо колико су српски слависти преко овог часопи-
са дали допринос славистици, узимајући ту у обзир и прилоге оних слависта 
који су из других словенских средина живјели у српској срдини и дјеловали у 
српској науци. Наравно, ја подразумијевам чињеницу да је и србистика дио сла-
вистике, али ни то није тема овог прилога, о томе се говори нешто детаљније у 
једном другом раду у часопису Наш језик за 2013. годину. Само у виду напоме-
не и подсјећања морам рећи да су се за сто година излажења Јужнословенског 
филолога у њему појавила готово сва најзначајнија имена из свијета слависти-
ке, што се може лако увјерити из Библиографије Јужнословенског филолога 
1913–2013, коју доноси Филолог 69 (2013). То би заслуживало да сео обради 
детаљно у посебном раду.

1 Треба напоменути да је књигу LVI/1–2 и LVI/3–4, посвећену Павлу Ивићу поводом 
смрти, уредио проф. др Слободан Реметић, тадашњи директор Института за српски језик 
САНУ.
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Славистичке теме су, дакле, присутне у Јужнословенском филологу од 
његовог постојања, како оне општеславистичке, тако и о појединим словен-
ским језицима. И о њима су писали српскли слависти. Да овде поменемо да 
је већ у првом броју Александар Белић објавио своју „славну студију“ (по 
ријечма Милке Ивић) Промене акцената у прасловенском језику (38–66), а у 
другој књизи Најмлађа (трећа) промена задњонепчаних сугласника к, г и х у 
прасловенском језику (18–39), ту је и његов осврт у истој тој другој књизи под 
насловом Руска лингвистичка школа 169–179).. У другој књизи опет Белић 
пише чланак „О промени ст.сл кыи ’qui’“ (31–34), а С. Куљбакин је објавио 
студију Акценатска питања (Нова истраживања о словенском акценту). У 
трећој књизи Милан Решетар је објавио чланак посвећен словеначком језику 
„Завршетак –у у ген. синг. мушких именица у словенском језику“ 1–6). У трећој 
књизи Радован Кошутић говори о једној граматици пољског језика од Вајана 
и Х. де Вилман-Грабовске, и о Граматици чешког Андре Мазона. У истој тој 
књизи и Стјепан Куљбакин (дакле сад наш слависта) даје приказ Граматике 
пољског од Јана Лоса. Ту и А. Белић пише приказ расправе кнеза Н. Трубецког 
о трећој палатализацији и другим гласовним промјенама у прасловенском. У 
осмој књизи Милош Московљевић је објавио опширнији рад „О писању руских 
имена у нашем језику“ 109–136), аАлександар Белић свој коментар „Поводом 
расправе ’О писању руских имена у нашем језику’“ (137–141). У овој књизи 
А. Белић је објавио и опширну хронику „Први конгрес словенских филолога 
у прагу 1929. г. од 6 – 13 октобра (160–178) у деветој књизи Петар Ђорђић је 
објавио чланак „Трпни глаголски придев прошлог времена у старословенском, 
језику, грчком и латинском тексту“ (273–278). У десетој књизи А. Белић опет 
објављује хронику „Фонолошка конференција у Прагу од 18 до 21 децембра 
1930 год.“ (186–190). У једанаестој кињизи Петар Ђорђић је објавио обимну 
студију „О старословенским трпним придевима“ 89–173). У петнаестој књизи 
А. Белић у рубрици Критика пише чланак „Галички дијалекат и питања у вези 
с њим “ (192–215). У шеснаестој књизи Наталија Радошевић објавила је чланак 
„Прилог питању члана у старословенским споменицима“ (144–158), 

У осамнаестој књизи А. Белић је објавио чланак „’Депрефиксација’ у сло-
венским језицима“ (87–101), у двадесетој књизи Кирил Тарнавски је објавио 
рад „Четворостопни јамб Т. Шевченка“ (143–190).

Треба рећи да се све до Другог свјетског рата Јужнословенски филолог 
посвећује највише пажње источним и западним језицима кроз осврте, приказе и 
краће биљешке, а знатно мање је расправа и чланака. Тако је углавном и послије 
Другог свјетсдког рата до седамдесетих и осамдесетих година. Овдје смо наве-
ли неке приказе у првим књигама, то се даље неће чинити будући да их је у то 
вријеме, посебно до другог свјетског рата било заиста много.

Већ се могло запазити да се релативно често међу радовима налазе они који 
се тичу старословенског језика, такви радови се објављују и у потоњим годиш-
тима. Тако се у 25. књизи (за 1961–1962) у Филологу налази рад Језик Кирила 
Пејчиновића и његово стилско, уметничко ангажовање од Војислава Илића, 
као и рад Митра Пешикана О реконструкцији стзарословенског фонолошког 
система, у 27. књизи Светозар Николић је објавио рад Nomina agentisу старо-
словенском језику. У 31. књизи (за 1974–1975) Митар Пешикан је објавио чланак 
Основне структурне карактеристике русинског гласовног система. У триде-
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сет трећој књизи Радмило Маројевић објављује чланак Реченице са уопштено-
личним значењем у руском јкезику у поређењу са српскохрватским, а у тридесет 
петој књизи исти аутрор је објавио рад О „посесивном придеву“ зятнинов у ру-
ском језику. У тридесеет деветој. књизи (за 1983) објавио је чланак суфикс –sk- у 
посесивној функцији у руском језику (у историјском развоју и данас), у 41. књизи 
објавио је овај аутор чланак Посесивне категорије у „Слову о полку Игорове“. 
У четрдесет другој. књизи Предраг Пипер објављује рад Реципрочност и реф-
лексивност у словенским језицима, а Гордана Јовановић рад Јан Кохановски и 
пољски кињижевни језик. У истом годишту Радмило Маројевић је објавио рад 
Studia paleoslavica I (Новгородски запис на оловној плочици). У четрдесет трећој 
књизи (1987) Павле Ивић је објавио рад под насловом Правци прозтодије у сло-
венским језицима, а Богољуб Станковић објавио је рад Асиндетске реченице у 
руском језику и њихови српскохрватски еквиваленти. 

У овом периоду па све до најновијих дана биљежимо нешто повећан број ра-
дова ове врсте. У четрдесет четвртој књизи (1988) Р. Маројевић је објавио чла-
нак Studio paleoslavica III (старословенски облици безоумаи, бесчинаи, беспо-
сагая). У четрдесет петој књизи (за 1989) Андреј Стојановић је објавио чланак 
Инклузивни императив у научном стилу руског и српскохрватског језика, У чет-
рдесет осмој књизи Филолога (1992) Марко Поповић је објавио рад О непот-
пуности у одређивањуи партиципа у конструкцији dativus absolutus на приме-
рима из Зографског јеванђеља, а Татјана Суботин – Голубовић рад Фрагменти 
службе св. Борису и Глебу у рукопису бр. 32 збирке манастира Дечани. У чет-
рдесет деветој књизи Првослав Радић је објавио рад под насловом О српско-
македонским лексичким паралелама (дијалектолошки аспект). У четрдесет 
трећој књизи (1997) Леон Којен је објавио рад Јакобсон и основе модерне метри-
ке, а Данко Шипка – рад под насловом Генерисање флексије словенских језика у 
граматици минималне информације. У педестдесет деветој књизи (2003) Вера 
Митриновић је објавила рад О неким особеностима српског компаратгива (у 
светлу ситуације у другим словенским језицима), а Дојчил Војводић рад О во-
кативним и императивним типовима каузације у руском и српском језику. У 
шездесет првој књизи (2005) Предраг Пипер је објавио рад О вводных диалогах 
в славянских языках, а Јасмина Грковић-Мејџор објавила је рад Индоевропска 
„esse“предикација поседовања на словенском плану. У шездесет трећој књизи 
(2007) Софија Милорадовић је објавила рад под насловом Лексема *korljь и кон-
тинуанти групе *tort на словенској јкезичкој територији. У шездесет четврој 
кињизи Јасмина Грковић-Мејџор објавила је рад О семантици старословенских 
придева добръ и благъ, а Александар Лома је објавио рад под насловом *Rečь, 
*slovo, *besěda- етимологија и семантичка праисторија. У шездесет шестој 
књизи (2010) Марта Бјелетић је објавила рад Пабрстиње: праславянский ре-
ликт на славянском юге, а Александар Лома – рад Праиндоевропски глагол и 
словенска етимологија. У шездесет осмој књизи Филолога (2012) Људмила 
Поповић је објавила рад под насловм Функција плусквамперфекта у савреме-
ном српском и украјинском језику

Као што се види из досадашњег излагања, овдје се наводе само радови 
српских слависта који се баве неким словенским језиком, узимајући ту и ста-
рословенски, или паралелама српског и словенског, те неким појавама које се 
тичу словенских језика уопште. Међутим, у Јужнословенском филологу су 
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много присутнији прилози српских слависта који припадају научној кирити-
ци. Током свих година излажења овога часописа у њему се интензивно пише 
о различитим дјелима о другим словенским језицима. Заита би то заслужива-
ло посебан рад. Овдје ћу само ради илустрације дати неке уопштеније податке 
о том дијелу научне критике у Филологу. На почетку рада смо само поменули 
неколико прилога такве врсте. Већ у првој књизи налазе се прилози оваквог 
карактера. У другој књизи у рубрика Критика објављена су четири прилога, 
међу њима два се односе на страна дјела. У четвртој књизи (1924) ова рубри-
ка има шеснаест прилога, од тога је више од половине која припадају овој гру-
пи. У шестој књизи (1926–1927) у овом одјељку се налази двадесет три при-
лога, од тога, од тога је највећи број прилога који се односе на дјела страних 
слависта. међу њима је највише прилога од А. Белића и С. Куљбакина. Да овдје 
додамо да се у тој књизи Филолога налазе и два Белићева прилога под насло-
вом Два пољска јубилеја – о Јану Розвадовском и Јану Лосу. У осмој књизи 
(1928–1929) у рубрици Критика објављено је четрнаест прилога, од тога де-
вет потиче из пера А. Белића и С. Куљбакина о дјелима страних слависта. Ту 
је још и Рубрика Хроника, гдје је А. Белић објавио два прилога – Велики губици 
пољске лингвстике и Велики губици руске филологије – поводом смрти истакну-
тих пољских лингвсита (Јан Лос, В. К. Поржезињски и Ј. Бопдуен де Куртене) и 
поводом смрти великих руских филолога (А. И. Собољевски и П. А. Лавров). У 
десетој књизи (1931) у овој рубрици се налази осам прилога и сви су посвећени 
оцјени радова страних слависта. У првој послератној, осамнаестој књизи у ру-
брици Критика објављено је двадесет шест прилога, од којих је чак осамнаест 
из пера српских линвиста о дјелима страних слависта. У двадесет петој књизи, 
прва под уредништвом академика М. Стевановића, (1961–1962) у овој рубри-
ци објављено је шест прилога, међу њима и приказ прве књиге рјечника маке-
донског језика (редактор Б. Конески) из пера Павла Ивића. У двадесет деветој 
књизи (св. 3–4, 1973) објављено је десет прилога, од тога половина о дјелима 
страних аутора, а приказивачи су М. Павловић и А. Пецо, у тридесет шестој 
књизи (1980) објављено је седам прилога, међу којима је четири о дјелима стра-
них слависта, а приказивачи су Димитрије Стефановић, Д. Гортан Премк и Г. 
Јовановић, Егон Фекете, Радмило Маројевић и М. Радовић-Тешић. У тридесет 
деветој кињзи у овој рубрици објављено је једанаест прилога, међу њима и при-
каз српскохрватско-чешког речника у издању Чехословачек академије наука у 
Прагу, од Егона Фекетеа. У четрдесет петој књизи (1989) у овој рубрици налази 
се три прилога о дјелима страних аутора (међу њима иприказ Mluvnice češtiny. 
3. Skladba – из пера Милке Ивић).У шездесетој књизи (2004) објављено је у 
овој рубрици једанаест прилога, а приказе страних дјела пишу Милка Ивић, 
Марта Бјелетић, Јасмина Грковић Мејџор, Тања Петровић, Рајна Драгићевић, 
Срето Танасић. У шездесет првој књизи (2005) у овој рубрици пишу прика-
зе пољских публикација Предраг Пипер и Богдан Терзић. У шездесет осмој 
књизи (2012) у овој рубрици је девет прилога; међу њима и приказ књиге В. А. 
Плунгјана Введение в грамматическую семантику: грамматические системы 
язяков мира – приказивачи су Д. Керкез и Биљана Марић.
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Да укратко сведемо. Јужнословенски филолог већ сто година представља 
прозор кроз који наша научна јавност стиче увид у оно што се дешава у свијету 
лингвистике и посебно славистике, такође преко њега и свјетски слависти 
добијају обавјештења о томе шта се дешава у нашој језичкој науци. Сто година 
Јужнословенског филолога“, са четири уредника и са око 480 сарадника2 који су 
објавили 1799 радова – према библиографији Ане Голубовић датој у 69. књизи, 
представља чињеницу првог реда у историји српске филологије и лингвистике. 
Институт за српски језик САНУ, издавач овог реномираног часописа у периоду 
дугом преко шездесет пет година, са свим потешкоћама које су нужно саставни 
дио те улоге, има велику за успјешну мисију овога реномираног гласила српске 
филологије и лингвистике. 

У првим деценијама Јужнословенски филолог је доносио мање радова који 
су посвећени другим словенским језицима, али је таквих радова било од првих 
дана његова излажења. Од седамдесетих година запажа се веће присуство 
српских слависта који се баве другим словенски језицима, било да су радови 
посвећени неком прблемском питању одређеног језика, било да су посриједи ра-
дови који пореде о контрастрирају српски са неким другим словенским језиком. 
Међутим, од самог почетка излажења па до данас у јужнословенском филологу 
се даје текућа критика. Ту се приказују дјела из славистике настала на различи-
тим странама свијета. Готово да је у сваком временском раздобљу у Филологу 
забиљежено све најважније што се појавило у славистици. Међу ауторима на-
учне критике појављују се током свих година излажења и најзначајнија имена 
српске језичке науке датог времена. Иако последњих деценија у Србији излазе 
два славистичка часописа, Јужнословенски филолог задржава и даље ову ком-
поненту своје мисије која му је утврђена приликом покретања 1913, а потврђена 
приликом обнављања његовог излажења послије два свјетска рата.
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Срето Танасич

СЕРБСКИЕ СЛАВИСТЫ В ЮЖНОСЛАВЯНСКОМ ФИЛОЛОГЕ 
О СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ

Резюме
Научный журнал Южнославянский филолог учредили в 1913 г. Александр Белич и 

Любомир Стоянович. Его основоположники задались целью создать журнал, посвящен-
ный сербской и южнославянской филологии, внимание которого будет сосредоточено в 
первую очередь к изучению сербского и других южнославянских языков, но подчерки-
вали, что в нем будут публиковаться статьи, касающиеся других словенских языков, и 
публиковаться результаты исследований языков всего славянского мира. Две последних 
задачи Южнославянский филолог исполнял на протяжении ста лет своего существова-
ния. Работы сербских славистов, в которых изучались вопросы других славянских язы-
ков, за первые полвека публиковались реже. Начиная с 60-х гг. ХХ века, в особенности 
в 80-е гг., такие работы стали появляться в значительном объеме. Тем не менее, за всем 
время своего существования Южнославянский филолог развивает актуальную научную 
критику, в которой сербские авторы пристально следят за работой других славяновед-
ческих центров. Без оговорок можно утверждать, что благодаря этому журналу серб-
ская научная общественность информировалось обо всех важных событиях в мировой 
славистике.
Ключевые слова: Южнославянский филолог, славистика, сербская славистика, науч-

ная критика
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AUTOMATSKO KODIRANJE POMOĆU MORFOGENERATORA 

U radu se prezentira program MorfoGenetrator za automatsko kodiranje morfoloških obli-
ka srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika u cilju dobijanja kompletnih paradigmi potrebnih u 
edukaciji i za pretraživanja u Gralis-Korpusu po gramatičkim parametrima.

Ključne riječi: MorfoGenerator, Gralis, koprus, morfologija, obilježavanje, kodiranje

MorfoGenerator predstavlja online analitičko-sintetički sistem za morfološko obi-
lježavanje riječi radi generisanja paradigmi i pretraživanja po kodnim pozicijama u 
Gralis-Korpusu – višejezičkom paralelnom korpusu za proučavanje slovenskih jezi-
ka utemeljenom 2007. na Univerzitetu „Karl Franc‟ u Gracu (Gralis-Korpus-www). 

Korpus je namijenjen prvenstveno za kontrastivno proučavanje slovenskih jezika. 
Prema vrsti obrade on spada u anotirane korpuse. Predviđene su sljedeće vrste obilje-
žavanja: metajezička, morfološka, sintaksička, semantička, stilistička (dvije od njih 
– metajezička i morfološka već postoje). 

Postoje dva morfološka pristupa vrstama riječi: (1) klasični, tradicionalni, za-
snovan na izdvajanju opštih tipova promjene i (2) morfogeneratorski, zasnovan na 
utvrđivanju pravila za obrazovanje paradigmi sa svim međusobnim odnosima, alter-
nacijama i varijantama (dubletima, tripletima…). Prednost klasičnog pristupa (de-
duktivnog: opšte → pojedinačno) jeste u tome što se sve lekseme u okviru jedne vrste 
riječi morfološki raščlanjuju na minimalni broj vrsta (recimo, imenice na pet vrsta, 
glagoli na osam vrsta i sl.), ali mu je mana što se na osnovu takvog ograničenog bro-
ja tipa ne mogu automatski proizvesti paradigme svih leksema date vrste riječi. Za 
potrebe morfološkog obilježavanja elektronskog koprusa i edukaciju (da bi se dobi-
li potpuni, konačni i kompletni obrasci za sve glagole) neophodno je izdvojiti mini-
malan broj morfoloških pravila. Prednost generatorskog pristupa je sveobuhvatnost 
i preciznost, jer se na osnovu njega mogu generisati paradigme za sve lekseme koje 
pripadaju datoj vrsti riječi. Morfogeneratorski pristup je zasnovan na indukciji (poje-
dinačno → opšte: svaka riječ se pojedinačno obrađuje paradigmatski, a zatim uvršta-
va u određeno pravilo). Njegova je vrijednost u tome što daje korektne i kompletne 
paradigme, ali mu je nedostatak što je broj pravila znatno veći u odnosu na broj ti-
pova u klasičnoj tipologiji (međutim, u daljoj obradi može da se izvrši kategorijalno 
sužavanje na što manji broj opštih pravila). Ali se zato, za razliku od klasičnog (tra-
dicionalnog) pristupa, može iskoristiti za automatsko morfosintaksičko obilježavanje 
i pretraživanje.

Jedan od najvećih problema u automatskom generisanju oblika čine mnogobroj-
ne alternacije. Rad na MorfoGeneratoru je pokazao da postoji monoalternacije, bial-
ternacije i polialternacije. Monoalternacije dolaze u slučajevima pojave samo jednog 
oblika sa glasovnom promjenom (recimo od biti je bijem u 1. licu jednine prezenta, 
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biješ u 2. licu jednine, bije u 3. licu jednine itd.). Bialternacije su dubletne, dvostru-
ke alternacije koje se javljaju kada postoje dva različita gramatička lika u istoj para-
digmatskoj jedinici (padežu, licu, stepenu komparacije), od kojih oba mogu biti ne-
utralna ili je jedan od njih stilski obilježen (kao razgovorni, regionalni, dijalekatski, 
žargonski...). Tako od glagola moći imamo u 1. i 2. licu jednine sadašnjeg vremena: 
mogu, možeš. Polialternacija podrazumijeva pojavu trostruke ili višestruke alterna-
cije u istoj paradigmatskoj jedinici. Ona može biti, ter-, kvatro-, kvinto-... alternaci-
ja. Teralternacija (trostruko, tripletno variranje) nastaje u slučajevima postojanja triju 
varijanta istog oblika u istoj paradigmatskoj jedinici. Npr. u 1. licu jednine sadašnjeg 
vremena od glagola iskati imamo ištem, išćem, iskam. Za kvatroalternaciju (četvoro-
struko variranje) nemamo primjere, ali postoje slučajevi kada u istoj paradigmatskoj 
jedinici postoje četiri varijantska oblika, ali samo sa dvije alternacije, recimo u 1. 
licu prezenta glagola ht(j)eti sa odričnim i potvrdnim oblicima: hoću, ću, neću, ht(j)
ednem. Kvintoalternacija (petorostruka alternacija) nastaje u slučajevima kada se u 
istom paradigmatskoj jedinici pojavljuje pet varijanata istog oblika. Takav je slučaj 
sa pomoćnim glagolom biti/jesam u 1. licu jedn. sad. vr.: jesam, sam, nisam, nijesam, 
budem. Ovdje bi spadao i glagol ht(j)eti ukoliko bismo kao jednu paradigmu računali 
njegove (a) odrične i neodrične, (b) ekavske i ijekavske likove. Nisu nam poznati slu-
čajevi formalne raznovrsnosti veće od pet u okviru iste paradigmatske jedinice. 

Po tome da li dolaze u istom ili različitom glagolskom obliku razlikujemo: 1) 
morfološki homogene alternacije – glasovne promjene u istom glagolskom obliku, 
2) morfološki heterogene alternacije –  glasovne promjene u različitim glagolskim 
oblicima, npr. infinitivno- prezentsku: moći – mogu.

Paradigmatski alternacija može biti kompletna i parcijalna. U kompletnoj ona se 
javlja u čitavoj paradigmi: naći – nađem, nađeš, nađe; nađemo, nađete, nađu, dok u 
djelimičnoj zahvata samo određeni segment paradigme (npr. jedninu ili množinu) ili 
njen elemenat (recimo, pojedina lica ili padeže), npr. 2. i 3. licu jednine i 1. i 2. licu 
množine: mogu, možeš, može; možemo, možete, mogu.

Prema tipu kategorije postoje a) intrakorelacione alternacije – glasovne promjene 
u okviru iste glagolske kategorije (npr. vremena), iste glagolske potkategorije (npr. 
prošlih vremena) i iste glagolske kategorijalne jedinice (npr. aorista) sa dvije mo-
gućnosti – u formi glasovne promjene u različitim licima, npr. prezenta: vući: vučem, 
vučeš, vuče – vučemo, vučete, vuku, glasovne promjene u istom licu (dubletni oblici), 
recimo aorista: oni rekoše, reknuše, b) interkorelacione alternacije – glasovne pro-
mjene u okviru iste kategorije (npr. vremena), iste potkategorije (npr. prošlih vreme-
na), ali različitih kategorijalnih jedinica (npr. perfekta, aorista i imperfekta), recimo: 
one su rekle, one rekoše, one recijahu, c) suprakorelacione alternacije – glasovne 
promjene u okviru iste kategorije (npr. vremena), različite potkategorije (npr. sadaš-
njih i prošlih vremena) i različitih kategorijalnih jedinica (npr. prezenta i perfekta (di-
gnem, digneš – digao, digla), d) superkorelacione alternacije – glasovne promjene u 
okviru oblika različitih kategorija (npr. indikativa i imperativa): infinitiva i prezenta: 
htjeti – hoću, vremena i glagolskog pridjeva radnog (dignem, digneš – digao, digla), 
vremena i glagolskog načina (peci – pečen) i sl., e) ekstrakorelacione alternacije – 
glasovne promjene u okviru različitih vrsta riječi (npr. palatalizacija u konjugaciji i 
deklinaciji: peći – peci : ruka – ruci).

Morfološka anotacija za Gralis-Korpus vrši se pomoću analitičko-sintetičkog si-
stema „MorfoGenerator“. Prilikom pretraživanja u korpusu njeni se rezultati prika-
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zuju u obliku podvučenih riječi. Ako se klikne na bilo koju od njih, otvara se prozor 
sa paradigmom i drugom informacijom.

Morfološko anotiranje započeto je aprila 2008. u okviru projekta „Razlike iz-
među srpskog, hrvatskog i bosanskog/bošnjačkog jezika‟ (FWF-Projekt, P19158-
G03, 2006–2010) austrijskog Fonda za podršku naučnih istraživanja, a nastavljeno u 
okviru projekta „Gralis-Lexikarium‟, koji je finansirala Pokrajinska vlada Štajerske 
(2008–2013). Lingvistički sistem anotiranja i proces generisanja razradio je Branko 
Tošović, a programski paket na bazi lingvističkog modela razvila Olga Lehner. 

Budući da Gralis-Korpus obuhvata niz jezika, bilo je neophodno izabrati ono gra-
matičko obilježavanje koje bi najviše odgovaralo za njihovo konstrastiranje i prou-
čavanje. Koncepciji Korpusa najbliže je bilo Multext-East kodiranje (Multilingual 
Texts and Corpora for Eastern and Central European Languages – multilingual da-
taset for language engineering research and development: MultiText East-www), ra-
zrađeno 2004. od strane grupe autora na čelu sa Tomažem Erjavcem budući da je bilo 
prilagođeno za većinu slovenskih jezika. Ono se odnosi na klasične vrsta riječi, skra-
ćenice i tzv. rezidual (Residual).1

Za pretraživanje u Gralis-Korpusu na osnovu gramatičke anotacije koristi se CQP-
sintaksa, koja nudi široke i raznorodne mogućnosti. Pretraživanje se može vršiti i pre-
ma leksičkim spojevima. Ono može da se ograniči na dvije ili više riječi (do devet). 
Uparivanje jezika, izbor širine konteksta, izbor spiska riječi ili spiska rečenica sa 
datom riječju, a takođe formata (HTML ili Excell tabele) vrši se u posebnoj maski. 
Morfosintaksička anotacija može da se otvori (pomoću kvačice) ili da se sakrije.

Gramatičko kodiranje za Gralis-Koprus sastoji se od sljedećih pozicija: 1. vrsta ri-
ječi, 2. podtip vrste riječi, 3. glagolski način, 4. vrijeme, 5. lice, 6. broj, 7. rod, 8. di-
jateza, 9. negacija, 10. određenost, 11. refleksivnost, 12. padež, 13. kategorija živog, 
14. klitika, 15. vid, 16. etikecija, 18. akcenat, 19. način vršenja glagolske radnje, 20. 
leksičko-semantička grupa, 21. spojivost (rekcija, kongruencija), 22. ekspresija, 23. 
funkcionalni stil, 24. analitički oblik, 25. destrukcija, 26. derivacija, 27. broj pravila, 
28. gramatički tip generisanja oblika.

Na osnovu opšteg modela stvorena je konkretna shema sa 20 pozicija koja obu-
hvata sve vrste riječi i njihove kategorije. Za oznaku taksona koriste se u svakoj po-
ziciji mala slova (samo za ukazivanje na lice i pravilo daju se brojke). Pošto ima više 
pozicija nega slova, neke grafeme se ponavljaju, ali ne nastaje zbrka budući da prvu 
poziciju uvijek zauzima vrsta riječi, što onemogućuje pojavu dvosmislenosti:

1. Vrsta riječi n ‒ imenice, v ‒ glagoli, a ‒ pridjevi, p ‒ zamjenice, r – prilozi, s ‒ 
prijedlozi, c ‒ veznici, m ‒ brojevi, i ‒ uzvici, q ‒ riječce, y ‒ skraćenice

2. Podtip vrste riječi – I m e n i c e: c – zajedničke, p – vlastite, m – gradivne, l 
– zbirne. G l a g o l i: m – sa punim leksičkim značenjem, a – pomoćni, o – modalni, 
c – kopulativni, b – bazni. P r i d j e v i: f – opisni, r – odnosni, m – gradivni, s – pri-
svojni, o – redni, m – količinski. Z a m j e n i c e : p – lične, d – pokazne, i – neodre-
đene, s – prisvojne, q – upitne, r – odnosne, x – povratne, z – odrične, g – opšte, y – 
upitno-odnosne, j – određene, t – pokazno-odnosne. P r i l o z i: g – opšti, z – odrični, 
a – pridjevski, v – glagolski, q – upitni. P r i j e d l o z i: p – prepozitivni, t – postpo-
zitivni. V e z n i c i : c – naporedni, s – zavisni. B r o j e v i: c – glavni, o – redni, m 

1 Pod time se podrazumijeva ostatak, količina koja ostaje nakon nekog procesa, događaja ili 
neke radnje.
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– zbirni, l – multiplikativni, s – posebni. R i j e č c e: z – odrične, q – upitne, o – mo-
dalne, r – potvrdne. S k r a ć e n i c e: n – imenske, r – priloške

3. Tip oblika – G l a g o l i: i – indikativ, m – imperativ, c – kondicional/poten-
cijal 1, h – kondicional/potencijal 2, n – infinitiv, p – particip, g – glagolski prilog 1 
(sadašnjeg vremena), w – glagolski prilog 2 (prošlog vremena), u – supin, t – prela-
zni, q – citirani, s – hipotetički. P r i d j e v i: komparacija – p: pozitiv, c – kompara-
tiv, s – superlativ. P r i l o z i:  komparacija – p: pozitiv, c – komparativ, s – superla-
tiv, e – elativ

4. Vrijeme: p – prezent, i – imperfekt, f – futur I Sr (srpski), w – futur I Hr (hrvat-
ski), z – futur I Sr/Hr (srpski i hrvatski), q – futur II, s – perfekt, l – pluskvamperfekt 
1, t – pluskvamperfekt 2, a – aorist

5. Lice: 1 – prvo, 2 – drugo, 3 – treće
6. Broj: s – jednina, p – množina, d – dual, l – zbirnost 
7. Rod: m – muški, f – ženski, n – srednji, l – opšti
8. Dijateza: a – aktiv, p – pasiv
9. Negacija: n – da, y ‒ ne
10. Određenost: n – da, y ‒ ne
11. Refleksivnost: n – da, y ‒ ne
12. Padež: n – nominativ, g – genitiv, d – dativ, a – akuzativ, v – vokativ, i – in-

strumental, l – lokativ 
13. Kategorija živog: – da, y ‒ ne
14. Klitika: n – da, y ‒ ne
15. Vid: p – nesvršeni, e – svršeni, b – dvostruki 
16. Etikecija: n – da, y ‒ ne
17. Prelaznost: n – da, y ‒ ne
18. Destrukcija: n – da, y ‒ ne
19. Derivacija: s – nemotivirani, c – složeni. 
20. Broj pravila: 01, 02, 03…
Nepopunjene pozicije su za sada: 11. refleksivnost, 16. etikecija, 18. destrukcija, 

19. derivacija. Od 28 planiranih pozicija nedostaju sljedeće: 18. akcenat (koje se 
daje u Akcentarijumu2), 19. način vršenja glagolske radnje, 20. leksičko-semantička 
grupa, 21. spojivost (rekcija, kongruencija), 22. ekspresija, 23. funkcionalni stil, 24. 
analitički oblik. 

Pomoću MorpfoGeneratora može se dobiti svaka paradigma, što je posebno važ-
no u procesu obrazovanja. Međujezičke razlike u frekvenciji upotrebe ne određuju se 
paušalno, u opštim formulacijama, već objektivno pomoću korpusnih. 

U MorpfoGeneratoru može se izabrati za pretragu pojavnica ili lema, kraj ili poče-
tak riječi, njen segment, određena vrstu riječi. MorpfoGenerator nudi takođe obrnuto 
sortiranje i podatke o frekvenciji u tri jezika (srpskom, hrvatskom, bošnjačkom). Za 
imenice, pridjeve i glagole, koji se odlikuju širokim sistemom promjene (u obliku de-
klinacije, konjugacije i komparacije), pripremljene su tri odvojene maske.

MorpfoGenerator sadrži takođe statističku informacija o svakoj vrsti riječi u 
Gralis-Korpusu.

Morfološka anotacija za srpski, hrvatski, bošnjački i crnogorski jezik izvršena je 
2 To je program pomoću koga se može naći akcenat bilo koje riječi (http://www-gewi.uni-

graz.at/gralis-alt/php/en/Akzentarium/suche.php). Postoji direktna veza između MorfoGeneratora 
i Akcentarijuma.
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za 100.461 riječi. Njihove paradigme generisane su pomoću 822 pravila.3 
Postupak anotiranja izgleda ovako. 
a) Priprema se spisak svih riječi u okviru jednog standardnog jezika (u slučaju 

Gralis anotacije to srpski, hrvatski i bošnjački). 
b) Riječi se dijele na vrste riječi. 
c) U okviru svake vrste riječi lekseme se objedinjavaju u poseban spisak po gra-

matičkom obilježju važnom za generisanje paradigme (za imenice kategorija roda, za 
pridjeve komparacija, za glagole vid i sl.). 

d) Dobijeni spisak se razbija na podspiskove, uzimajući u obzir dopunsko grama-
tičko obilježje (za imenice to je kategorija živog, za glagole prelaznost itd.).

Time se završava priprema leksičke građe za njenu gramatičku obradu.
e) Vrši se analiza spiska pod d i utvrđuju paradigmatski markeri (padeži, lica i sl.) 

relevantni za generisanje kompletnih paradigmi (npr. za imenice muškog roda na su-
glasnik to je nominativ, genitiv, vokativ i instrumental jednine te nominativ i genitiv 
množine). 

f) Pravi se spisak riječi sa opštim gramatičkim markerima (recimo za imenice 
muškog roda na suglasnik koje imaju u nominativu jednine pokretno a). 

g) Bira se tipična riječ u toj grupi i za nju izrađuje tabela sa svih 20 pozicija i svim 
oblicima. Po toj riječi i broju tipa naziva se svako pravilo (npr. 174}mudrac). 

Time se završava lingvistički rad i počinje softverski. 
h) Uzima se materijal dobijen u procedurama a – g i pretvara u relacionu bazu po-

dataka MySQL. Pri tome se izrađuju dvije tabele. Jedna se sastoji od četiri stupca u 
kojima se nalaze leme, njihovi nepromjenljivi dijelovi, važno gramatičko obilježje 
(npr. za imenice kategorija za živo, za glagole prelaznost), broj lingvističkog pravi-
la, recimo:

obnemoći obnemo n 01e
dići di y 03e
dolivati dol y 24

Osnovu druge tabele čini tabela sa kodovima, kodnim pozicijama i paradigmom 
za određeno pravilo, ali se razlikuje od prve novim stupcem sa nepromjenljivim se-
gmentima riječi. 

i) Ove dvije tabele pretvaraju se u format .csv. U novim tabelama sadržaj stubaca 
razdvaja se tačkom i zarezom: 

šetati;še;y;45;
plesati;ple;y;48;
platiti;pla;y;90e;
Podaci se unose u MySQL u kojoj se generišu oblici i paradigme. Recimo MySQL 

tabela sa krajem glagola sadrži 378 pravila/tipova i više od 45.000 redova. Kao rezul-
tat nastaje zbirna tabela za sve vrste riječi.

j) Pripremaju se dvije maske – jedna za pretragu informacije prema gramatičkoj 
anotaciji i druga za odražavanje rezultata pretrage. 

3 Pod pravilom se podrazumijeva matrica saodnosa između kodnih pozicija i paradigmatskih 
punjenja, tačnije procedura razotkrivanja sistema promjenljivosti riječi, njihovog variranja i 
prezentiranja u cilju generisanja svih oblika i cjelovitih paradigmi. 
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k) MorfoGenerator se povezuje sa Gralis-Korpusom, čime se stvaraju informaci-
oni kanali u dva pravca ‒ od MorfoGeneratora prema Korpusu i od Korpusa prema 
MorfoGeneratoru s ciljem da se bilo koji oblik naveden u MorfoGeneratoru može 
naći u Korpusu kako bi se dobila informacija o njegovoj frekvenciji u Korpusu i pa-
radigma čiji je on član.

Izvršeno morfološko anotiranje ukazalo je na sljedeće zakonomjernosti. P r v o, 
postoje dva suprotna pravila generisanja oblika i paradigmi: a) pravila pomoću ko-
jih se može dobiti paradigma samo za jednu riječ, b) pravila za generisanje paradi-
gmi za stotine i na hiljade riječi. D r u g o, izdvajaju se opšta i pojedinačna pravila. 
Prva se tiču tipa promjene (deklinacije, konjugacije, komparacije), druga se odnose 
na neke gramatičke kategorije. T r e ć e, postoje strukturna, kategorijalna i interkate-
gorijalna pravila. Strukturna pravila ukazuju na to kakva se formalna sredstva koriste 
za generisanje paradigmi i do kakvih alternacija dolazi na spoju nastavka i prethodne 
morfeme. Kategorijalna pravila pokrivaju morfološku specifičnost u okviru određe-
ne gramatičke kategorije (roda, broja, vida i sl.). Č e t v r t o, na pojavu velikog broja 
pravila ne utiče veliki broj nastavaka, što potvrđuje i činjenica da u generisanju imen-
skih paradigmi učestvuje svega 11 fleksija (-a, -o, -e, -i, -u, -ø, -oj, -om, -em, -ama, 
-ima), koje se ponavljaju u obliku sinkretizma. P e t o, broj i struktura pravila zavisi 
od svake vrste riječi. Najviše pravila zahtijevaju glagoli (378), zatim imenice (311), 
mnogo manje pridjevi (71) i zamjenice (50), a na posljednjem mjestu su brojevi (12). 
Međutim, ako se broj pravila dovede u vezu sa brojem leksema, dobiće se sasvim 
druga slika: 135 zamjenica traži 50 pravila, 198 brojeva 12, dok za 37.606 imenica 
treba 311, za 30.030 glagola 378, za 32.492 pridjeva 71. 

Br. Vrsta riječi Broj 
riječi % Broj 

pravila

Saodnos 
broja riječi

broja pravila

1. Imenice 37.606 37,43 311 0,0083

2. Pridjevi 32.492 32,34 71 0,0022

3. Glagoli 30.030 29,89 378 0,0126

4. Brojevi 198 0,20 12 0,0606

5. Zamjenice 135 0,13 50 0,3704

Svega 100.461 100,00 822 0,0052

Prema odnosu broja riječi i broja pravila najniži parametar nalazimo kod pridjeva 
(0,0022) i imenica (0,0083), viši kod zamjenica (0,37), a najviši kod brojeva (0,6%). 
Za anotiranje 37.606 imenica treba imati 311 pravila (gotovo da nema imenica bez 
deklinacije), koja su složena zbog raznovrsnosti gramatičkih kategorija (sedam pa-
deža, dva broja, tri roda, kategorija živog), raznorodnih alternacija i postojanja vari-
jantnih oblika. Paradigme pridjeva (32.492) generišu se pomoću 71 pravila i obuhva-
taju kategorije karakteristične za imenice (rod, broj, padež) i pridjeve (komparaciju 
i određenost). Zamjenice čine zatvoreni skup sastavljen od 135 jedinica. Za generi-
sanje njihove paradigme potrebno je imati 50 pravila. Druga vrsta riječi koja čini za-
tvoreni skup – brojevi (198) traže 12 pravila. Što se tiče glagola, njihova pravila su 
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najsloženija pošto obuhvataju više kategorija nego druge vrste riječi (glagolski način, 
vid, lice, dijatezu, rod, konjugaciju, deklinaciju, prelaznost, refleksivnost, kategoriju 
živog i dr.) i imaju širok sistem alternacija i varijativnosti. Stoga 30.030 glagola pri-
krivaju 378 pravila. Š e s t o, stvaranje i postojanje triju različitih normi za tri veoma 
bliska jezika – srpski, hrvatski i bošnjački (razumijevanje između njihovih nosilaca u 
svakodnevnoj komunikaciji je gotovo stopostotno) na istoj dijalekatskoj osnovi – što-
kavskoj zahtijeva da se uzimaju u obzir sve standardološke razlike, kojih nema tako 
mnogo ali koje ipak opterećuju morfološko obilježavanje. Zbog specifičnosti grama-
tička anotacija za Gralis-Korpus je unikalna (nisu nam poznati slučajevi kada anota-
cija obuhvata istovremeno tri jezika). 

Što se tiče daljeg rada, on će biti nastavljen u četiri faze. (1) Pošto je u periodu 
od 2008. do 2013. urađena morfološka anotacija za 100.461 promjenljivih vrsta ri-
ječi i za oko 11.000 nepromjenljivih (ukupno oko 112.000), predstoji provjera stvo-
renog sistema, posebno pravila i rezultati generisanja, korektura svega onoga što se 
pokazano slabim, pogrešnim, nepreciznim, nakon čega će MorfoGenerator biti otvo-
ren svima za korišćenje. (2) Uslijediće rad na eliminisanju gramatičke homonimije. 
(3) Nakon toga dolazi morfološko anotiranje drugih slovenskih jezika (u saradnji sa 
stručnjacima iz drugih zemalja da bi se postojeći sistemi za obilježavanje pojedinih 
jezika modifikovali za Gralis-Korpus i, u slučaju kompatibilnosti, potpuno preuzeli). 
(3) Na kraju će se pristupiti izradi modela sintaksičke, semantičke i stilističke ano-
tacije.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОДИРОВКА ПРИ ПОМОЩИ 
«МОРФОГЕНЕРАТОРА»

Резюме
В настоящей статье представлена онлайн программа «Морфогенератор» для авто-

матической кодировки материала в Гралис-Корпусе. Он является параллельным корпу-
сом для исследования славянских языков, созданным в 2007 году в Университете им. 
Карла и Франца в Граце. Корпус предназначен в первую очередь для сопоставительно-
го изучения славянских языков. По разметке он относится к аннотированным корпу-
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сам. Предусмотрены следующие типы его разметки: метаязыковая, морфологическая, 
синтаксическая, семантическая и стилистическая, две из которых (метаязыковая и мор-
фологическая) уже существуют. Морфологическая аннотация проведена для сербско-
го, хорватского и бошняцкого языков при помощи аналитическо-синтетической систе-
мы „MorphoGenerator“. Работа над морфологической аннотацией началась весной 2008 
года в рамках проекта „Различия между боснийским/бошняцким, сербским и хорват-
ским языками‟ (2006‒2010) австрийского Фонда для поддержки научных исследований 
и продолжилась в рамках проекта „Lexikarium‟, который финансировало Правительство 
Штирии (2008‒2013). Грамматическая кодировка для Гралис-корпуса состоит из следу-
ющих позиций: 1. часть речи, 2. подтип части речи, 3. наклонение, 4. время, 5. лицо, 6. 
число, 7. род, 8. залог, 9. отрицание, 10. определенность, 11. возвратность, 12. падеж, 
13. одушевленность, 14. клитика, 15. вид, 16. вежливость, 17. переходность, 18. ударе-
ние, 19. способ глагольного действия, 20. лексико-семантическая группа, 21. сочетание 
(управление, согласование), 22. экспрессия, 23. функциональный стиль, 24. аналитиче-
ская форма, 25. деструкция, 26. словообразование, 27. номер порождения, 28. грамма-
тический тип порождения.
Ключевые слова: МорфоГенератор, Гралис, морфология, разметка, кодировка
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СЛОВЕНСКА/СЛОВЕНАЧКА ДВОЈИНА

Циљ овог рада је да се укаже на граматички број двојине у индо- и неиндоевропским, 
словенским и несловенским језицима и на данашње остатке овог броја у неким словен-
ским језицима те да се помоћу корпуса Nova beseda за словеначки језик утврди колико 
се двојина данас користи у том језику.
Кључне речи: граматичка категорија броја, двојина, индо- и неиндоевропски, словен-

ски и несловенски језици, словеначки језик

1 .  Увод  и  истражено ст  проблема. Када студенти славистике први пут 
чују да у неким словенским језицима постоји трећи граматички број под на-
зивом д в о ј и н а,1  увек се стиче утисак да та информација изазива одређено 
чуђење, па чак и збуњеност. Разлог за то је непостојање димензије бројности, 
односно парности у већини словенских, али и германских и романских језика. 
Али управо тај граматички недостатак у науци о језику одувек је изазивао при-
личну пажњу, а двојином су се бавили многи лингвисти из разних земаља. 
Издвојили бисмо Вилхелмa фон Хумболтa (1827), Александра Белићa (1932), 
Лисјена Тењера (1925), Албера Кинија (1930), Етјена Декоа (1953), Антонина 
Достала (1954), Анатолија М. Иорданског (1958, 1960), Олега Ф. Жолобова 
(1997, 1998) и Роналда Леча (1965). Од словеначких лингвиста посебну пажњу 
је дуалу посветила пре свега Александра Дерганц чланцима насталим у перио-
ду од 1988. до 2006. године.2

2 .  Категори ја  дво јине. Двојина је особина именица и заменица, с тим да 
се због потреба конгруенције проширује и на придеве, глаголе и партиципе. Она 
изражава природну (очи, уши...) или случајну парност (типа двојица мушкара-
ца и сл.) те обухвата и бројну категорију парала  за ознаку природно-парних 
предмета (делова тела, одевних предмета и др.). За разлику од једнине, за коју се 
сматра да је примарни и необележени граматички број са вредношћу ј едан, али 
и у односу на множину, којом се изражава општа и неодређена многобројност 
(више  од  ј едан,  одно сно  два /три), двојина представља средњи степен са 
квантитативном вредношћу више  од  ј едан  и  мање  од  три.

Постоји, дакле, двострука обележеност двојине (и према конкретној једнини, 
и према неодређеној множини), што је и разлог да је у оквиру трочланог бројног 
система најнестабилнија карика која се најлакше и губи. Упркос томе има и да-
нас (још) неколико језика у више језичких породица са категоријом двојине у 
потпуној или ограниченој употреби. У оквиру словенских језика дуал је, као 
што је познато, сачуван у словеначком, горњо- и доњолужичкосрпском и фраг-

1 У овом раду се користи и синонимски израз дуал.
2 Наслове радова тих аутора в. у попису литературе.
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ментарно у кашупском језику (о томе пише Stone 1993). Али има и низ дру-
гих (несловенских, индо- и неиндоевропских) језика диљем света у којима је 
двојина жива категорија, мада често са ограничењима у односу на (а) делове 
људског и животињског тела, (б) симетричне предмете, (в) функцију бројања 
(д) и ознаку времена.

У хебре јском  језику дуал се суфиксом  (-ајијм) разликује од множине 
мушког рода, која се твори помоћу краћег (дакле, не- или мање обележеног) 
елемента  (-јим), а њена употреба је ограничена (а) на именице природне и не-
природне (али уобичајене) парности и предмете симетричног облика, нпр.:  
(ʼајин; ʽокоʼ) –  (ʼајинајијм; ʽдва ока, очиʼ),  (ʼор ʼејнајијм; ʽвидʼ), 

 (ʼозен; ʽуво, ухоʼ) –  (ознајијм; ʽдва ува, ухаʼ),  (регел; ʽногаʼ) –  
(регелајијм; ʽ/две/ ногеʼ),  (миспарајијм; ʽмаказеʼ) и (б) на изражавање 
временских периода и прилога са елементом два-, нпр.  (јомајијм; ʽдва 
данаʼ),  (паʼамајијм; ʽдва путаʼ) и др. Видимо, дакле, да се двојина у 
свим случајевима изражава искључиво помоћу вокала -а у комбинацији са дво-
струком реализацијом фонема י (јод/јуд) и  (мем) и према творбеном облику 
мушког рода за означавање множине, односно ʽвише од дваʼ ( ).

Чешћа је употреба тог граматичког броја у стандардном а р а п с ком  језику, 
у коме се двојина појављује у парадигмама именица, заменица, придева и гла-
гола. И у овом семитском језику она ја „најобележенији“ број са најдужим об-
лицима и финалним или уметним самогласником а, уп.  (ал-бајту; ̔ кућаʼ) – 

 (ал-бајта̄ни; ʽдве, обе кућеʼ) –  (ал-бујӯ ту; ʽкућеʼ),  (анта, анти; 
ʽтиʼ, мушки и женски род) –  (антума̄; ʽвас двојица/двоје/двеʼ) – ,  (ан-
тум, антунна; ʽвиʼ). Као и у словеначком језику, арапска двојина у глаголском 
систему разликује пол, с тим да постоји по један облик за мушки (и средњи) 
род, с једне стране, и за женски, с друге, уп.  (јактуба̄ни; ʽдвојица пишуʼ, 
слов.: onadva pišeta) –  (тактуба̄ни; ̔ двоје/две пишуʼ, слов.: onidve pišeta). 
Поред тих двају семитских језика дуал налазимо и у неколико индигених језика 
Америке и југоисточне Азије, с тим да је највише и углавном везан за заменич-
ке парадигме (више о томе в. у Von Humboldt 1828).

У оквиру несловенских индоевропских језика двојину садржи старогрчки 
језик (са граматичким члановима τὼ /номинатив и акузатив/, τοῖν /генитив и да-
тив/, τὰ и ταῖν и са суфиксима -ω, -οιν, -ᾱ -αιν, -ε и -οιν), санскрит, ведски, 
староперзи јски, тохарски  и  старолатински  језик (само код бројева 
duo ʽdvaʼ i ambo ʽobaʼ, нпр.: -obus i -abus у дативу, уп. duobus, duabus, ambobus, 
ambabus), неки данас још живи келтски  језик,3 литвански  језик (aš ʽjaʼ – 
mudu ʽнас двојица/двојеʼ, mudvi ʽнас двеʼ – mes ʽмиʼ, einu ʽја идемʼ, einava ʽнас 
двојица/двоје/две идемоʼ – einame ʽми идемоʼ, žvaigždė ʽзвездаʼ – žvaigždi ʽдве 
звездеʼ – žvaigždės ʽзвездеʼ, уп. сличност са словенским глаголским обликом -va 
и завршетак -i код именица женског рода /dve knigi/), исландски  језик (само 
у заменичкој алтернацији hver ʽко од васʼ и hvor ʽко од вас двојице/двоје/двеʼ), 
у заменичком систему старонорди јски  и  готски  језика и неке регионал-
не и дијалекталне варијанте н ем ач ко г  језика (само јужно баварско наречје, 
поготово на подручју Аустрије и у односу на личну заменицу 2. лица множине; 

3 У вези са тим, углавном изумрлим, језицима често се наводи пример бретонског језика, 
који је, полазећи од броја daou ʽдваʼ, развио нову двојину за именице које означавају парне 
делове тела и одевне предмете (уп. Corbett 2000).



Славистика XVIII (2014)

 Словенска/словеначка двојина 217

ös, eis ʽвас двојица/двоје/двеʼ – ihr ʽвиʼ, enk ʽвам двојици/двоје/две, вас двојицу/
двоје, двеʼ – euch ʽвас, вамʼ). Осим тога се у говорима јужне Аустрије, а погото-
во на подручју Корушке, користе формулације типа wir und der Bruder (уп. рус.: 
мы с братом уместо стандардног ich und der Bruder) у значењу ʽбрат и јаʼ, а то 
вероватно под утицајем словеначког језика, уп. midva z bratom.

3 .  Двојина  у  словенским  ј е зицима. Према индоевропској традицији, 
дуал су имали и прасловенски и старословенски језик, међутим је старосло-
венска парадигма већ била редукована, са углавном изједначеним облицима за 
а) номинатив, акузатив и вокатив, б) генитив и локатив те в) датив и инстру-
ментал (изузимајући личну заменицу 1. лица, , ). Дублетни облик је 
постојао у номинативу и акузативу 2. лица личне заменице, с тим да је множин-
ска форма  истиснула примарни дуални облик на  ( ) и касније вероват-
но погодовала нестанку целе двојине. Дуал је у старословенском језику служио 
за означавање природно-парних предмета (тј. у класичном паралном значењу), 
али и за указивање на случајне двојности. Доминирајући вокалски елементи у 
првом писаном словенском језику су били , , , ,  (именица, 
заменице, придеви) и , ,  (глаголи). Може се за тај језик констато-
вати да је располагао свеобухватним дуалним системом, који је, међутим, већ 
показао прва обележја распадања, а пре свега у облицима падежног синкре-
тизма. Али ипак, словенска двојина је надживела старословенски језик, пре-
шла у новонастале језике и појавила се у неким средњевековним документима 
као, рецимо, у повељама бана Стефана/Стјепана II. Котроманића (1322–1324), 
босанског кнеза Владислава Стефановић/Стјепановића (1353), као и у балади 
Марко Краљевић и брат му Андријаш (1555–1556). У тим текстовима налази-
мо, између осталог, следеће облике: дасва, ста, биста (примери из наведених 
повеља). Балада о Краљевићу Марку из 16. века, међутим, садржи знатно више 
двојинских облика, што се објашњава тиме да ју је забележио ренесансни писац 
Петар Хекторовић према речима рибара са острва Хвара, тј. на чакавском тлу:4

Два ми ста сиромаха дуго вриме друговала,
Липо ти ста друговала и липо се драговала,
[...]

И у стари(ји)м текстовима на руском језику (Библија, Поучение Владимира 
Мономаха, Слово о полку Игореве и др.) запажа се широка употреба двојине, ре-
цимо у Јеванђељу по Матеју (9, 28–32), где налазимо, између осталог, следеће 
облике и синтагме: [...] приступиста к Нему слепца, и глалола има Иисус: ве-
руета ли [...] Тогда прикоснуся очию их [...]. Види се, дакле, да је двојина била 
жива у језицима-наследницима старословенскога, и не само на словенском југу 
него и на истоку, рецимо у староруском. Доказ за то је присутност двојине у 
Новгородским повељама на брезовој кори, којима се бавила Александра Дерганц 
(Derganc 2001; у староруском од 11. до 14. столећа у употреби су били, између 
осталог, облици пришла есве, во кольцю тию, вы ведаета...).

Изузимајући словеначки језик, дуал је данас још жива категорија у лужич -
ко српским  језицима, с тим да се запажају неке сличности у вези са развојем, 
односно поновним оживљавањем тог граматичког броја. Док у старијим тексто-

4 Та балада је била објављена у Хекторовићевом делу Рибање и рибарско приговарање 
(Венеција 1568) – Rotar 1999.
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вима тих малих изолованих језика под утицајем немачкога наилазимо само на 
необележене (множинске) облике заменица (my, wy), новији двојински облици 
moj, woj (горњо-) и mej, wej (доњолужичкосрпски) представљају лужичкосрп-
ску иновацију са типичним за двојину финалним сугласником -ј, уп. примере из 
горњолужичкосрпског језика: moj smoj, woj stej/staj, wonej stej/wonaj staj.

4 .  Трагови  дво јине  у  словенским  ј е зицима. Са остацима дуала 
у данашњим словенским језицима сусрећемо се углавном у комбинацији са 
бројевима два, три и четири, при чему се ради о функцији тзв. паукала  (тј. 
квантитатива малог броја) – граматичког броја за означавање малих количина 
(од две/три ствари до максимално десет јединица, као што је случај у ирачкој 
варијанти арапског језика). Поред тога присутни су трагови дуала и у парадигма-
ма именица за природно-парне предмете, пре свега за органе људског тела (очи, 
очију, уши, ушију, ногу, руку; рус.: плечи, колени, бокa, рукава, рогa, глаза, бере-
га...). Поред тога, налазимо у руском језику остатке двојине и у комбинацијама 
са бројем два, нпр. двести, као и у више словенских језика у облику предло-
га между, (из)међу (према старословенској именици ) и др. У запад-
нословенским језицима постоје остаци двојине у чешком множинском облику 
ruce и у пољском ręce. Делимично је жива категорија двојина још у кашупском 
језику, у чијем се систему личних заменица налазе дуалски облици ma, naju (ге-
нитив акузатив и локатив) и nama (датив и инструментал). У бугарском и ма-
кедонском језику, тј. у језицима са несталом категоријом падежа, двојина да-
нас представља посебну категорију у систему бројања, тако да се иза бројева и 
упитних/неодређених прилога колко?/колку?, няколко/неколку и толкова/толку 
(оволку и онолку) у мушком роду факултативно употребљава некадашња (и да-
нас – у том значењу – модификована и раширена) двојина на -а, уп. два, пет, 
сто ученика (много/многу ученици), пет града (много/многу градове/градови). 
Осим тога се двојина у тим језицима користи и за означавање парних делова/
органа људског и животињског тела, уп. ръка – ръце (буг.), рака – раце (мак.), 
коляно – колене, крило – криле, рамо – рамене (сви буг.).

5 .  Двојина  у  словеначком  ј е зику. Позната је чињеница да се у окви-
ру „већих“ и „титуларних“ словенских језика двојина најбоље сачувала у сло-
веначком. Александар Белић у својој студији из 1932. године пише о томе да је, 
поред лужичкосрпских језика, управо словеначки језик преузео највише еле-
мената и најбоље конзервирао стање некадашњег старословенског дуала, али 
се мало касније констатује да словеначка двојина није непосредан и прави на-
ставак старог дуала, него нека врста метаморфозе (Белић 1932: 58). Сличног 
су мишљења и Вилхелм фон Хумболт (Von Humboldt 1827), Рамовш (Ramovš 
1952), Достал (Dostál 1954) и Иордански (Иорданский 1960), за које је словенач-
ка двојина у комбинацији са бројем два новија појава. Ово мишљење потврђује 
чињеница да се у словеначком језику природно-парни предмети (нпр. делови 
тела) више не означавају двојином, него множином (нпр. On ima dolge roke, 
noge; ptica z dolgimi krili..., уп. Derganc 2003: 173). Полазећи од тога, желели 
бисмо, што се тиче опште типологије двојине и њене словеначке реализације, 
навести Белићеву класификацију, у којој се издвајају четири групе:

а) слободна  (природна) двојина – пре свега именице за означавање пар-
них делова тела и предмета, састављених из два дела (oči, noge...),

б) ве зана  – комбинација било које именице са бројем два (dve ženski...),
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в) анафоричка  – као нпр. Učenca sedita na klopi. Pišeta. и
г) с и н д е т с к а  двојина – конгруенција двеју именица, нпр. Janez in Špela 

govorita (према Jakop 2008: 24).
У оквиру овог општег система Белић у словеначкој двојини налази следеће 

карактеристике:
а) непостојање слободне (природне) двојине, већ само множине (уп. oči, 

noge, roke...),
б) везаност двојине за вокале а и i и потпуно изграђене глаголске парадигме 

(midva razumeva, dva brata govorita, dve ženski pišeta),
в) веома изграђена синдетска и анафоричка двојина и
г) широк развој неприродне, тј. „случајне“ двојине.
Она је у словеначком језику све до данас релативно стабилна и (у односу на 

већину других језика са дуалом) широка категорија са понеким модификацијама. 
Ове се иновације (у стандардном језику) односе на:

а) развој нових, двочланих личних заменица са синтетичким елементом 
два (од 16. века, уп. Дерганц 1996):5 midva, vidve..., у вези са ширењем 
плуралне форме 2. лица , која је већ у старословенском језику факул-
тативно постојала и за двојину,

б) нестанак старих облика за генитив и локатив, типа ,  
(изузимајући личне заменице naju; vaju; njiju, nju, ju) и

в) замену двојине множином за означавање парних предмета (са изузетком 
oči): roke, noge, rokavice, nogavice, rame, ušesa, starši...

Могли бисмо, на основу тог историјског развоја, али и Тењеровог атла-
са (1925b), констатовати да је двојина најјаче усидрена у систему личних за-
меница и да су именице за означавање природно- и обично-парних предмета 
претварањем у множину доживеле посебну судбину. Као и у случају заменица 
са елементом -dva, тај се процес одвијао све до 16. столећа (уп. облике из Песме 
над песмама у преводу Библије Јурија Далматина из 1584. године са облицима /
njegove/ noge, roke...; према: Derganc 2003). За разлику од те опште паралне упо-
требе ове су се именице у комбинацији са бројним речима dva и oba, међутим, 
појављивале и у двојини (dvej roki, dvej nogi, а и pred Boshjima ozhima...; Derganc 
2003). Разлог за појаву двојине у тим значењима/контекстима се објашњава 
редундантношћу, односно логичком непотребношћу, јер је свима јасно да оrel 
razprostira svoja dva krila, да човек обично има две руке, ноге, два колена..., носи 
две рукавице, ногавице... да је рођен од два родитеља који заједно чине једну 
целину. Али када се говори о појединим органима, предметима, људима..., да-
кле о контексту изван те логичко-двојне целине, у словеначком језику се кори-
сти двојина, уп. Človek ima dve nogi in dve roki. и др. Сличан случај који такође 
сведочи о продуктивности словеначке двојине је судбина речи за означавање 
родитеља – starši, с тим да се и заједништво оца и мајке у словеначком језику 
(барем од 16. столећа, нпр. у Далматиновој Библији; према Derganc 2003) тума-
чило као логичка коегзистенција (уп.  у старословенском језику).

6 .  Двојина  у  корпусу  стандардног  словеначког  ј е зика  Nova 
beseda. Након теоретског прегледа о развоју и карактеристикама словеначког 

5 У делу Arcticae horulae succisivae Адам Бохорич наводи облике mi и vi и указује на 
могућност њиховог факултативног продужетка елементом -dva (Bohorič 1584).
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дуала желели бисмо квантитативно проверити њену конкретну употребу у кор-
пусу Nova beseda за стандардни словеначки језик. Корпус је развио Институт за 
словеначки језик „Франа Рамовш“ (Inštitut za slovenski jezik „Frana Ramovša“) 
и Лабораторија за корпус словеначког језика у Научно-истраживачком центру 
Словеначке академије науке и уметности (ZRC SAZU). Он тренутно садржи око 
318 милиона речи из 4.158 текстова који припадају свим функционалним сти-
ловима (Nova beseda 2011). За утврђивање конкретног начина употребе двојине 
(или множине) изабрали смо претрагу по неким критеријумима (ограничавајући 
се на квантитативне параметре).

а) Број dva/dve + факултативно придев + именица средњег рода, типа: dve 
stanovanji (стандард) vs. *dva stanovanja (бројеви иза тражених речи/
синтагми означавају количину корпусних појавница, односно „tokena“): 
dve stanovanji: 118 vs. dva stanovanja: 1; dve pivi: 22 vs, dva piva: 5; dve 
vini: 9 vs. dva vina: 3; dve jezeri: 5 vs. dva jezera: 0; dve dekleti: 171 vs. dva 
dekleta: 0; dve vprašanji: 800 vs. dva vprašanja: 7; dve krili: 20 vs. dva krila: 
0. Резултати указују на то да се у тој комбинацији готово искључиво до-
лази стандардно решење, тј. dve + двојина са завршетком -i; придеви са 
конгруенцијом на -а у тим примерима нису регистровани.

б) Број dva/dve + факултативно придев + именица женског рода, типа: 
dve ženski (стандард) vs. *dve ženske: dve ženski: 491 vs. dve ženske: 2; 
dve knjigi: 452 vs. dve knjige: 2; dve hiši: 164 vs. dve hišе: 0. Ситуација је 
слична као под тачком а), чак још израженија јер се готово сви аутори 
придржавају норме, а ретки облици на -е се појављују само у текстовима 
колоквијалног и разговорног карактера.

в) Предлог pred + број dva/dve + одредница времена, типа: pred dvema 
letoma (стандард) vs. *pred dvemi leti: pred dvema letoma: 11.137 vs. pred 
dvemi leti: 53; pred dvema dnevoma: 1.000 vs. pred dvemi dnevi: 10; pred 
dvema tednoma: 2.153 vs: pred dvemi tedni: 4; pred dvema mesecema: 1.354 
vs. pred dvemi meseci: 8; pred dvema urama: 30 vs. pred dvemi uri: 0. Ту, 
можда барем мало, зачуђује реткост множинских облика, који су у раз-
говорном језику, па чак и у писаним текстовима доста честа појава, али 
резултати претраге и овде сведоче о доследној употреби двојине.

г) Лична заменица у двојини (midva и т. д.) или именица + глагол, типа: 
midva govoriva (стандард) vs. *midva govorimo: није пронађен ниједан 
текст у коме након личне заменице у двојини следи глагол у множинском 
облику, што је доказ тврдње да је двојина у глаголском систему веома 
стабилна и да се доследно користи.

д) Евентуална употреба погрешних („хиперкоректних“) облика, типа starša 
ʽродитељиʼ (уместо стандардног starši) у комбинацији са глаголима и 
појава алтернативног израза oče in mati ʽотац и мајкаʼ + глагол. Може 
се протумачити да се за означавање родитеља искључиво користи стан-
дардни облик starši, тј. множина за изражавање „природног и логичког“ 
заједништва оца и мајке. Готово су увек у множини и глаголи: starši so: 
1.636 vs. starši sta: 5, starši govorijo: 6 vs. starši govorita: 0. У складу са 
нормом углавном долази до конгруенције. Кад је у питању израз oče in 
mati, јасно превладавају глаголски двојински облици: oče in mati sta: 97 
vs. oče in mati so: 1. Коректна употреба дуала се запажа и у означавању 
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других чланова породица и свих лица уопште који упарени увек долазе у 
двојини.

Ако бисмо резимирали анализу, казали бисмо да је двојина данас жива 
категорија у више језика и језичких породица. Највећи степен изграђености и 
морфолошког богатства налазимо у арапском, словеначком језику, као и у лу-
жичкосрпским језицима, док је у другим језицима редукована и ограничена 
претежно на заменице, парне предмете и изразе у комбинацији са бројем два. У 
словенским језицима без двојине постоје њени трагови, који су углавном веза-
ни за органске парне предмете. Делимично модификована словеначка двојина 
(заменице midva и др., природно-парни предмети у множинским облицима) ре-
лативно је стабилна категорија, чврсто усидрена и у стандардном језику и у 
дијалектима те – упркос ранијим нагађањима и истраживањима (нпр. Tesnière 
1925а, 1925b) – без тенденције да се изгуби (Jakop 2008: 142).
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СЛАВЯНСКОЕ/СЛОВЕНСКОЕ ДВОЙСТВЕННОЕ ЧИСЛО

Резюме
В настоящей работе рассматриваются некоторые диахронные и синхронные аспекты 

развития, сохранения и употребления двойственного числа в индо- и неиндоевропей-
ских, славянских и неславянских языках. В первой части приводятся общие характери-
стики и сведения о двойственном числе в индо- и неиндоевропейских языках. Вторая, 
„славянская“, часть посвящена состоянию в древнейшем литературном языке славян 
– старославянском, а также остаткам этой грамматической категории в современных 
языках. Далее указывается на историческое развитие и типичные свойства этого числа 
в словенском языке, а затем приводятся данные поиска по количественным параметрам 
употребления двойственного числа в электронном корпусе словенского языка Nova 
beseda. В общем можно отметить, что двойственное число в рамках двух- и/или трех-
членной категории грамматического числа является самым слабым звеном. Несмотря 
на это, в ряде языков мира оно существует до сих пор в различном объеме, а в словен-
ском языке не проявляют тенденции к исчезновению.
Ключевые слова: грамматическая категория числа, двойственное число, индо- и не-

индоевропейские языки, славянские и неславянские языки, словенский язык
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ТИПОЛОГИЈА ФРЕЈМСКЕ ТРАНСДЕРИВАЦИЈЕ
У КОНТАКТОЛОШКОМ РЕЧНИКУ 

У овом раду предложили смо типологију фрејмске трансдеривације творбеног гнез-
да. Грађу смо ексцерпирали из „Контактолошког речника адаптације русизама у осам 
словенских језика“ (Ајдуковић 2004б) и електронских извора. Закључили смо да се 
могу издвојити нулта, делимична и слободна фрејмска трансдеривација и да речнички 
чланак српског тома „Контактолошког речника словенских језика“ треба да садржи њен 
формализован опис. 
Кључне речи: фрејмска трансдеривација, руски модел, српска контактолек-

сема, инфлуенција, примарна, секундарна и терцијарна адаптација, типологија 
трансдеривације

Увод

У контактолошким речницима Ајдуковић 1997, 2004б, 2010, 2011, 2012 по-
себно обележавамо просте или неизведене контактолексеме које творбено не 
анализирамо и деривате или изведене контактолексеме које су настале раз-
личитим творбеним процесима. Даљом анализом деривата могу се издвојити 
дериватолошке контактолошке јединице и утврдити инфлуенција, тј. прису-
ство страног језичког утицаја. Постојање заједничке дериватолошке контакто-
лошке јединице код других деривата у творбеном гнезду треба да буде један 
од показатеља инфлуенције. Међутим, у науци није довољно испитан однос 
између деривације и ширења, односно ограничавања инфлуенције како на реч-
ничком материјалу, тако и на нивоу дискурса. Поред тога не постоји ни довољно 
развијена методологија утврђивања инфлуенције. И други научници су уочи-
ли значајни инфлуенторни потенцијал деривата. Тако, на пример, полонисти и 
контактолози Б. Валчак и Х. Караш говоре о дериватима позајмљеницама (в. у 
Ајдуковић 2004a: 147). Ми смо још у Ајдуковић 1997: 48-51 и Ајдуковић 2004a: 
144-167, а потом и у Ајдуковић 2012 закључили да је „контактологија веома за-
интересована за процес прераде контактолошке информације, односно за про-
цесе усвајања, чувања или екстракције контактолошке информације унутар 
гнезда“ (Ајдуковић 2012: 38; о тим процесима у когнитивној лингвистици го-
вори Е.С. Кубрјакова и др.). Наша истраживања су показала да контактолексе-
ма „у току примарне или примарно-терцијарне трансдеривације активира или 
пресликава творбену мотивисаност или немотивисаност модела и у каснијој 
фази, у току секундарне или секундарно-терцијарне адаптације, укључује се у 
творбени систем језика примаоца и заузима место које јој припада у структури 
семантичко-деривационог гнезда“ (Ајдуковић 2012: 37-38).
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У овом раду под трансдеривацијом у адаптацијском и структурно-
семантичком смислу подразумевамо пресликавање и активацију елементарних 
или сложених контактолошких дериватолошких јединица које носе инфлуенцију 
модела. Из ове дефиниције произилази (1) да модел и реплика у контактолош-
ком смислу чине један дериватолошки простор разнородног састава, (2) да ре-
плика језика примаоца пресликава формално-семантичку везу са моделом 
језика даваоца, односно да задржава припадност истој лексичко-граматичкој 
категорији, да јој као творбена база служи модел, те да адаптира његово твор-
бено значење и одговарајући формант и пресликава инфлуенцију. Реплика је 
не само цела контактолексема (просте или неизведене лексеме поседују твор-
бено значење као резултат узајамног „преплитања“ морфолошке и семантич-
ке деривације, в. Матијашевић: 1987: 114), већ и сваки појединачни творбени 
конституент језика примаоца као што су слободна и везана морфема, односно 
творбена основа и творбени формант (суфикс/суфиксоид+обличка морфема, 
префикс/префиксоид, циркумфикс, циркумфикс са „дисконтинуираним се“ у 
српском језику, постфикс у руском језику). Осим тога, (3) модел може да буде 
нека сродна контактолексема у оквиру творбеног гнезда, типа, реда, парадигме, 
категорије језика примаоца са којом дели исту инфлуенцију. Ако деривирана 
контактолексема не успоставља везу са одговарајућим моделом у језику давао-
цу, онда говоримо о активацији реплике. Уколико деривирана контактолексе-
ма (4) успоставља везу са моделом језика даваоца, онда се ради о активацији 
комбинованој са пресликавањем. Механизми дистрибуције инфлуенције уну-
тар творбеног гнезда нису предмет овог истраживања. 

Типологија трансдеривације урађена на ограниченом корпусу показује да 
трансдеривација није само синтетички контактолошки процес, већ и аналитич-
ки процес који подразумева добијање у језику примаоцу перифрастичког пре-
вода. Тако се трансдеривацијом творбене семантике руског композита конног-
вардеец (назив лица < тот, кто служит) и индивидуалне семантике (1. солдат 
или офицер, служивший в лейб-гвардии конном полку /в Российском государ-
стве до 1917 г./; 2. солдат или офицер гвардейской кавалерии, ТСЕ), а који је 
образован сложено-суфиксалном творбом по моделу придевска основа + спојни 
вокал -о- + именска основа + суфикс -ец(0), настаје српска семантичка прево-
дна перифраза под руским утицајем (1. лице /војник или официр/, које служи у 
телесној гарди руског коњичког пука (до 1917); 2. лице /војник или официр/, које 
служи у руској коњичкој гарди) или парафраза војник или официр коњичке гарде 
у руској армији како пише у РСР. Иако се према нашој трипартитној типологији 
пропозиционално-фрејмске трансдеривације (ФД) руски модел конногвардеец 
адаптира у језику примаоцу према тринаестом подтипу (ФД3/13), аналитички 
контактолошки процес није у центру пажње „Контактолошког речника словен-
ских језика“ (КРСЈ) јер је реч о речнику адаптације контактолексема, а не о пре-
водном речнику и сл.

Наравно, са когнитивног аспекта термин трансдеривација се може 
употребљавати и на начин како га Т.Н. Александрова у раду Александрова 
2009: 4 дефинише позивајући се на наше радове. Реч је о „творбеној адаптацији 
позајмљеница према новој језичкој реалности и реализацији њеног деривацио-
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ног потенцијала у новом језичком пространству“. Другим речима, деривацијом 
и трансдеривацијом формира се унутар когнитивних структура (фрејмова, сло-
това, структурних шема, стереотипних представа и др.) нов лингвокултуролош-
ки и вредносни концепт. У корпусу апстрактних именичких контактолексема 
под енглеским утицајем (нпр. „креативный“ – „креатив“) забележен је прела-
зак са источнословенске културолошке и вредносне доминанте на западноев-
ропску (Александрова 2009).

На основу до сада реченог можемо закључити да је из контактолошког 
угла за разумевање фрејмске трансдеривације и одређивање инфлуенције од 
круцијалног значаја ситуација у којој се одвија језички контакт. Зато је неопходно 
установити да ли се језички контакт остварује у билингвалној (полилингвалној) 
или монолингвалној ситуацији, односно да ли се нека контактолексема нала-
зи у фази примарне или примарно-терцијарне, секундарне или секундарно-
терцијарне адаптације. Билингвална (полилингвална) ситуација карактери-
стична је, примера ради, за преводни текст, али се може срести и у речничком 
чланку уколико се уз контактолексему наводи контактолошки квалификатор 
и одговарајући модел. У таквим текстовима није проблем одредити модел и 
инфлуенцију, па тако српској композитној контактолексеми без спојног вокала 
шахбокс (в. 1. „У Москви је одржано првенство света у шахбоксу“ /„Московские 
новости“/ у вези са 2) као модел служи руска композитна полукалкирана кон-
тактолексема шахбокс адаптирана под утицајем енглеске именичке синтагме 
chess boxing. Српска контактолексема носилац је руске инфлуенције а не ен-
глеске и налази се у примарно-терцијарној адаптацији. Руска контактолексема 
шахбокс (2. „В Москве состоялся чемпионат мира по шахбоксу.“ /„Руска реч“/) 
поседује енглеску инфлуенцију, пролази секундарно-терцијарну адаптацију 
у монолингвалној ситуацији. Занимљиво је да овај руски спортски хибридни 
неологизам још увек није ушао ни у један нормативни речник савременог ру-
ског језика (в. речнике на сајту „Академик“). У српским новинским текстовима 
на интернету чешће се среће полусложеница шах-бокс (3. „Šah-boks meč 2010. 
u Srbiji“, /Вести.рс/), али и именичка синтагма са придевом као компонентом 
(шаховски бокс) на основу које можемо закључити да је контактолексема шах-
бокс настала скраћивањем прве основе. (4. „Šahovski boks je popularan sport u 
Finskoj, a samo ime i kaže šta je – mešavina šaha i boksa.“, /Б92/). Ова последња 
два примера су настала у монолингвалној ситуацији и прошла су секундарно-
терцијарну адаптацију. Према принципу прве фиксације њихова инфлуенција је 
енглеска. Дакле, на основу анализираних примера следи закључак да ће облици 
настали у секундарној адаптацији попримити нормативни карактер. 

Међутим, и када се ради о билингвалној (полилингвалној) ситуацији у неким 
случајевима за одређивање инфлуенције потребна је интерпретативна творбено-
семантичка анализа. У примеру бр. 5 српској реплици инвеститор одговара 
руски модел инвестор (6). Руска именичка контактолексема у значењу „лице 
које инвестира, улагач“ образована је помоћу суфикса -ор од просте глаголске 
контактолексеме инвестировать која представља полазну контактолексему у 
гнезду, док је српска именичка реплика у истом том значењу (као и у значењу 
„лице за чији се рачун инвестира“) образована помоћу суфикса -итор, односно 
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од одговарајуће глаголске контактолексеме на -ира (инвестирати). У руском 
језику постоји контактолексема инвеститор на -итор која има исто значење 
као и контактолексема инвестор, док у српским текстовима на Интернету кон-
тактолексема *инвестор за сада није посведочена. Ако пак упоредимо при-
мере бр. 7 и 8 видећемо да руска именичка контактолексема инвестор у 7 не 
представља модел, већ реплику добијену под утицајем енглеског суфиксал-
ног деривата на -or (investor < глаг. invest). Она се у овој ситуацији налази у 
примарно-терцијарној адаптацији под енглеским утицајем, док се у примеру бр. 
9 налази у секундарно-терцијарној адаптацији јер је мотивисана одговарајућим 
руским глаголом и добијена суфиксацијом (реч је о ситуацији монолингвал-
ности). У српском и руском језику оба деривата припадају категорији nomina 
agentis и употребљавају се у специфичном стилском контексту и „импресивног“ 
су обележја. Примери (5) и (6) показују да се из интралингвистичког контакто-
лошког угла руска инфлуенција може одредити на основу минималне корела-
ционе мреже коју чине следеће контактеме: 1) контактофонеме у творбеној 
основи, 2) контактодериватема чије се агентивно значење налази у творбеној 
основи, 3) контактосеме које се издвајају у оквиру нулте транссемантизације 
и 4) контактолексикостилеме које су носиоци контактолошке и структурно-
стилске информације у оквиру нулте трансстилизације (типологију контактема 
в у Ајдуковић 2004а: 85). Примери из корпуса: 5. С обзиром да су улазнице за 
такмичења коштале од 1,5 до 18 хиљада рубаља (545 долара), Рубинг је имао 
прилично велике шансе да у гледалишту пронађе инвеститора. („Руска реч”). 
6. С учетом того, что билеты на мероприятия стоили от 1,5 до 18 тыс. руб., 
шансы Рубинга найти инвестора в зрительном зале были достаточно велики. 
(„Московске новости“). 7. Инвестор подает распоряжение напрямую эмитен-
ту, <...> („Rietumu Banka“). 8. The Investor submits the Order directly to the Issuer 
<...> („Rietumu Banka“). 9. Цель проекта „Русский инвестор“ – обеспечение ак-
туальной информацией в сфере экономики, инвестирования, международного 
сотрудничества. („Русский инвестор“).

До трансдеривације долази и у монолингвалној ситуацији (10), међутим од-
говор на питање шта је модел некој контактолексеми је много комплекснији 
јер се углавном ради о реплици која је давно адаптирана као што је то случај 
са контактолексемом опасност /< опасан (од рус. опасность < опасный) чија 
је руска инфлуенција потврђена у контактолошком речнику Ајдуковић 2004б: 
120 и речнику славенизама Стијовић 1992: 181. У етимолошком речнику Skoko 
1971-1974: 559 придев opasan „može, ali ne mora biti rusizam“, док дериват, или 
како то П. Скоко каже, „apstraktum opasnost nalazi se i u ruskom“. Инфлуенција је 
потврђена на основу принципа првобитне фиксације, али и неких других прин-
ципа. Овај први је веома чест у речницима и др. делима. Пример из корпуса: 
(10) Опасност је била свуда, стрепња је почела да се мота по турским кућама, 
опрез им се удвостручио а свирепост удесетостручила. (Велмар-Јанковић 2009: 
26).

Што се пак тиче типологије трансдеривације деривационог процеса пре-
ма структурно оријентисаној класификацији, у монографији Ајдуковић 1997 
издвајамо нулту (уп. рус. вечеринка и сх. вечеринка), делимичну (уп. рус. бело-
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гвардеец и сх. белогвардејац) и слободну трансдеривацију контактолексема (уп. 
рус. черносотенец и сх. црностотинаш) „у зависности од степена подударности 
творбене основе и афиксалне (везане) морфеме модела и реплике“ (Ајдуковић 
1997: 49), док у Ајдуковић 2004а уводимо два подтипа у оквиру делимичне или 
компромисне трансдеривације: прву делимичну трансдеривацију (уп. рус. бе-
логвардейщина и срп. белогардејштина; рус. известно и хрв. izvjesno; рус. без-
действовать и мак. бездејствува; рус. аббревиатура и буг. абревиатура; рус. 
чувствовать и словен. čustvovati; рус. беспартийный и чеш. bezpartijní; рус. 
aгрессор и словач. agresor; рус. колхозница и пољ. kołchoźnica) и другу делимич-
ну трансдеривацију (уп. рус. обмундировывать и срп. обмундировати; рус. бла-
городие и хрв. blagorođe; рус. бедствовать и мак. бедствува; рус. абсолюти-
зировать и буг. абсолютизирам; рус. большевистский и словен. boljševističen; 
рус. чайный и чеш. čajový; рус. атомщик и словач. atomčík; рус. падалица и пољ. 
padłka) (Ајдуковић 2004: 145-146). Првом подтипу припадају контактолексеме 
које према одговарајућим моделима имају другачије адаптиране творбене осно-
ве и идентичне творбене форманте, док су другим подтипом обухваћене контак-
толексеме у којима је присутан обрнут резултат адаптације: подударност твор-
бених основа + различита адаптација творбених форманата. Обе типологије су 
на формализован начин представљене у речничком чланку контактолошког реч-
ника адаптације (Ајдуковић 1997: 120-331; Ајдуковић 2004б: 46-735). 

О когнитивној анализи творбеног гнезда

У последњих неколико година у радовима, посебно руских аутора, у упо-
треби је когнитивни или когнитивно-дискурсни правац у дериватологији, 
између осталог и у анализи творбеног гнезда. Дискурсно и когнитивно-
фрејмско моделовање творбеног гнезда фокусирано је на фрејм и деривациону 
пропозицију као његову „операциону јединицу“ и у контактологији је метод за 
утврђивање дистрибуције инфлуенције унутар творбеног гнезда. 

М.С. Косирева (у Косырева 2008а: 59) примећује да је гнездо „једнокоренских 
речи парадоксално касно постало објекат фрејмске анализе“, да се у 
истраживањима творбеног гнезда није довољна пажња посвећивала типском 
и стереотипном аспекту гнезда као фрагменту језичке слике света. Према И.В. 
Јевсејевој, А.Н. Шабалиној, М.А. Осадчем, М.С. Косиревој и др. творбено гнез-
до је типска ситуација коју чине субјекат, предикат, објекат, инструмент, процес 
протицања радње, резултат, локатив (место радње), време протицања радње, мо-
дус (начин вршења радње), конјунктор (ситуација у целини) и др. (в. Вотякова 
2011: 54-57). Теоријску основу и методику пропозиционално-фрејмског 
моделовања гнезда једнокоренских речи поставио је М.А. Осадчиј. Он је у гнез-
ду уочио одређену системност засновану на „динамических, деятельностно-
семантических связях“ између једнокоренских речи, односно постојање 
одређених потенцијално-типских улога у оквиру фрејма или комплексне стере-
отипне ситуације, односно знања (Косырева 2008а: 59; Осадчий 2007: 6-7). По 
њему, основну јединицу „фрејмског моделовања гнезда једнокоренских речи“ 
представља „пропозиција“ или „шема елементарне ситуације“ (Осадчий 2007: 
5). Фрејм је по И.В. Јевсејевој „структура знања организована око неког појма“ 
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(Евсеева 2011). Пропозиција је реализација структурно-логичке шеме, где је 
предикат на врху шеме, а испод актантно окружење. Према М.С. Косиревој 
„фрејмско моделовање“ уводи субјекат, одн. говорника у центар пажње, што 
искључује „системскоцентристичке истраживачке интенције“ (Косырева 2008а: 
60). Осим тога, „пропозиционално моделовање“ није предикатоцентристичко 
(Косырева 2008а: 11). 

И.А. Вотјакова и др. аутори сматрају да се језичка слика света структуише 
у творбеном гнезду и творбеним парадигмама одређене лексичко-семантичке 
групе. У раду Вотякова 2011 она анализира именицу радость која улази у гнез-
до именице рад и закључује да редослед деривата у творбеном гнезду „нема 
принципијелни значај“, јер семантичку компоненту којом се идентификује при-
падност датом гнезду поседује сваки његов дериват (Вотякова 2011: 53). Тако 
у оквиру испитиваног гнезда све деривате сврстава у две групе према општем 
значењу деривата. Једну групу чине деривати који изражавају радњу, односно 
процес („радовать, радоваться, обрадовать, обрадоваться, порадовать, по-
радоваться, радование“) и а другу деривати који исказују обележје, односно 
својство („радостный, радошный, безрадостный, жизнерадостный, обрадо-
ванный, жизнерадостно, радостно, нерадостно, безрадостно, радость, ра-
достность, жизнерадостность“). Потом гнездо рад подвргава деривационо-
фрејмској анализи (Вотякова 2011: 54). 

Типологија фрејмске трансдеривације

Као што смо већ рекли, у досадашњим контактолошким речницима ми 
смо уз сваки дериват стављали ознаку за тип трансдеривације деривационог 
процеса кроз који контактолексема пролази према структурно-оријентисаној 
трипартитној класификацији. У овом раду фокусирали смо се на когнитивно-
оријентисану класификацију типова трансдеривације пропозиционално-
фрејмске структуре (ПФС) творбеног гнезда. ПФС посматрамо као „фрејмску 
базу“ која је састављена од контактолексема и фрејмских позиција. Деривациона 
пропозиција нема синтаксичко-логичку структуру, односно „обележја исказа“ 
(Косырева 2008а: 12). Ограничен број примера ексцерпирали смо из речника 
Ајдуковић 2004б и електронских извора.

Фрејмска трансдеривација може бити нулта (ФД0), делимична (ФД1; ФД2) 
и слободна (ФД3). У основи ове класификације леже три главна критеријума: 
присуство руске инфлуенције, степен адаптације контактолексема, исказа-
ност одређених позиција, односно неподударност слотова у деривационој 
пропозицији модела и реплике. Овај трећи зовемо пропозиционални критеријум. 
Нултом фрејмском трансдеривацијом (ФД0) адаптиране су деривационе 
пропозиције које чине контактолексеме руске инфлуенције адаптиране нултом 
трансдеривацијом деривационог процеса и које у свом саставу имају базичне 
слотове субјекат и предикат. Први делимични подтип фрејмске трансдеривације 
(ФД1) обухвата ПФС са српским контактолексемама руске инфлуенције раз-
личитог степена трансдеривације деривационе пропозиције. Језик прима-
лац адаптира слот субјекат, секундарне слотове и слот атрибут језика даваоца. 
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Пропозиције модела и реплике не садрже слот предикат. Други подтип дели-
мичне фрејмске трансдеривације (ФД2) разликује се од првог по инфлуенцији. 
Пропозиције ФД2 подтипа садрже контактолексеме руске, мешовите и неру-
ске инфлуенције, као и контактолексеме руске инфлуенције које се налазе у 
позицији атрибута. У овој позицији придевска компонента је „спољна фрејмска 
валентност“ (Косырева 2008а: 13, Осадчий 2007) која утиче на инфлуенцију 
контактолексема различитих позиција унутар фрејма. Слободан тип фрејмске 
трансдеривације карактеристичан је за реплике које се са моделом не подударају 
у слотовима пропозиције. Контактолексеме могу бити руске, мешовите и не-
руске инфлуенције и адаптиране различитим типовима трансдеривације дери-
вационог процеса. Српске пропозиције састављене од семантичких перифра-
за, парафраза или специјалног метајезика којима се надомешћују недостајуће 
позиције руске пропозиције сврставамо такође у ФД3 тип. Сваки од наве-
дених основних типова додатно се диференцира према највишем степену 
трансдеривације деривационог процеса контактолексема под руским утицајем 
који улазе у састав деривационе пропозиције. Претпостављамо да већи корпус 
може дати и већи број подтипова.

У даљем тексту наводимо примере за нулту, делимичну и слободну фрејмску 
трансдеривацију. Након ознаке за одређени подтип трансдеривације описујемо 
услове које мора да задовољи пропозиционално-фрејмска структура твор-
беног гнезда са контактолексемом руске инфлуенције да би била сврстана у 
одговарајући подтип ФД. Затим следе кратки илустративни примери из грађе у 
којима се инфлуенција контекстуално конкретизује. Масним словима издвајамо 
српске контактолексеме под руским утицајем потврђене у одговарајућем изво-
ру. Лексеме које нису тако означене немају у датом фрејму руску инфлуенцију. 
Поред уобичајених ознака који се користе у литератури (S = субјекат, P = пре-
дикат, O = објекат, Mod = модус, In = инструмент, L = локус, R = резултат, T = 
темпус, K = конјунктор; At = атрибут и др.) латиничним словом Х означава-
мо позицију са недостајућом репликом. Ако у творбеном гнезду (ТГ) постоје 
два или више фрејмова, онда за сваки фрејм одређујемо тип трансдеривације. 
Потврђене придевске контактолексеме под руским утицајем дајемо у окви-
ру позиције атрибута и њу од фрејма одвајамо знаком §. Као што је познато, 
придеви не могу да се вежу за једну фрејмску позицију па тако према М.С. 
Косиревој (Косырева 2008б: 13) придев новый налази се у позицији предиката, 
модуса, резултата и конјунктора. С обзиром да се и неке друге контактолексеме 
могу наћи у различитим позицијама, ми смо у овом раду указивали на ону која 
је доминантна. Уколико у пропозицији већи број контактолексема држи исту 
позицију, онда поред знака позиције стављамо одговарајући број. Синонимичне 
и дублетне контактолексеме одвајамо знаком +. Тип трансдеривације дерива-
ционог процеса (Д) на нивоу фрејма одређујемо на основу највишег степена 
трансдеривације свих контактолексема под руским утицајем. Римским бројем І 
означавамо просту контактолексему. 

ФД0. Нулту фрејмску трансдеривацију пролазе деривационе пропозиције коју 
чине контактолексеме руске инфлуенције адаптиране нултом трансдеривацијом 
деривационог процеса (Д0). Пропозиција се састоји од слотова субјекат и 
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атрибут. Као пример наводимо српску пропозицију баћушка1,2-баћушкин1,2 

која је носилац теме „цар“, односно „отац, свештено лице“ (бројчаном озна-
ком указујемо на припадност истој теми). Руски глагол батюшковать [11] није 
посведочен у речницима, али се среће у електронским изворима. Уколико се 
укључи у руску пропозицију, онда поред њега треба да стоји звездица (*). У том 
случају одговарајућа српска пропозиција адаптира се ФД3/1 подтипом слобод-
не фрејмске трансдеривације. Уп. Модел (Фрејм 1 и 2): батюшка1,2 [< -юшк(а)] 
(S) – § батюшкин1,2 [< -ин] (At) > Реплика (Фрејм 1 и 2; Д0): баћушка1,2 (S; І; 
Ајдуковић 2004б: 48) – § баћушкин1,2 [< -ин] (At; Д0; [12]). Примери из корпуса: 
(11) Видимо отцу Дмитрию надоело батюшковать и он решил Бога поменять 
на политику (Google). (12) У то време је баћушкин деда, отац Симеон Курганов, 
још увек био активан свештеник. (Google).

ФД1/1. Ако деривациону пропозицију чине контактолексеме руске 
инфлуенције адаптиране нултом трансдеривацијом деривационог процеса (Д0) 
у позицији субјекта и атрибута, онда говоримо о првом подтипу прве делимич-
не фрејмске трансдеривације. Овај подтип има непотпун састав базичних сло-
това и дерогирану семантику. Као пример нам могу послужити пропозиције 
баћушка3-баћушкин3, односно батюшка3,4-батюшкин3,4 које носе тему „Бог“, 
односно „Рус“ или „пријатељ“. Прва и трећа тема карактеристичне су за ру-
ску пропозицију, а друга за српску. Уп. Модел (Фрејм 1 и 2): батюшка3,4 [< 
-юшк(а)] (S) – § батюшкин3,4 [< -ин] (At) > Реплика (Фрејм 1; Д0): баћушка3 (S; 
І; Ајдуковић 2004б: 48) – § баћушкин3 [< -ин] (At; Д0; [13]). Пример из корпуса: 
(13) <...> sada video da je u pitanju baćuškin ključ (ruski) <…> (Google).

ФД1/2. Други подтип фрејмске трансдеривације чине пропозиције које сад-
рже контактолексеме руске инфлуенције од којих је најмање једна адаптира-
на делимичном трансдеривацијом деривационог процеса (Д1). Руске и српске 
пропозиције имају слотове субјекат и атрибут, а немају слот предикат. При 
одређивању трансдеривације деривационе пропозиције узимамо у обзир слот 
атрибут који може да садржи синониме руске инфлуенције, односно сининомич-
не речи са истом творбеном основом. Уп.: Модел (Фрејм 1): юноша [< -ош(а)] 
(S1) – юношество1 [< -еств(о)] (S2) + юность1 [< -ость] (S2) – § юношеский1 
[< -еск(ий)] (At) > Реплика (Фрејм 1; Д1): јуноша [< -ош(а)] (S; Д0; Ајдуковић 
2004б: 83) – јуност2 [< -ост] (S2; Д0; Ајдуковић 2004б: 83) + јуношество [< 
-еств(о)] (S2; Д0; Д. Обрадовић, „Живот и прикљученија) – § јуношески1 [< 
-еск(и)] (At; Д0; Ајдуковић 2004б: 83) + јуношки1 [< -к(и)] (At; Д1/2; Ајдуковић 
2004б: 83). 

ФД1/3. Трећем подтипу прве делимичне фрејмске трансдеривације припадају 
пропозиције које садрже контактолексеме руске инфлуенције од којих је 
најмање једна адаптирана делимичном трансдеривацијом деривационог про-
цеса (Д1). Моделу у позицији субјекта одговара еквивалентна контактолексе-
ма у истој позицији. Језик давалац и језик прималац немају слот предикат. Као 
пример наводимо пропозиције модела и реплике са темом „лице које припада 
чиновничко-бирократском апарату“. Уп.: Модел (Фрејм 1): аппаратчик2 [< -чик] 
(S1) – аппаратчица2 [< -чица] (S2) > Реплика (Фрејм 1; Д1): апаратчик [< -чик] 
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(S1; Д1/1; Ајдуковић 2004б: 46) – апаратчица [< -чица] (S2; Д1/1; [14]). Пример 
из хрватског корпуса: (14) Ono, ništa posebno, jedna od ne odveć markantnih HDZ-
ovskih aparatčica, raščupana, razbarušena bakuta utegnuta u loše skrojene kostimiće 
<…> (Google).

ФД2/1. Први подтип друге делимичне фрејмске трансдеривације чине 
пропозиције које садрже контактолексеме руске, мешовите и неруске 
инфлуенције. Контактолексеме са руском инфлуенцијом адаптиране су нултом 
трансдеривацијом деривационог процеса (Д0) и задржавају све одговарајуће 
позиције модела. У оба језика недостаје слот предикат. Српска пропозиција 
може имати више синонимичних контактолексема неруске инфлуенције уну-
тар слота атрибут. Уп.: Модел (Фрејм 1): академик1 [< -ик] (S) – академия1 (L1; 
І) – Академгородок [< -/-] (L2) § – академический1 [< -ическ(ий)] (At) > Реплика 
(Фрејм 1; Д0): академик1 [< -ик] (S1; Д0; [22]) + академичар1 [< -ичар] (S1) – 
академија1 (L1; І; [23]) – Академгородок [-/-] (L2; Д0; [24]) § – академичар-
ски1 [< -ск(и)] (At) + академски1 [< -ск(и)] (At) + академијски1 [< -ијск(и)] (At). 
Примери из корпуса: (22) САД шаљу на Антарктик тешки ледоломац „Polar 
Star“ да ослободи руски брод „Академик Шокаљски“ и кинески ледоломац 
„Сјуенлунг“ који су заробљени у леду. (РР2014). (23) <...> Руска академија ме-
дицинских наука (РАМН) и Руска академија пољопривредних наука (РАСХН) 
– престаће да постоје у свом садашњем облику. (РР2013). (24) На свом врхун-
цу, Академгородок је био дом за 65.000 научника и њихових породица <...> 
(Википедија).

ФД2/2. Други подтип друге делимичне фрејмске трансдеривације чине 
пропозиције које садрже контактолексеме руске, мешовите и неруске 
инфлуенције. Руску инфлуенцију има придевска контактолексема у позицији 
атрибута. Она пролази нулту трансдеривацију деривационог процеса (Д0). Ни 
руски модел, ни српска пропозиција не садрже слот предикат. Пропозиције у 
оба језика могу садржати синонимичне контактолексеме. Уп.: Модел (Фрејм 2): 
академик2 [< -ик] (S1) + академист1 [< -ист] (S1) – § академический2 [< -ическ(и)] 
(At) > Реплика (Фрејм 2; Д0): – академик2 [< -ик] (S1) + академичар2 [< -ичар] 
(S1) + академикар [< -ар] (S1) – академикер [< -ер] (S1) + академиста1 [< -ист(а)] 
(S1) + академац [< -(а)ц] (S1) + академијаш [< -аш] (S1) – академикерка [< -к(а)] 
(S2) + академкиња [< -кињ(а)] (S2) – § академически2 [< -ическ(и)] (At; Д0; 
Ајдуковић 2004б: 46) – академијски2 [< -ијск(и)] (At) – академијин [< -ин] (At) 
– академичарев [< -ев] (At) + академичаров [< -ов] (At) – академичарски2 [< 
-ск(и)] (At) – академички1 [< -ичк(и)] (At) – академски3 [< -ск(и)] (At) – академ-
чев [< -чев] (At).

ФД2/3. Трећи подтип друге делимичне фрејмске трансдеривације формирају 
контактолексеме руске и мешовите (руске и неруске) инфлуенције од којих 
је најмање једна контактолексема под руским утицајем адаптирана делимич-
ном трансдеривацијом деривационог процеса (Д1). Контактолексеме са руском 
инфлуенцијом и њихови руски модели налазе се у позицији субјекта, предика-
та, атрибута и секундарних позиција. Илустративни српски пример показује да 
фрејм са темом „лицемер“ садржи већи број синонимичних контактолексема у 
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оквиру једног слота, као и већи број секундарних позиција. Руску инфлуенцију 
носе реплике које имају одговарајуће моделе, док је код осталих контактолексе-
ма најчешћи показатељ руске инфлуенције творбена основа. Уп.: Модел (Фрејм 
1): лицемер1 (S1; І) – лицемерка1 [< -к(а)] (S2) – лицемерить [< -и(ть)] (P1) + ли-
цемерствовать [< -ова(ть); -стова(ть)] (P1) + лицемерничать [< -нича(ть)] (P1) 
– лицемерство [< -ств(о)] (R1) + лицемерие [< -иј(е)] (R1) + лицемерность [< 
-ость] (R1) – лицемерно1 [< -о] (Mod) – § лицемерный [< -н(ый)] (At) > Реплика 
(Фрејм 1; Д1): лицемер (S1; І; Ајдуковић 2004б: 96) + лицемерник [< -ник] (S1) 
+ лицемерац [< -(а)ц] (S1) – лицемерка [< -к(а)] (S2; Д0; [15]) + лицемеркиња 
[< -кињ(а)] (S2) – лицемерити1 [< -и(ти)] (P1; Д0; [16]) + лицемерствовати [< 
-ова(ти)] (P1; Д0; [17]) + лицемерисати [< -иса(ти)] (P1) – лицемерије [< -иј(е)] 
(R1; Д0; [18]) + лицемерје [< -ј(е)] (R1) + лицемерност [< -ост] (R1; Д0; [19]) 
+ лицемерство [< -ств(о)] (R1; Д0; Стијовић 1992: 170) + лицемера [< -а] (R1) 
+ лицемерштина [< -штин(а)] (R1) - лицемерно [< -о] (Mod; Д0; [20]) + лице-
мерски [< -и] (Mod; РСАНУ: 504) – лицемерење [< -ењ(е)] (K1) + лицемерисање 
[< -њ(е)] (K1) – § лицемеран2 [< -(а)н] (At; Д1/2; [21]) + лицемерски [< -ск(и)] 
(At) – лицемеров [< -ов] (At) + лицемерчев [< -чев] (At). Примери из корпуса: 
(15) <…> koja se mogla videti u Kijevu u vreme pre revolucije, preciznije nazvana 
- “licemerka”. (IHS). (16) <…> уверен је музички критичар Артемије Тројицки. 
„То је зато што он никада није лагао, нити лицемерио. (ЈД2012). (17) <…> 
Серафиме, за политику лицемерствовати и сав живот свој лагати (Google). (18) 
<...> čuvaću se svakoga pristrastija i licemerija, a osobito samoljubija (D. Obradović, 
„Život i priključenija”). (19) <…> дуализам - дволичност - херојство - слабост - 
искреност - подлост - отвореност - лицемерност... (Google). (20) <…> зато што 
лицемерно дозивају позитивну личност; <…> (Николај Гогољ, „Мртве душе“). 
(21) <...> а оно иза завесе G-8, G-20 и лицемерни бољшевизам <...> (Google).

ФД3/1. Деривациони фрејм пролази први подтип слободне фрејмске 
трансдеривације уколико га чине контактолексеме руске инфлуенције 
адаптиране нултом трансдеривацијом деривационог процеса (Д0). Српска 
пропозиција адаптира позиције субјекта и атрибута, али не и позицију предиката 
(в. ФД3/1 у вези са ФД0). Уп.: Модел (Фрејм 1 и 2): батюшка1,2 [< -юшк(а)] (S) 
– *батюшковать1,2 [< -ова(ть)] (P; [11]) – § батюшкин1,2 [< -ин] (At) > Реплика 
(Фрејм 1 и 2; Д0): баћушка1,2 (S; І; Ајдуковић 2004б: 48) – Х(P) – § баћушкин1,2 

[< -ин] (At; Д0; [12]).

ФД3/2. Деривациони фрејм пролази други подтип слободне фрејмске 
трансдеривације уколико га чине контактолексеме руске инфлуенције адаптиране 
нултом трансдеривацијом деривационог процеса (Д0). Српска пропозиција не 
адаптира све контактолексеме у позицији субјекта, као ни контактолексему у 
позицији атрибута. Руска и српска пропозиција не садрже позицију предиката. 
Уп.: Модел (Фрејм 1): барин [бар(ин)] (S1; І) – барыня [< -ын(я)] (S2) + барынь-
ка [< -к(а)] (S2) – барышня [< -н(я)] (S3) – § барынин [< -ин] (At) – барышнин [< 
-ин] (At) > Реплика (ТГ = Фрејм): барин (S1; І; Ајдуковић 1997: 125) – бариња 
[< -ињ(а)] (S2; Д0; Ајдуковић 2004б: 149 хрв. корпус) – баришња [< -њ(а)] (S3; 
Д0; Ајдуковић 2004б:149; хрв. корпус) – § X(At).
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ФД3/3. Трећим подтипом слободне фрејмске трансдеривације обухваћене су 
пропозиције које садрже контактолексеме руске инфлуенције од којих је најмање 
једна адаптирана делимичном трансдеривацијом деривационог процеса (Д1). 
У оба језика недостаје слот предикат, а српска реплика не адаптира позицију 
атрибута. Пропозиционална реплика може бити обогаћена творбеним синони-
мима. Уп.: Модел (ТГ = Фрејм): бандурист [< -ист] (S1) – бандуристка [< -к(а)] 
(S2) – бандура (In; І) – § бандурный [< -н(ый)] (At) > Реплика (ТГ = Фрејм; Д1): 
бандуриста [< -ист(а)] (S1; Д0; [РСР]) + бандураш [< -аш] (S1; Д1/2; [РСР]) – 
бандуристкиња [< -кињ(а)] (S2; Д1/2; [25]) – бандура (In; І; Ајдуковић 2004б: 
48) – § Х(At). Пример из хрватског корпуса: (25) Liturgiju je pjevanjem pratio 
mjesni crkveni zbor i zbor banduristkinja iz Lavova u Ukrajini. (Google).

ФД3/4. Чеврти подтип слободне фрејмске трансдеривације обухвата 
пропозиције које садрже контактолексеме руске инфлуенције од којих је најмање 
једна адаптирана делимичном трансдеривацијом деривационог процеса (Д1). 
Српска пропозиција не адаптира све контактолексеме у позицији субјекта, као 
ни слот предикат. Уп.: Модел (Фрејм 1): комсомолец [< -ец] (S1) – комсомолка 
[< -ка] (S2) – комсомол2 [< -0] (S3) + комсомолия [< -иј(а)] (S3) – *комсомолить 
[< -и(ть)] (P1; [26]) + *комсомольничать [< -нича(ть)] (P1; [27]) – комсомол1 [< 
-/-/-] (L) – по-комсомольски [< по-/-и] (Mod) – § комсомольский [< -ск(ий)] (At) 
> Реплика (Фрејм 1; Д1): комсомолац [< -ац] (S1; Д1/2; Ајдуковић 2004б: 89) – 
комсомолка [< -ка] (S2; Д0; РСР) – комсомолија [< -ија] (S3; Д0; [28]) – Х(P) – 
Комсомол [< -/-/-] (L; Д0; I; Ајдуковић 2004б: 89; Клајн 2002: 170) – комсомол-
ски2 [< -и] (Mod; Д1/2; [29]) – § комсомолски1 [< -ски] [At; Д0; 30]. Примери 
из корпуса: (26) Такие кандидаты в депутаты привыкли «комсомолить» в со-
ветское время <…> (Google). (27) <…> пришел дядя Горбачев и необходимость 
комсомольничать отпала сама собой. (Google). (28) Sva komsomolija je ustala i 
kao po komandi ponavljala za svojim idolom. (Google). (29) Tako funkcioniše NVO 
demokratija. Komsomolski. (Google). (30) Bila sam predsednik saveta družine, kom-
somolski rukovodilac. (Google).

ФД3/5. Пети подтип слободне фрејмске трансдеривације обухвата 
пропозиције које садрже контактолексеме руске инфлуенције од којих је 
најмање једна адаптирана делимичном трансдеривацијом деривационог проце-
са (Д1). Обе пропозиције не садрже слот субјекат, док у позицији српског пре-
диката није посведочена контактолексема *јуношествовати. Пропозиционална 
реплика садржи више контактолексема у позицији атрибута него руски модел. 
Уп.: Модел (Фрејм 2): юношествовать [< -ова(ть); -ествова(ть)] (P) – юноше-
ски [< -и] (Mod) – юность2 [< -ость] (T1) + юношество2 [< -еств(о)] (T1) – § 
юношественный [< -енн(ый)] (At) > Реплика (Фрејм 2; Д1): Х (P) – јуност1 [< 
-ост] (Т1; Д0; Ајдуковић 2004б: 83) + јуношество [< -еств(о)] (T1; Д0; [32]) – 
јуношествено [< -о] (Mod; Д1/1; [31]) – § јуношески2 [< -еск(и)] (At; Ајдуковић 
2004б: 83) + јуношки2 [< -к(и)] (At; Ајдуковић 2004б: 83). Примери из корпу-
са: (31) <...> не разби дух персију творца ових пјесама у којим је онај сваг-
да јуношествено-бодри обитавао. (МЛ). (32) Svi narodi baš u v’jeku junošestva 
svoga, <...>. (PS).
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ФД3/6. Шести подтип слободне фрејмске трансдеривације чине пропозиције 
које садрже контактолексеме руске инфлуенције од којих је најмање једна 
прошла делимичну трансдеривацију деривационог процеса (Д1). Српска 
пропозиција не адаптира слот предикат, као ни све секундарне позиције моде-
ла. У оквиру пропозиционалне реплике може се развити творбена синонимија 
руске инфлуенције. Уп.: Модел (Фрејм 1): боярин1 (S1; I) – боярыня1,2 [< -ын(я)] 
(S2) – боярышня [< -ышн(я)] (S3) – боярство2 [< -ств(о)] (S4) – боярствовать 
[< -ствовать] (P) – боярщина2 [< -щин(а)] (O) – боярщина1 (T) – боярство1 [< 
-ств(о)] (R) – § боярский [< -ск(ий)] (At) > Реплика (Фрејм 1; Д1): бојарин (S1; 
I; Ајдуковић 2004: 56) + бојар (S1; I; Ајдуковић 2004: 56) – бојариња [< -ињ(а)] 
(S2; Д0; [33]) + бојарка [< -к(а)] (S2; Д1/2; [34]) – бојарство2 [< -ств(о)] (S3; Д0; 
[35]) – бојарство1 [< -ств(о)] (R; Д0; [7]) – Х (P) – § бојарски [< -ск(и)] (At; [36]). 
Примери из корпуса: (33) <…> plemkinje bojarinje, ne htedoše ni da čuju (Google). 
(34) Бојарка, супруга Алексеја Габурина, гајила је нарочито поштовање и веру 
<...> (Google). (35) <…> морално безвољно и сталешки крајње себично, руско 
бојарство <…> (Google). (36) <...> Бојарски син; служио на двору великога 
кнеза Василија Тамног <...> (Google).

ФД3/7. Седмим подтипом слободне фрејмске трансдеривације обухваћене 
су деривационе пропозиције коју чине контактолексеме руске инфлуенције од 
којих је најмање једна прошла слободну трансдеривацију деривационог процеса 
(Д2). У српској пропозицији није адаптирана контактолексема у позицији пре-
диката, као ни друге контактолексеме у секундарним позицијама. Пропозиција 
садржи више атрибута којих нема модел. За овај подтип је карактеристично 
присуство творбених синонима и дублета. Уп.: Модел (Фрејм 1): боярин1 (S1; I) 
– боярыня1,2 [< -ын(я)] (S2) – боярышня [< -ышн(я)] (S3) – боярство2 [< -ств(о)] 
(S4) – боярствовать [< -ствовать] (P) – боярщина2 [< -щин(а)] (O) – боярщина1 
(T) – боярство1 [< -ств(о)] (R) – § боярский [< -ск(ий)] (At) > Реплика (Фрејм 
2; Д2): бољарин (S1; I; Ајдуковић 2004: 56) + бољар (S1; I; Ајдуковић 2004: 
56) – бољарка [< -к(а)] (S2; Д2; [37]) + бољаркиња [< -кињ(а)] (S2; Д2; [38]) + 
бољарица [< -иц(а)] (S2; Д2; [39]) – бољарство2 [< -ств(о)] (S3; Д1/1; [40]) – Х 
(P) – бољарство1 [< -ств(о)] (R; Д1/1; [41]) – § бољарски (At; [42]) – бољарев [< 
-ев] (At; [43]) + бољаров [< -ов] (At; РСАНУ: 55). Примери из корпуса: (37) <…> 
boljarka Teodosija Morozova, koja je spaljena na lomači (Google). (38) В. Суриков, 
„Бољаркиња Морозова” (Google). (39) hrv. <…> boljarev lijepi sin kojemu me 
pokloni boljarica, njegova maćeha <…> (Google). (40) <…> u njegovim čistkama 
su ginuli boljari i građani čak više nego „narod” koji i nije bio sentimentalno veze-
ni za sebično i ograničeno boljarstvo (Google). (41) hrv. <…> Rusiji nije bilo i nije 
moglo biti aristokracije, jer boljarstvo nije bilo nasljedno <...> (Google). (42) <…> 
бољарски сталеж, док је Романов био представник бољара <…> (Google). (43) 
<…> Među boljarevim posjedima bilo je i selo Jasna Poljana. (Google).

ФД3/8. Осми подтип слободне фрејмске трансдеривације чине пропозиције 
састављене од контактолексема руске инфлуенције од којих је најмање једна 
адаптирана слободном трансдеривацијом деривационог процеса (Д2). Српска 
пропозиција не садржи слот предикат и има више творбених дублета и синонима 
него модел. Уп.: Модел (Фрејм 1): белогвардеец [< -о-/-ец] (S1) – белогвардейка 
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[< -к(а)] (S2) – белогвардейщина [< -щин(а)] (S3) – *белогвардействовать [< 
-ова(ть)] (P; [44]) – *белогвардейство2 [< -ство(о)] (K; [45]) – § белогвардейский 
[< -ск(ий); -о-/-ск(ий)] (At) > Реплика (Фрејм 1; Д2): белогвардејац [< -о-/-ац] 
(S1; Д1/2; Ајдуковић 2004б: 50) + белогардејац [< -о-/-ац] (S1; Д2; Ајдуковић 
2004б: 50; 4) + белогардиста [< -ист(а)] (S1; Д2; Ајдуковић 2004б: 50) – 
белогардејка [< -к(а)] (S2, Д1/1; [46]) – X(P) – белогвардејство [< -ство(о)] (К1; 
Д0; [47]) + белогардејство [< -ство(о)] (К1; Д1/1; [48]) – белогвардејштина [< 
-штин(а)] (K2; Д1/1; [49]) + белогардејштина [< -штин(а)] (K2; Д1/1; [50]) – § 
белогардејски [< -ск(и)] [At; Д1/1; 51] + белогардистички [< -ичк(и)] [At; Д2; 
52]. Примери из корпуса: (44) <…> сколько % русских пошло белогвардейство-
вать? (Google). (45) <…> По-моему, Ваше белогвардейство противоречит хри-
станству, <…> (Google). (46) <...> Јанкова бака је белогардејка избегла из Русије 
након Октобарске револуције <...> (МЋ2011). (47) <...> песме новије (данашње 
) продукције, чија је инспирација Грађански рат у Русији и белогвардејство. 
(Google). (48) <…> sve je dozvoljeno izuzev slovenskog belogardejstva. (Google). 
(49) <…> jer me ovde nikakva belogvardejština ne kinji, <...>. (АН1924). (50) Тада 
су речи „Русија“, „Рус“ биле белогардејштина! (ИП2011). (51) Грб привреме-
не белогардејске владе у Сибиру (Google). (52) Belogardistički i vrangelovsko-
denjikinski elementi. (Google). 

ФД3/9. Девети подтип слободне фрејмске трансдеривације карактеристичан 
је за пропозиције које садрже контактолексеме руске инфлуенције од којих је 
најмање једна прошла слободну трансдеривацију деривационог процеса (Д2). 
Реплика адаптира позицију субјекта, али не и све секундарне позиције ру-
ског модела. Обе пропозиције не садрже слот предикат. У наведеном приме-
ру у оквиру теме „гардиста“ српској пропозицији недостаје слот модус који 
постоји у руској пропозицији. У грађи нисмо посведочили контактолексему 
*црвеногардејка која може настати адаптацијом или суфиксацијом од именич-
ке контактолексеме црвеногардејац. У појединим пропозицијама могу се сре-
сти творбени дублети. Уп.: Модел (Фрејм 1): красногвардеец [< -о-/-ец] (S1) 
– *красногвардейка [< -к(а)] (S2; [53]) – *красногвардейство [< -ств(о)] (K1; 
[54]) + *красногвардейщина [< -щин(а)] (K1; [55]) – § красногвардейский [< 
-ск(ий); -о-/-ск(ий)] (At) > Реплика (Фрејм 1; Д2): црвеногардејац [< -о-/-
ац] (S1; Д2; [56]) – *црвеногардејка [< -к(а)] (S2; Д1/1) – X(K1) – X(K2) – § 
црвеногардејски [< -ск(и)] (At; Д1/1; [57]). Пример из корпуса: (53) <…> вос-
торженная красногвардейка Марютка <…> (Google). (54) <…> и прошу вос-
становить мое красногвардейство <…> (Google). (55) Ну, и зачем эта “красног-
вардейщина”? (Google). (56) <...> Фјодор Махин је био током Грађанског рата 
и «белогардејац» и «црвеногардејац» <...> (Google). (57) <…> црвеногардејски 
војници <…> (Google). Уп.: Модел (Фрејм 1): гвардеец1 [< -ец] (S) – гвардия1 
(O; І) – по-гвардейски1 [< по-/-и] (Mod) – § гвардейский1 [< -ск(ий)] (At) > 
Реплика (Фрејм 1; Д2): гардејац [< -ац] (S; Д2; [58]) – гвардија (O; І; [59]) – X 
(Mod) – § гвардејски [< -ск(и)] [At; Д0; 60] + гвардиски [< -ск(и)] (At; Д1/1; 
61]). Примери из корпуса: (58) Ми нисмо створили ни једног црвеног гардејца. 
(Сцена 4/2012: 71). (59) Са таквим бројкама издавачка кућа „Молодаја гвардија“ 
дочекује јубилеј свог чувеног пројекта.“ (ГР2009). (60) Tu je radio kraće vreme 
jer je već u martu iste godine premešten u Kragujevac za „gvardejskog lekara“, <...> 
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(AN2013). (61) <.>izvestio kneza da mu samo iz Sokolske nahije nije došao ni jedan 
mladić u „gvardisku školu“. (MM2010). 

ФД3/10. У десети подтип слободне фрејмске трансдеривације укључене 
су пропозиције које садрже контактолексеме руске инфлуенције од којих 
је најмање једна прошла слободну трансдеривацију деривационог процеса 
(Д2). Пропозиционална реплика задржава неке позиције субјекта и позицију 
предиката модела. Пропозиције могу да садрже већи број творбених синонима. 
Грађа показује да у српској пропозицији са темом „лакировка“ још увек 
није дошло до адаптације у позицији субјекта именичке контактолексеме са 
значењем женског лица. Дериват *лакировшчица може бити образован са 
моционим суфиксом -иц(а). Уп.: Модел (Фрејм 1): лакировщик2 [< -щик] (S1) 
+ лакировальщик2 [< -ль/щик] (S1) – лакировщица2 [< -щиц(а)] (S2) + лакиро-
вальщица2 [< -щиц(а)] (S2) – лакировать2 [< -ирова(ть)] (P1) + лакироваться2 [< 
-ся] (P1) – лакировка2 [< -к(а)] (K1) + лакирование2 [< -ниј(е)] (K1) > Реплика 
(Фрејм 1; Д2): лакировшчик [< -шчик] (S1; Д0; [62]) – Х(S2) – лакирати2 [< 
-ира(ти)] (P1; Д1/2; [63]) – лакировка [< -овк(а)] (K1; Д0; Ајдуковић 2004б: 
94) + лакирање2 [< -ње] (K1; Д2; [64]). Примери из корпуса: (62) Možda je bio 
uvređen što ga Šalamov nije priznavao, što je smatrao da ulepšava stvarnost (nazvao 
ga je “lakirovščikom”), <...> (NIN, Google); (63) <...> smatra da se novim zakonom 
samo „lakira stvarnost” <…> („Vesti“, Google); (64) U okviru toga, u prvom planu 
se našla kritika šminkanja (lakiranja) života <…>, kao i kritika stereotipa u žanrov-
skoj i stilsko-jezičkoj praksi oficijelne sovjetske književnosti. (Google).

ФД3/11. Једанаести подтип слободне фрејмске трансдеривације сад-
ржи пропозиције састављене од контактолексема руске, мешовите и неруске 
инфлуенције од којих је најмање једна прошла слободну трансдеривацију дери-
вационог процеса (Д2). Реплика адаптира све базичне позиције у пропозицији 
руског модела. Као и у неким претходним подтиповима, тако се и у овом подти-
пу срећу деривати са истом творбеном основом и различитим творбеним фор-
мантима. О адаптацији контактолексеме инвеститор руске инфлуенције го-
ворили смо у уводном делу рада (в. примере 5,6). Уп.: Модел (ТГ = Фрејм): 
инвестор [< -ор] (S1, [6]) + инвеститор [< -итор] (S1) – инвестировать (P1; І) + 
инвестироваться [< -ся] (P1) – инвестиция [< -ици(я)] (R) – инвестирование [< 
-ниј(е)] (K) – § инвестиционный [< -онн(ый)] (At) > Реплика (ТГ = Фрејм; Д2): 
инвеститор [< -итор] (Sрус. < MS1; Д1/2; [5]) + (S < MS2) – инвестирати (P1; І) 
– инвестиција [< -циј(а)] (R) – инвестирање [< -њ(е)] (K) – § инвестициони [< 
-он(и)] (At) + инвестицијски [< -ск(и)] (At).

ФД3/12. Дванаести подтип слободне фрејмске трансдеривације чине 
пропозиције које садрже контактолексеме руске инфлуенције. Реплика адапти-
ра само неке позиције у пропозицији руског модела, док недостајуће позиције 
надомешћује семантичким перифразама, парафразама или специјалним 
метајезиком. У следећем примеру пропозицију образују неизведене дублет-
не контактолексеме. Уп.: Модел (Фрејм 1): артельщик1 [< -щик] (S1) – артель-
щица1 [< -щиц(а)] (S2) – артель1 (L1; І) – промартель [< -/-] (L2) – сельхозар-
тель [< -/-/-] (L3) – § артельный1 [< -н(ый)] > Реплика (Фрејм 1; І): члан радног 
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удружења (S1) [РСР] – чланица радног удружења (S2) – Х (P) – артељ (L1; I; 
Ајдуковић 2004б: 47) + артел (L1; I; Ајдуковић 2004б: 47) – занатска радна за-
друга (L2) – пољопривредна радна задруга (L3) [РСР] – § Х (At).

ФД3/13. Тринаести подтип слободне фрејмске трансдеривације садржи се-
мантичке перифразе, парафразе или специјални метајезик руске инфлуенције, 
а не контактолексеме образоване деривационим средствима. Уп.: Модел (Фрејм 
1,2): конногвардеец1,2 [< -о-/-ец] (S) – § конногвардейский [< -ск(ий)1; -о-/-
ск(ий)2] (At) > Реплика: 1. онај (војник или официр), који служи у телесној гар-
ди руског коњичког пука /до 1917/ (S1); 2. онај (војник или официр), који слу-
жи у руској коњичкој гарди (S2); официр коњичке гарде у руској армији пре 
револуције [РСР] – § који се односи на војника или официра коњичке гарде у 
руској армији пре револуције.

Закључак

У овом раду за потребе израде „Контактолошког речника словенских 
језика“ (КРСЈ) увели смо трипартитну поделу фрејмске трансдеривације де-
ривационих пропозиција коју чине контактолексеме руске, мешовите и не-
руске инфлуенције унутар творбеног гнезда или фрејма. Наша когнитивно-
оријентисана класификација заснована је на критеријумима поклапања, 
делимичног поклапања или непоклапања позиција деривационе пропозиције 
језика примаоца и језика даваоца, затим на инфлуенцији реплике и типу 
трансдеривације деривационог процеса контактолексема у пропозицији. 
Фрејмска трансдеривација може да буде нулта, делимична или слободна. У 
оквиру прве делимичне фрејмске трансдеривације разликујемо три подтипа, 
док у оквиру друге такође три подтипа. Слободна трансдеривација има трина-
ест подтипова. Закључили смо да речнички чланак КРСЈ треба да садржи фор-
мални опис фрејмске трансдеривације који укључује и позиције које контак-
толексеме одређене инфлуенције заузимају у деривационој пропозицији према 
номенклатури пропозиционалних позиција (в. Осадчий 2007: 11-12).

Истакли смо да се у контактолошким речницима уз деривате дају ознаке 
припадности одређеном типу трансдеривације деривационог процеса (нулта, 
делимична или слободна), као и ознаке за творбени поступак (суфиксација, 
префиксација, конфиксација, слагање, слагање комбиновано са суфиксацијом, 
срашћивање, абревијација; уз руске моделе дају се још ознаке за постфиксацију, 
суфиксацију комбиновану са постфиксацијом, префиксацију комбиновану са 
суфиксацијом и постфиксацијом). Посебно се указује на изглед творбене осно-
ве и маркирају творбени форманти. Позиције простих и изведених контакто-
лексема под руским утицајем у деривационо-фрејмској пропозицији до сада 
нису били предмет контактолошке лексикографије. Закључили смо да се пред-
става о улози простих контактолексема као творбених база за образовање кон-
тактолексема деривата руске инфлуенције може формирати посредно и то на 
основу издвојеног творбеног пара, творбеног низа или творбене парадигме 
формиране према индексу контактолексема и њихових модела који се налазе 
у речнику. Укључивањем у контактолошки речник формалног описа фрејмске 
трансдеривације добићемо шири увид у дистрибуцију инфлуенције унутар 
творбеног гнезда. 
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ТИПОЛОГИЯ ФРЕЙМОВОЙ ТРАНСДЕРИВАЦИИ В 
КОНТАКТОЛОГИЧЕСКОМ СЛОВАРЕ

Резюме
В настоящем исследовании мы провели деривационно-фреймовый анализ на 

материале „Контактологического словаря адаптации русизмов в восьми славянских 
языках“ (Айдукович 2004б) и электронных источников. Анализ показал, что можно 
выделить три типа и девятнадцать подтипов трансдериваций деривационных фреймов 
сербских контактолексем под влиянием русского языка. 
Ключевые слова: фреймовая трансдеривация, русская модель, сербская контактолек-

сема, влияние, первичная, вторичная, третичная адаптация, типология трансдеривации 
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АКЦИОНАЛНЕ ДЕЛИМИТАТИВНЕ МОДИФИКАЦИЈЕ 
У СРПСКОМ И УКРАЈИНСКОМ ЈЕЗИКУ

У раду се анализирају детерминативне делимитативне модификације ситуација у 
украјинском и српском језику: њихова фазна, лимитативна и квантитативна семантика, 
прагматички елементи оцене у њиховом значењу, творбена и друга средства изражавања, 
као и услови неутрализације делимитативног значења.   
Кључне речи: детерминативност, делимитативност, пердуративност, фазност, лими-

тативност, квантитативност, творбени модели, продуктивност, неутрализација делими-
тативности

Акционалност представља семантичку категорију у чијој је основи обеле-
жавање начина на који се радња одвија у времену.  Начин одвијања си туације у 
врмену може бити сталан, иманентан одређеној ситуацији (рецимо, мултипли-
кативност) или, код акционалних модификација, подразумева додатна обележја 
која указују на одређене параметре одвијања ситуације. Један од таквих пара-
метара јесте детерминативност, а акционалне детерминативне1 модификације 
указују на ситуацију чије је трајање ограничено. Ове модификације обухватају 
два типа значења – делимитативно, које подразумева ограниченост временским 
периодом који не мора бити одређен, а обично се интерпретира као кратак, и 
пердуративно, где је овај период одређен, у потпуности обухваћен ситуацијом и 
обично се интерпретира као дуг, уз често уношење прагматичког елемента не-
гативне оцене трајања ситуације и саме ситуације. 

Могућност изражавања ограничености ситуације у времену је у универзал-
на. Пре свега она се реализује у реченици помоћу различитих одредби – на при-
мер [УКР] сидіти годину, [СРП] седети један сат. Ограниченост ситуације у 
времену у српском и украјинском језику, као и у осталим словенским језицима, 
изражава се и творбеним средствима у оквиру саме глаголске лексеме – [УКР] 
посидіти, просидіти, пересидіти, відсидіти, [СРП] поседети, преседети, одсе-
дети, што представља њихову типолошку особину (Петрухина 2000: 141-142).

Делимитативи и пердуративи  се у литератури углавном разматрају заједно са 
фазним модификацијама, као вид локализације ситуације на оси времена помоћу 
њеног ограничавања са обе стране, односно фиксацијом почетног и завршног 
момента, по правилу без посебног истицања неког од њих (Петрухина 2000: 

1 Лат. determinatio – граница, крај. У литератури посвећеној украјинском, руском и дру-
гим словенским језицима за ову групу акционалних класа најчешће се користе домаћи тер-
мини, али и латински термин „детерминативан“: „детерминативно-временные способы дей-
ствия“ (Бондарко ур. 1987: 69), „детерминативные способы действия“, (Маслов 1984: 13), 
„детерминативы“ или „детерминативные модификации“ (Петрухина 2000: 142), „дуративно-
детерминативные способы действия“ (Ставницка 2003/2004). 
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142). Заједно са фазним аспектуалним класама, они, дакле, улазе у сферу ква-
литативне аспектуалности. Док је код оних лингвиста који разматрају детерми-
нативе у вези са фазним значењима у фокусу граница, ограниченост ситуације, 
поједини лингвисти стављају у први план трајање детерминативних ситуација. 
Тако А. В. Бондарко смешта пердуративе и делимитативе у центар поља дура-
тивности („длительности“) заједно са спојем глагола НСВ и СВ са средствима 
спољашње детерминације трајања и разматра их као средства изражавања огра-
ничене дуративности (Бондарко ур. 1987:122). У оквиру дуративности детерми-
нативе разматра и Е. М. Рјанскаја, истичући да се појмовна категорија дуратив-
ности укршта са категоријом квантитативности јер је „количина процеса“ једно 
од диференцијалних обележја дуративности (Рянская 2002: 29). 

Детерминативне акционалне модификације, по нашем мишљењу, заузимају 
посебно место међу акционалним значењима и задиру у сферу таквих аспек-
туалних категорија као што су категорија лимитативности, дуративности (и 
шире квантитативности), као и фазности. Наиме, семантика делимитатива 
указује на границе ситуације, али су оне, иако експлицитне, спољашње а не 
унутрашње2. Управо тим спољашњим границама ограничено је њихово трајање. 
Њихова квантификација такође је спољашња, квантификује се, као и огранича-
ва, заправо, интервал у коме се одвија ситуација. Та квантификација је неди-
скретна и неградуелна („колико дуго“ а не „колико пута“ или „колико јако“). 
Специфични су у том смислу делимитативи образовани од мултипликативних 
глагола у украјинском језику (у српском се од ових глагола не образују дели-
митативи) типа поблимати, погавкати, поклацати, помахати, поплескати, 
који означавају ситуације чији се појединачни квантови3 понављају у ограниче-
ном временском интервалу, па плурална квантитативност долази у први план4. 
Плурална неодређено дискретна квантитативност („неколико пута“) изражена 
је и у речничким дефиницијама ових глагола, па се, на пример, глагол постука-
ти у речнику Великий тлумачний словник української мови (Бусел ур. 2005) де-
финише као „стукнути декілька разів; стукати якийсь час“. 

Детерминативне модификације, као и фазне, јесу вид локализације ситуације 
на оси времена. Међутим, док је код фазних занчења реч о својеврсној етапизацији 
ситуације, о издвајању одређених етапа у одвијању радње, издвајању њене почет-
не или завршне тачке, односно средњег интервала, детерминативи не означавају 
етапу у одвијању ситуације, већ ситуацију у целини. У дефиницији фазних 
значења важну улогу имају такви елементи садржаја као што су пресупозиција 
и импликација. Почетно значење има пресупозицију <до тренутка ti не-Р>, а 
завршно пресупозицију <до тренутка tf Р> и импликацију [после тренутка tf не-
Р5]. Интратерминално значење фиксира интервал Т који се одвија између трену-

2 Управо на основу ове специфичне црте делимитативних и пердуративних глагола Ј. С. 
Маслов истиче њихово посебно место међу осталим акционалним класама, називајући их 
детерминативним глаголима обухвата трајања (Маслов 1984: 13-14).

3 В. С. Храковски дефинише квант као „такву ‘количину’ радње која је према условној 
норми неопходна и довољна да се изврши њен једнократни чин” (Храковский 1980: 13). У 
овом смислу и ми ћемо користити термин „квант”.

4 Због чега М. В. Русањивски и разматра ове глаголе као посебну класу у оквиру кванти-
тативних акционалних класа (Русањивски и др. 1986). 

5 Где је ti – почетна тачка,  tf – завршна тачка, а Р је симбол за ситуацију.
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така ti и tf, и то не нужно интервал од ti до tf, то јест интервал ограничен трену-
цима ti и tf, већ било који интервал после ti, а пре tf. Немогућност проширења 
исказа са делимитативом поседео је у парку (він посидів у парку) у поседео је у 
парку и још увек седи тамо (він посидів у парку і ще сидить там), као и било 
ког исказа се делимитативима у нашем корпусу, указује да је у оба језика оба-
везна импликација која проистиче из делимитатива завршеност ситуације озна-
чене њим, односно да значење делимитатива укључује у себе и фазно значење 
завршетка и имплицира [после тренутка tf не Р]: [УКР] Походив мовчки по 
кімнаті (* і ще ходить) нервовою, кошачою ходою, так, ніби сам збирався ки-
нутися на жертву й дерти її пазурами (Бахрјани);  [СРП] — Би ли се они могли 
завадити? Маринко поћута (* и још ћути) (Веселиновић). Фазни аспект семан-
тике делимитатива може се, дакле, дефинисати на следећи начин: (<до t не-Р>); 
после t Р током интервала T; [после tf не-Р], где је облим заградама означен 
елемент садржаја који није обавезан у одређеним условима. Другим речима, 
делимитатив означава ситуацију која је отпочела, трајала извесно, ограниче-
но време и окончала се, односно целовиту ситуацију. Уз то елеменат завршетка 
ситуације је обавезан, а тиме и значајнији у семантици делимитатва, за разлику 
од елемента почетка, на шта указује и Ј. В. Петрухина тврдњом да „делимита-
тиви пре указују на крај трајања радње, него на њен почетак“ (Петрухина 2000: 
146). Улога фазног елемента завршетка у семантици делимитатива условљена је 
атерминативношћу ситуација (ситуације које немају унутрашњу границу) које 
се представљају као такве чије је трајање ограничено. Употреба делимитатива 
(уместо одговарајућег глагола НСВ уз одредбу која указује на ограниченост ин-
тервала у коме се ситуација одвија) условљена је тако не само елементом огра-
ничености у њиховој семантици, већ и присуством семе финалности. Другим 
речима, употребивши делимитатив, ми не само да указујемо да је ситуација 
трајала у ограниченом интервалу, већ и да је она по истеку тог интервала завр-
шена (упор. он је седео пола сата (и још седи) /он је поседео пола сата (* и још 
седи) и у томе лежи суштинска разлика између употребе делимитатива и глаго-
ла НСВ са одредбом трајања

Временски период којим је ограничена ситуација код делимитатива, за раз-
лику од пердуратива, не мора бити одређен. Могућност припајања одредби 
којима се ограничени интервал у коме се одвија ситуација означена делимита-
тивом процењује као кратак, неутралан или дуг6 указује да делимитатив сам по 

6 На кратко трајање указују прилошке одредбе типа [УКР] недовго, трохи [СРП] крат-
ко, мало и одредбе са таквим јединицама времена као што су [УКР] мить, секунда, хвилина 
[СРП] тренутак, секунд, минут. У нашем корпусу заступљене су следеће прилошке одред-
бе које указују на дуго трајање делимитативне ситуације: [УКР] довго, довше, чимало [СРП] 
дуго, што дуже, дуже, подуже. Наведене одредбе заступљене су у знатно мање примера у 
односу на одредбе које указују на кратак интервал. На неутрални интервал указују одред-
бе: [УКР] якийсь час, деякий час, певний час [СРП] неко време, извесно време, одређено вре-
ме. Примера са одредбама овог типа има најмање, будући да конкретну оцену захтева упра-
во дуга или кратка мера трајања ситуације, а не неутрална. Неутрално трајање изражава се 
и одредбама које указују на десну границу делимитативне ситуације. Реч је о предлошко-
падешкој конструкцији до + генитив, где у генитиву најчешће иступа именица која означа-
ва јединицу мере врмена типа [УКР] до ранку [СРП] до јутра. Овим одредбама блиске су 
временске клаузе са везницима типа [УКР] поки [СРП] док којима се такође одређује дес-
на граница делимитативне ситуације, али не временском јединицом, већ наступањем друге 
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себи означава неодређену меру трајања, а чињеница да се ова акционална класа 
глагола употребљава претежно са одредбама које ту меру одређују као кратку, 
указује да се делимитативом ипак најчешће изражава ситуација која је ограни-
чена кратким интервалом времена. Интервал времена може бити оцењен и као 
„довољно дуг“ за постизање циља или задовољење (сатисфактивно значење). 
Оваква оцена трајања ситуације изражава се специјалним контекстуалним 
средствима – употребом одредби типа [СРП] колико треба, довољно дуго (да), 
одредби интензитета типа [УКР] до миле воље, одредби типа [СРП] људски, 
слатко [УКР] добряче, славно7, у полипредикативним конструкциијама употре-
бом делимитатива уз сативне глаголе и слично: [УКР] -Я танцювала з тим, 
хто шив мені туфлі! — скаже подружці, і вони похихотять вволю... (Шевчук); 
[СРП] Ако пристајеш да одбијемо онај позив, тамо ћемо слатко поразгова-
рати (Васић). У наведеним примерима квантитативна оцена је у другом пла-
ну – интервал може бити дужи или краћи, интензитет слабији или јачи, али су 
у сваком случају оптимални, довољани да изазову позитивно стање агенса8. У 
српском језику оцена трајања интервала може бити повезана са значењем глаго-
ла, као што је то случај са глаголима потрајати и помучити се чије се трајање, 
уколико одредбе не указују другачије, обично тумачи као дуго.

Посебну анализу захтева семантика украјинских глагола са префиксом попо-9. 
Већина истраживача класу глагола са овим формантом назива делимитативно-
интензивном или интензивно-делимитативном (Соколова 2003: 128-129, 
Поповић 2008: 19). Глаголима са префиксом попо- означава се ситуација која 
се одвија у неком интервалу времена који се оцењује као релативно дуг (на 
шта може указивати и одговарајућа одредба или контекст) а чији се интен-
ситуације. Реч је о аспектуално-таксисној ситуацији „делимитативна ситуација – целовита 
ситуација као коначна граница делимитативне ситуације“. И овде се трајање делимитатив-
не ситуације оцењује неутрално: [УКР] Прудконога пані в спідничці вище колін провела нас 
до столу, постояла, всміхаючись, поки ми порозсідалися, і пішла назустріч новим гостям 
(Андријашик); Леже иза стeне риба Угор, решен да ту полежи док се оно чудо у његовом 
стомаку не свари (Олујић).

7 У украјиснком корпусу нису забележени примери употребе одредби типа колико треба, 
довољно дуго (да) са делимитативима, док употреба делимитатива са одредбама типа вволю, 
донесхочу није ретка.

8 За разлику од делимитатива, за пердуративе је карактеристичан прагматички елемент 
негативне оцене ситуације, коју Ана Зализњак и Д. Шмељов дефинишу као значење „и то је 
много“ које има тенденцију да се претвара у „премного“ (и зато лоше) (Зализњак, Шмељов 
1997: 95). Негативан карактер оцене посебно се осећа при поређењу са делимитативима 
(упор. поседео сам у чекаоници пола сата и преседео сам у чекаоници пола сата).

9 Делимитативи са префиксом попо- специфична су црта украјинског језика, како у одно-
су на српски, тако и у односу на друге словенске језике. М. В. Русањивски сматра ове глаго-
ле „једном од најоригиналнијих творевина својствених систему акционалних класа глагола 
у украјинском језику“ (Русаніивський 2000: 517). У Речнику српскохрватскога књижевног 
језика (Стевановић и др. ур. 1990) забележено је тек неколико делимитативних глагола са 
префиксом попо-: попомучати, попоседети, попостајати, попочекати итд. али њихово 
тумачење – „мало поћутати“ „мало поседети“, „мало постајати“, „провести мало времена 
чекајући“ указује на то да се трајање интервала у којима се ситуације означене овим глаго-
лима оцењује као кратко. Ови глаголи у српском језику спадају у архаични слој лексике, што 
потврђује чињеница да су примери наведени у Речнику српскохрватскога књижевног језика 
из књижевности XIX века, као и то што у новијем Речнику српскога језика (Николић ур. 2007) 
ови глаголи уопште нису представљени. Нису представљени они ни у нашем корпусу.
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зитет процењује као појачан: Попошукав, поки таки знайшов в одному льоху 
знайомих сусідок (Гончар). Сема појачаног интензитета доминантна је у одно-
су на остале семе, укључујући и сему ограничености, те се ови глаголи налазе 
на периферији поља делимитативности. На појачан интензитет често указују 
различите одредбе: Приїхав зі своїми яструбами, і ми тоді славно пополюва-
ли (Шевчук); Попоїли ми добре (німець саме перестав стріляти) (Тјутјуник). 
Глаголи са префиксом попо- такође се употребљавају за означавање ситуације 
која се понавља, што још једном потврђује периферни карактер ових глагола – 
они се налазе на периферији поља делимитативности, али и на периферији поља 
итеративности. Поједини украјински лингвисти сврставају ове глаголе управо у 
класу вишекратних (итеративних) глагола (Вихованець, Городенська 2004: 238-
239, Безпојаско и др. 1993: 207, Русањивски и др. 1986). И у овом случају интен-
зитет се оцењује као повишен: Попотьомбай-но щодня милю туди та милю на-
зад (Самчук); Скільки то наші главарі попоїздили до острозьких Таксарів, щоб 
таки умудритись таку соснину отако за марно віддати... (Самчук).

Значење делимитативности у оба анализирана језика изражава се акционал-
ном класом глагола са префиксом по-. Иако имају исти формант, творбени мо-
дели у украјинском и српском језику знатно се разликују – по својој продуктив-
ности и по саставу мотивне базе, као и по својој учесталости. Делимитативи 
су, наиме, у украјинском корпусу заступљени у 694 примера, а у српском у 196. 
Штавише, у тих 196 примера заступљено је тек 20 глагола, од тога седам у по 
једном примеру. Грађа из речника даје нешто другачију слику – Речник српскохр-
ватскога књижевног језика (Стевановић и др. ур. 1990) бележи преко осамде-
сет делимитатива, Речник српскога језика (Николић ур. 2007) четрдесетак. И. 
Клајн истиче да је овај модел у српском језику продуктиван, али истовремено 
констатује да такви глаголи имају врло малу фреквенцију и да се срећу највише 
у преводима с руског (Клајн 2002: 267), што треба тумачити као међујезичку 
интерференцију. Другим речима, упркос потенцијалној продуктивности, која 
чини теоретски могућим образовање делимитатива од већег броја мотивних 
основа, употреба делимитатива у савременом српском језику је веома ограни-
чена и своди се практично на десетак глагола. При указивању на ограниченост 
ситуације пре ће се користити спој глагола НСВ са одредбама које указују на 
ограничено (неодређено) трајање ситуације (уместо подржати – држати неко 
време, уместо подувати – дувати неко време, уместо пограјати – грајати неко 
време итд.), што представља централно средство изражавања делимитатив-
ног значења у српском језику. Наводимо неколико примера: Тако би се колебао 
(*поколебао упор. укр. повагатися) неко време, а онда би (...) устајао да ствар 
поново разгледа и да се увери (Андрић б); И тако запрепашћен и смртно блед 
дрхтао је (*подрхтао је упор. укр. потремтіти) и слушао (* послушао упор. 
укр послухати) неко време (Васић). У српском језику делимитативно значење 
имају и малобројни глаголи са префиксом при- (придржати, припазити, при-
чекати, причувати10): Једном је Благоје сишао у подрум и рекао ми да при-
пазим на све док се он не врати (Андрић б) и поједини глаголи са префиксом 
про- (провеселити се, провозати (се), продремати, прокупати се, проћаскати): 

10 Код глагола прилећи и присести доминира почетна семантика, али се обично подразу-
мева иницирање ситуације са намером да се она врши ограничено и кратко време. Исту се-
мантику имају и еквивалентни украјински глаголи прилягти и присісти.
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Павле је био одушевљен састанком са чика Симоном, могућношћу да са њиме 
мало проћаска (Радовановић).

Наводимо списак делимитатива са префиксом по- забележених у српском 
корпусу (њих двадесет) и списак најфреквентнијих делимитатива у украјинском 
корпусу (првих двадесет)11: [СРП] поседети (28), поразговарати (25), поћутати 
(25) постојати (20), потрајати (17), поживети (16), поиграти се (11), попри-
чати (10), помучити се (10), почекати (8), порадити (3), послушати (4 приме-
ра), повртети се, подремати, подржати, подувати, поиграти се, полебдети, 
полежати; [УКР] посидіти(69), постояти(67), послухати(41), почекати(40), 
походити(24), поспати(18), потримати(15), посміятися(15), помовчати(10), 
поплакати(10), почитати (10), повагатися (10), побути (9), погуляти (8), по-
працювати (7), погомоніти (7), погратися (7), подрімати (6), побалакати (6), 
побавитися (5). Запажамо да се више од половине глагола са ова два списка по-
дудара, што указује на тенденцију да се одређени делимитативи у оба језика 
чешће употребљавају. Реч је, пре свега, о глаголима који означавају положај у 
простору12 [СРП] поседети, постојати, [УКР] посидіти, постояти, глаголима 
говорења [СРП] поразговарати, попричати, поћутати [УКР] погомоніти, по-
балакати, помовчати, глаголима који означавају активности [СРП] поиграти 
се, [УКР] погуляти, погратися, побавитися, укључујући и уопштену активност 
[СРП] порадити, [УКР] попрацювати итд.

Овај творбени модел у украјинском језику, за разлику од српског, изразито 
је продуктиван (Великий тлумачний словник української мови (Бусел ур. 2005) 
садржи скоро 900 глагола чије се значење (једно од значења) дефинише као „Х 
якийсь час“, у нашем корпусу забележено је неколико делимитатива којих нема 
у речницима) а фрекевнтност делимитативних глагола веома висока. Као веома 
продуктиван тип твробене модификације делимитативи у украјинском језику 
такође имају широку мотивну базу у коју улазе глаголи најразличитијих семан-
тичких група за које је карактеристична атерминативност (одсуство унутрашње 
границе).

Када говоримо о делимитативности, треба скренути пажњу и на то да у 
одређеним типовима контекста долази до њене неутрализације, односно дели-
митатив са префиксом по- губи не само прагматичке елементе оцене трајања 
ситуације, већ је и значење ограничености ослабљено. Пре свега, реч је о 
модално-инфинитивним (у српском и да + презент) конструкцијама у којима 
је поред глагола НСВ могућа или чак пожељна употреба и глагола СВ, типа 
[УКР] хочеться їй посумувати, кортить посидіти, мав попрацювати, треба 
помізкувати, мусить почекати, може постояти, [СРП] желео је да се поигра, 
могао бих да попричам, хоће да поразговара, треба почекати итд. Нарочито 
су бројне и разноврсне овакве конструкције у украјинском језику: [УКР] 
Гнатові теж свербіло потанцювати, але в нього ще боліла рука (Тјутјуник); 
А тут кортить і помріяти, і поспівати, і пострибати, і кудись відвинутись, 
і в озерці з позакачуваними штанями польопатись (Самчук); Шкурки мені ні 
до чого, а зайці замерзли, хіба що прийдеться почекати, або лишити їх вам 

11 У загради је наведен број примера у којима је сваки глагол представљен.
12 Интересантно је да је и украјинском корпусу глагол полежати знатно слабије заступљен 

(3 примера) у односу на глаголе посидіти и постояти, док за глагол повісити нисмо нашли 
ниједан пример.
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(Андријашик); [СРП] Ово ти је српски официр. Хтео је да те види и да пораз-
говара (Васић); — Нека, могу и постојати... — рече Милош (Веселиновић)13.  
Модално-инфинитивним конструкцијама блиске су, како по значењу, тако и 
по неутрализацији делимитативности, конструкције са глаголима типа люби-
ти/ волети којима се квалификује, описује агенс. У српском корпусу бележимо 
само један овакав пример, мада је у овом типу конструкција такође уобичајена 
употреба глагола СВ (упор. Воли да поједе и попије): [УКР] Любить до них і 
зайти, і поплескати по стегнах, і почистити згреблом, і ніколи не минає на-
годи, щоб не похизуватися перед іншими своїм знанням (Самчук); Коли б я 
мала хоч двоє таких дівчат. А хлопці... Тільки й знаєте: поспати, поїсти... А 
до роботи... (Самчук); [СРП] Зато воли да поседи и попије кафу са Лотиком 
(Андрић а). При употреби делимитатива у форми императива такође долази до 
неутрализације делимитативног значења. Употреба делимитатива уместо глаго-
ла НСВ има прагматички значај – избор глагола СВ уместо глагола НСВ убла-
жава категоричност захтева и претвара га у неутралну молбу (упор. [УКР] чекай 
тут и почекай тут [СРП] чекај овде и причекај овде). У украјинском корпу-
су бележимо преко четрдесет примера употребе делимитатива у облику импе-
ратива, у српском тек два: [УКР] Почекайте сідати. Постійте собі он там 
(Самчук); — Постій, постій, — повільно звівся за столом Гнат і чинно, дещо 
театрально заклав праву руку за борт кітеля (Тјутјуник); [СРП] Ха, ха, ха! 
Радисаве, вило горска, што си се укрутио тако? Што не поткопаваш ћуприју? 
Што режиш и грцаш? Зап-јевај, вило! Поиграј, вило! (Андрић а); Има ту не-
што. Послушајте ово (Басара).

У закључку ћемо поновити да делимитативи у оба језика означавају радњу 
која се одвијала у ограниченом врменском интервалу, након чијег истека је и 
сама радња престала. Трајање временског интервала у коме се одвија дели-
митативна ситуација може бити елсплицирано помоћу различитих лексичких 
конкретизатора, а најчешће се оцењује као кратко, веома ретко као дуго, али 
нису ретки случајеви у којима је ова оцена изостављена, односно говорник не 
оцењује трајање делимитативне ситуације, већ је његов став неутралан.

Основно средство изражавања делимитативности, дакле, у оба језика је пре-
фикс по-. У украјинском језику овај творбени модел изузено је продуктиван, има 
широку мотивну базу, а у оквиру сваке лексичко-семантичке групе реализује се 
на десетине лексичких јединица са делимитативним значењем. Број српских 
примера, још више, број делимитативних глагола употребљених у њима, указују 
на знатно мању продуктивност овог творбеног модела у српском језику. Иако 
речници бележе нешто већи број делимитатива него наш корпус, употреба мно-
гих од њих је ретка, мотивна база ужа, а број конкретних реализација неупо-
редиво мањи него у украјинском. Стога је приликом превођења украјинских 
делимитатива који немају своје еквиваленте у српском језика неопходна лек-
сичка конкретизација ограничености временског интервала у коме се одвија 
ситуација означена делимитативом обично помоћу синтагме „неко време“ а сам 
делимитатив се преводи одговарајућим глаголом НСВ : [УКР] походив мовчки 

13 То свакако не значи да глаголи са префиксом по- у овим типовима конструкција не могу 
имати делимитативно значење, које се актуализује употребом одговарајућих одредби: [УКР] 
Захотілося мені трохи пописати... (Шевчук); [СРП] Неће згорег бити да се мало поразгово-
римо о свему што нам ваља чинити (Веселиновић).
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по кімнаті [СРП] ходао је неко време ћутке по соби; [УКР] начальник і проку-
рор пошепотіли щось [СРП] начелник и тужилац су шапутали (нешто) неко 
време; [УКР] пес (...) покрутився біля хати, поплигав біля дітей з місяць [СРП] 
пас (...) се мувао неко време око куће, скакутао око деце неких месец дана. Спој 
глагола НСВ са одредбама овог типа јесте централно средство изражавања де-
лимитативности у српском језику, док је то у украјинском АК делимитативних 
глагола. Поједини глаголи са префиксом при- у српском језику могу имати де-
лимитативно значење: придржати, припазити, причекати, причувати, као и 
неки глаголи са префиксом про-: провеселити се, провозати (се), продремати, 
прокупати се, проћаскати.

Најзад, делимитативи са префиксом попо- специфична су црта украјинског 
језика у односу на све словенске језике. Овим глаголима означава се ситуација 
која се одвија у неком интервалу времена који се оцењује као релативно дуг (на 
шта може указивати и одговарајућа одредба или контекст) а чији се интензи-
тет процењује као повишен. Сема појачаног интензитета доминантна је у одно-
су на остале семе, укључујући и сему ограничености, те се ови глаголи нала-
зе на периферији поља делимитативности. Ови глаголи су изразито емотивно 
обојени и, као такви, преовлађују у разговорном језику, док су у књижевним де-
лима средство експресије текста.
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ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МОДФИКАЦИИ 
В СЕРБСКОМ И УКРАИНСКОМ ЯЗЫКАХ

Резюме

В данной статье рассмотрены ограничительные делимитативные модификации дей-
ствия в сербском и украинском языках: их фазовая, лимитативная и количественная се-
мантика; прагматические элементы оценки в их значении, словообразовательные и дру-
гие средства выражения, условия нейтрализации делимитативного значения.
Ключевые слова: ограничительность, делимитативность, пердуративность, фазо-

вость, лимитативность, количественность, словообразовательные модели, продуктив-
ность, нейтрализация делимитативности
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TVORENIE FEMINATÍV A UPLATNENIE V PRAXI

V príspevku sa hovorí o tvorení feminatív v slovenčine. Utváranie nových lexém súvisí so 
zapájaním sa žien do nových povolaní, funkcií, získavanie hodností, podľa záujmov, na zákla-
de príbuzenských vzťahov, teritoriálnej alebo rasovej príslušnosti a pod. Feminatívum v páre 
je príznakovým členom. Mužské podstatné meno je bezpríznakovým členom a môže označo-
vať mužský rod, ale aj súhrnne príslušníkov obidvoch rodov.

Kľúčové slová: feminatívum, sufix, ženský rod, mužský rod, derivácia

ГРАЂЕЊЕ ФЕМИНАТИВА И ПРИМЕНА У ПРАКСИ
У раду се говори о творби феминатива у словачком језику. Деривација нових лексе-

ма је неизбежна, јер се жене укључују у нове функције, занимања, на основу родбин-
ских односа, територијалне или расне припадности и сл. Феминатив у пару је маркиран 
члан. Именица мушког рода је немаркирана и може означавати мушки род, али и укуп-
но припаднике оба пола. 
Кључне речи: феминатив, суфикс, женски род, мушки род, деривација

Slovenčina patrí k jazykom s výrazným odlišovaním foriem podľa prirodzeného 
rodu. Na pomenovanie osôb opačného pohlavia sa využíva derivačná kategória pre-
chyľovania, ktorá v súlade so sociálnym statusom mužov a žien znamená predovšet-
kým tvorenie feminatív. Sociologické zmeny vplývajú aj na deriváciu a na význam 
odvodených podstatných mien ženského rodu od podstatných mien mužského rodu. 
V tejto práci predmetom nášho výskumu budú feminatíva a ich používanie v jazyku. 
Tvorenie feminatív je odrazom sociálneho postavenia muža a ženy v gramatickej ka-
tegórii rodu. Zameriame sa hlavne na menej frekventované ženské podstatné mená, 
ktoré sa v súčasnosti utvárajú, lebo si to vyžiadal spôsob života a spoločenské vzťahy 
a pomery alebo tie, ktoré vyplývajú z neobsadenia, resp. zriedkavého obsadenia urči-
tých povolaní mužmi. Niektoré z uvedených zatiaľ nie sú zaevidované v príručkách. 
Jazykovedec Juraj Furdík (2004) uvádza, že prechyľovanie úzko súvisí s kategóriou 
rodu a okrem niekoľkých výnimiek inverzných feminatív prechyľovanie prebieha 
v smere mužský rod ženský rod. Celkovo môžeme konštatovať, že prechyľovanie je 
produktívnou kategóriou. Aj autori Morfológie slovenského jazyka píšu, že gramatic-
ký rod podstatných mien sa najvýraznejšie vyjadruje opozíciou názvov osôb mužské-
ho a ženského rodu. Dokladom sú dvojice slov, v ktorých sa ženský rod tvorí prechy-
ľovaním z mužských podstatných mien. Tvorenie párov súvisí so zapájaním sa žien 
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do nových povolaní, funkcií, zamestnávania, získavanie hodností, podľa záujmov, na 
základe príbuzenských vzťahov, teritoriálnej alebo rasovej príslušnosti a pod. 

Pri tvorení spomenutých párov v rámci slovnej zásoby dôležitý je princíp slovot-
vornej motivácie. Ide o vzťah medzi dvoma slovami, z ktorých jedno slovo je výcho-
diskové, motivujúce, ktoré obsahuje rovnaké morfémy (okrem gramatickej) ako aj 
druhé, nové motivované slovo, motivát. Podľa Dynamiky slovnej zásoby súčasnej 
slovenčiny „V dvojici slov spätých vzťahom slovotvornej motivácie (motivačná dvo-
jica) je aspoň jedno slovo formálne i sémanticky dvojčlenné. Pozostáva z časti totož-
nej s motivujúcim slovom (slovotvorný základ) a z časti, ktorá ho od motivujúceho 
slova odlišuje (v derivátoch slovotvorný formant).“ (Horecký, et al., 1989).

V spisovnej slovenčine rozlišujeme dvojaké názvy osôb ženského rodu. Jednu 
skupinu tvoria tie, ktoré pomenúvajú osoby ženského rodu a sú utvorené priamo na 
pomenovanie osôb ženského rodu pomocou osobitných prípon. V Lexikológii sa uvá-
dza, že „tu sa ako slovotvorný prostriedok využíva paradigma vzoru žena“ (Ondrus 
et al.,1980). Druhú skupinu tvoria ženské podstatné mená utvorené formálnym pre-
vedením z názvov osôb mužského rodu. Ženské podstatné mená z druhej skupiny 
vždy tvoria dvojice s názvami osôb mužského rodu. Na tvorenie prechýlených po-
dôb v spisovnej slovenčine sa najčastejšie využíva prípona -ka, ktorá sa pridáva na 
mužskú podobu podstatného mena. Zaraďujeme sem feminatíva z okruhu povolania 
(lekárka, predavačka, učiteľka, fotografka, producentka), funkcií a hodností (kapi-
tánka, ministerka, prezidentka, poručíčka, vojačka) príbuzenských a osobných vzťa-
hov (manželka, družka), rasovej a náboženskej príslušnosti (beloška, černoška, mníš-
ka) obyvateľské názvy (Arabka, Hložianka, Havajka, Srbka). Ďalší sufix na tvorenie 
feminatív -ička: chirurgička, filologička, antropologička, geologička, pedagogička. 
Patria sem cudzie podstatné mená. Časté sú pomenovania špecialistiek v zdravotníc-
tve (pediatrička, psychiatrička, fyziatrička). Sufix -yňa/-kyňa (sudkyňa, sprievodky-
ňa, zástupkyňa, letkyňa, umelkyňa). Sufix -ica (snúbenica, klebetnica), názvy zvierat 
(holubica, medvedica). Menej produktívne sufixy -iná, -ovná/-ezná, (švagriná, krá-
ľovná, princezná), sufix -ová pri priezviskách (Čiliaková, Balážová) a transflexné 
prechyľovanie -a (suseda, kmotra). 

Spomenuté pomenovania zaraďujeme k bezproblémovým typom tvorenia. V tej-
to súvislosti spomenieme lexémy typu letuška, hosteska, mažoretka, modelka, kto-
ré májú len formu ženského rodu, resp. v súčasnosti sa utvárajú náprotivky v mé-
diách, zvyčajne uvedené v úvodzovkách, aspoň sme ich tak zaregistrovali. Vyplýva 
to z rozdielov z neobsadenia, resp. zriedkavého obsadenia určitých povolaní muž-
mi. Základná podoba je ženská. Tak na palube lietadla sú vo väčšine prípadov za-
stúpené sprievodkyne pomenované letušky. V SSSJ sa uvádza aj heslo letušiak pre 
osobu mužského pohlavia s označením ako subštandardné. O tomto písala Mária 
Pisárčiková „hoci v tomto prípade ide skôr o okazionalizmus alebo žartovné slovo 
(prípona nepoukazuje na nespisovnosť)“ (Pisárčiková 2011). Z internetových zdro-
jov sme získali aj nasledujúci doklad: Z útočníka bratislavského Slovana Vondrku 
bol „letušiak“ (Pluska.sk 15. november 2012). Lexéma bola vyznačená v úvodzov-
kách, čo naznačuje, že ide o nespisovnú podobu. V úlohe oficiálnej sprievodkyne na 
rozličných výstavách a podujatiach zvyčajne býva hosteska. Veľmi zriedka v tejto 
úlohe boli muži. No v súčasnosti na tomto mieste sa môžeme stretnúť aj s mužom, 
tak aj SSSJ (s. 156) zachytáva tvar hostes. Obsadenie v skupine, ktoré predvádza-
jú rovnakú choreografiu majú len dievčatá. Preto sa aj bežne používa pomenovanie 
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mažoretka. Ale z internetových zdrojov máme doklad pre osobu mužského pohlavia 
združené pomenovanie mužská mažoretka (aktuality.sk 28.10.2013). Osobu ženské-
ho pohlavia, ktorá propaguje módu alebo robí reklamu rôznym výrobkom, pomenú-
vame feminatívom modelka. V súčasnosti v tejto úlohe vystupujú aj muži, napr. spo-
jenie model nad 170 cm keď ide o súťaž v kulturistike. Je to už v inom kontexte. Keď 
ide o módu tak môžeme nahradiť aj lexémou manekýn – manekýnka. Podstatné meno 
upratovačka pôvodne sa vyskytovalo len v ženskom rode. Tak v IV. zväzku SSJ sa 
vyskytuje len heslo upratovačka pre osobu, ktorá upratuje byty. V Krátkom slovní-
ku slovenského jazyka na prvom mieste je heslo upratovač s vysvetlením kto niečo 
upratuje, upratovač strojov a vedľa upratovačka. Aj z internetových zdrojov sme sa 
dočítali, že hľadajú upratovača/upratovačku. V inzeráte píše, že hľadajú upratovača 
na upratovanie obchodných alebo skladných priestorov. Teda, na upratovanie väč-
ších priestorov hľadajú osobu mužského pohlavia, ale keď ide o upratovanie kance-
lárskych priestorov alebo bytov, vtedy hľadajú upratovačku. Dokonca nevedeli by 
sme si ani predstaviť, aby bežne na takých pracovných miestach bola mužská osoba. 
Možno v budúcnosti sa tam dostanú aj muži, keďže tzv. „mužské povolania“ obsa-
dili ženy, tak aj v úlohe upratovačky sa dá očakávať upratovač. K ženskému tvaru 
servírka sme ani v slovníkoch ani z internetových zdrojov nenašli mužskú podobu. 
Určite to vyplýva z neobsadenia tohto povolania mužmi. V inzercii voľných miest aj 
ako profil na stredných školách sme zaznamenali dvojicu čašník – servírka. K nov-
ším feminatívam patrí slovo hostka, ktoré bolo zaradené do tretieho vydania KSSJ v 
r. 1997 a do druhého vydania Pravidiel slovenského pravopisu v roku 1998 a do SSSJ 
hl z roku 2011. Špecifické je to, že pri prechyľovaní nastala alternácia ť/t, preto ne-
máme hosťka ale hostka. Alternácie ako fonologické procesy, sú v slovenčine častým 
sprievodným javom pri derivovaní nových lexém. Príslušnosť k prirodzenému rodu 
v praxi okrem prechýlenej podoby, môžeme doriešiť pridaním k mužskému tvaru 
vlasné meno, napr. vítam nášho hosťa, Máriu Pagáčovú.

V slovenčine rozlišujeme len pomenovanie v ženskom rode chyžná. O poriadok 
v izbách v hoteloch a ubytovacích zariadeniach sa starajú ženy, spomenuté miesto 
je obsadené len ženami. Podstatné meno sa nevyskytuje v páre, slovenčina nepozná 
mužský náprotivok. 

Podobne ako chyžná aj združené pomenovanie zdravotná sestra bolo prvot-
ne utvorené pre osobu ženského pohlavia. Neskoršie sa do tejto profesie zapojili aj 
muži. Ako oslovovať mužov, ktorí vykonávajú toto povolanie? V praxi sa aj pre nich 
používalo a dokonca aj v súčasnosti máme doklady, že ich oslovujú lexémou sestrič-
ka alebo sestra. V KSSJ v 3., doplnenom a prepracovanom vydaní, ktoré vyšlo v r. 
1997, vedľa významu slova brat – sa vyskytuje aj ustálené spojenie zdravotný brat 
s výkladom „stredný zdravotnícky pracovník; ošetrovateľ“. Slovné spojenie zdravot-
ný brat sa ako ustálená formula uvádza aj v 1. zväzku SSSJ pri hesle brat. Aj z inter-
netových zdrojov sme sa dočítali, že aj v súčasnosti oslovenie zdravotná sestra je pre 
muža ešte stále živé v nemocniciach, ale aj v zdravotníckych školách či u absolven-
tov zdravotníckych škôl. Z hľadiska uplatňovania rodovej rovnosti je nevyhnutné po-
užívať adekvátne pomenovanie. 

Uvedieme ešte niekoľko dokladov z praxe. Na webovej stránke obce Báčsky 
Petrovec je zapísaný údaj po slovensky: právna zástupkyňa, hlavná architekta, sud-
kyňa, úradujúca riaditeľka Ivana Ilić; Knižnica Štefana Homolu Báčsky Petrovec 
riaditeľka Jarmila Stojmirovićová; Základná škola Jána Amosa Komenského Kulpín 
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riaditeľka Jovanka Zimová. V podstate ide o pomenovania funkcií, ktoré sa stali po-
volaniami menovaným ženským osobám. Pri priezvisku Ilić sa nedodržiava prechý-
lená ženská podoba priezviska. Podľa noriem slovenského spisovného jazyka žiaduci 
je prechýlený tvar aj keď ide o priezvisko Ilićová. 

Ďalšie doklady sú z internetových zdrojov: v inzerátoch aktuálne pracovné po-
nuky v lokalite Bratislava sa uvádzajú obidve formy, mužská a ženská, zvyčajne vy-
značené lomkou hľadá sa kuchár/ka, šéfkuchár/ka, čašník/čašníčka, obchodník/čka 
a pod. Na tento spôsob sa ponúka rovnaká šanca získať zamestnanie pre ženy a mu-
žov. V prípade, že sa apelatívum vyskytuje len v mužskej podobe, môže pre ženy 
predstavovať určitú bariéru keď ide o dané povolanie. Podotýkam, že nie všetky in-
zeráty obsahujú aj feminatívnu podobu. 

Zaznamenali sme aj podoby, keď ide o nedôslednosť používania prechýlených 
podôb, aj keď lingvisti navrhujú používať pre osoby ženského pohlavia feminatíva. 
Uvediem niektoré doklady zo zdroju internet. Svoju firmu si reklamuje na webovej 
stránke psychiatrička a v záhlaví píše takto: psychiater – MUDr. Mária Majzlanová, 
v ďalšom riadku sa už píše takto: Psychiatrická ambulancia, psychiatrička MUDr. 
Mária Majzlanová v Partizánskom. Jedna odborníčka v tom istom texte používa muž-
skú podobu a aj prechýlenú podobu. Je to nedôsledne. Ďalšia reklama ambulancie: 
MUDr. Erika Ivargová, psychiatrička. Fakultná nemocnica v Trenčíne uvádza per-
sonálne obsadenia takto: Lekár: MuDr. Mehria Margočová, psychológ: Mgr. Jana 
Stražáková. Už podľa priezviska sa dozvedáme, že ide o lekárku, psychologičku, 
z lingvistického aspektu sa tam žiada prechýlená podoba. 

V tejto súvislosti spomenieme, že v slovenskom jazyku rozlišujeme tzv. všeobec-
ný (nadradený) rod, ktorý slúži na pomenovanie súhrného pomenovania určitého dru-
hu osôb. Tak v jazyku sa odráža privilegovanosť mužov tým, že v tejto funkcii fungu-
jú maskulína (mužský rod sa používa ako všeobecný aj ako mužský), pri označovaní 
osôb podľa práce, zamestnania, titulu, príbuzenských vzťahov, náboženskej prísluš-
nosti a pod. Ešte výraznejšie je to v publicistických a administratívnoprávnych tex-
toch napríklad pri osloveniach vážení prítomní, milí poslucháči, vážený čitateľ, keď 
pomocou maskulín sa uprednostňuje mužský rod bez uvádzania ženského rodu aj 
keď medzi adresátmi sú zastúpené aj osoby ženského pohlavia.

Uzavierame, že na tvorenie jednotlivých pomenovaní vplývajú nielen lingvistic-
ké ale aj extralingvistické fakty. V minulosti sme nemohli hovoriť o futbalistke, po-
kým sa aj ženy nezapojili do spomenutého športu a nezačali aktívne trénovať a hrá-
vať. V súčasnosti aj lexikografické príručky zachytávajú feminatívum futbalistka. 
Prechyľovanie je technika, ktorú slovenčina často využíva, aby z pomenovaní muž-
ského rodu vytvorila pomenovania ženského rodu. Vďaka tomu je potom v texte po-
hlavie subjektu ihneď rozoznateľné a rovnako aj jeho pád. Do kodifikačných príru-
čiek sa dostáva trochu pomalšie, potrebná je na to určitá doba, aby bol najprv v praxi 
zaužívaný termín ktorý odzrkadľuje prijatú sociálnu novinku. Táto oblasť kultúry 
vyjadrovania v sociolingvistických rozmeroch prispôsobuje sa požiadavkám súčas-
nej doby, potrebám buď to paralelne alebo s väčšími alebo menšími omeškaniami. Je 
samozrejmé, že v súčasnosti potrebujeme utvárať veľký počet dvojíc na pomenova-
nie rozličných reálií, kde na to existujú podmienky a tvary, na najpriliehavejší gra-
matický spôsob pomenovať osobu. Je to len otázka času. Vznik názvov súvisí so spo-
ločenskými pomermi, je odrazom spoločenských pomerov v jazyku. Rovnako tak aj 
v rozličných tlačivách mali by sa používať oslovenia aj v ženskom tvare, možno vy-
značené lomkou účastník/níčka, pacient/ka, čitateľ/ka. 
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Анна Макишова

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ЖЕНСКОГО РОДА И ИХ 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Резюме

В статье речь идет о словообразовании существительных женского рода в словацком 
языке. Существительные женского рода образованные от существительных мужского 
рода обычно находятся в паре. Как правило, они входят в оппозицию натурального рода 
и образуют родовые пары, которые именуют лица на основании работы, функции, на 
основании родственных отношений, территориальной принадлежности, расовой при-
надлежности. В словацком языке упомянутые существительные образуются от суще-
ствительных мужского рода добавлением суффиксов -ka, -yňa/-kyňa, -ica, -ová, -iná. 

В словацком языке существуют лексемы, которые имеют форму только женского 
рода (letuška, hosteska, mažoretka, servírka, zdravotná sestra). В настоящее время образу-
ются и формы для мужского рода. Примеры отмечены в практике. 

Употребление форм женского рода в словацком языке в большинстве случаев после-
довательное, когда относится к женским лицам, которые исполняют какую-то работу, 
функцию, профессию, титул, звание и тп. 
Ключевые слова: имена существительные, женский род, мужской род, образование 

форм женского рода, суффикс, деривация
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REZIDUÁLNE A INOVAČNÉ JAVY 
V STAROPAZOVSKOM NÁREČÍ*

V práci sa hovorí o hláskoslovných a tvaroslovných reziduálnych a inovačných javoch 
v nárečí Starej Pazovy. Oproti spoločným pozostatkovým charakteristickým stredosloven-
ským javom v jednotlivých  nárečiach, sledujú sa, vysvetľujú a dokumentujú určité novšie 
javy,  ktoré nie sú zachytené v starších  monografiách. Na prvom mieste sú to dlhé samohlás-
ky é a ó v rámci prípon a v koreni slov, nedostatok kvantity, prehnaná kvantita a porušenie ryt-
mického zákona v slovných tvaroch a nezvyčajné tvary číslovky štyri.

Kľúčové slová: slovenské nárečie Starej Pazovy, charakteristické stredoslovenské znaky, 
reziduálne a inovačné javy

REZIDUALNE I INOVACIONE CRTE 
SLOVAČKOG GOVORA STARE PAZOVE

U radu se govori o glasovnim i morfološkim rezidualnim i inovacionim karakteristikama 
slovačkog govora Stare Pazove. Sa jedne strane se prate zajednički ostaci kao karakteristična 
obeležja pojedinih srednjoslovačkih dijalekata, a sa druge se objašnjavaju i dokumentuju 
određene novije pojave koje se ne nalaze u starijim monografijama. Na prvom mestu su to dugi 
samoglasnici é i ó u korenu reči i u nastavcima, nedostatak ili preterana primena kvantiteta i 
narušavanje ritmičkog zakona u oblicima reči i specifični oblici broja štyri (četiri).

Ključne reči: slovački govor Stare Pazove, karakteristične srednjoslovačke crte, rezidualna 
i inovaciona obeležja

Historické doklady svedčia o tom, že slovenské nárečia v dnešnej Vojvodine 
tesne súvisia s nárečiami na Slovensku. V priebehu vyše dvestopäťdesiat rokov boli 
nárečia na tomto území pod vplyvom rozličných konvergentných a integračných 
procesov, miešania a kríženia a ich vývin prebiehal v kontakte s inými jazykmi a 
kultúrami. Odlúčením od súvislého slovenského územia a presadením do inorečového 
prostredia vznikali nové uzavreté nárečové systémy so špecifickými znakmi, ktoré 
dnes nemožno stotožniť so žiadnym konkrétnym nárečím na Slovensku. Dnes ich 
už nemožno zaradiť ani do základných nárečových celkov na Slovensku, pretože sa 
líšia od pôvodných zložením i vnútornou štruktúrou. Odlišné znaky v novom systéme 
často patria do zemepisne veľmi vzdialených celkov, a regionálne rozdiely prinesené 
zo starej vlasti sa stierajú a vyrovnávajú. 

Slovenské nárečia vo Vojvodine sú starobylé a na Slovákov na Slovensku pôsobia 
archaickým dojmom. Na rozdiel od nárečí na Slovensku, tieto nárečia si zachovávajú 

* Príspevok je súčasťou projektu Ministerstva republiky Srbsko: Diskurzy menšinových jazykov, 
literatúr a kultúr v juhovýchodnej a strednej Európe (č. 178017).
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pôvodný stav z 18. storočia, keď sa Slováci sťahovali na Dolnú zem. Starobylosť sa 
v najväčšej miere prejavuje v slovnej zásobe, tvarosloví, ale i v iných rovinách. 

Prvými dialektológmi, ktorí skúmali a písali o slovenských nárečiach v našom 
enklávnom jazykovom spoločenstve v bývalej Juhoslávii boli univerzitní profesori, 
jazykovedci, E. Pauliny a J. Štolc. Bohatý materiál, ktorý získali počas výskumu 
uskutočneného roku 1947 a 1965, spracoval J. Štolc v prvej takto zameranej práci, v 
monografii („Reč Slovákov v Juhoslávii“) až roku 1968. Ďalší výskum nepokračoval 
v takom rozsahu, aký sa očakával a  aký by bol žiadúci. 

Z vojvodinských Slovákov vo výskume slovenských nárečí pokračovali novosadskí 
univerzitní profesori D. Dudok, M. Týr a A. Marićová a študenti slovenčiny na 
Filozofickej fakulte v Novom Sade, ktorí vypĺňali dotazníky a písali diplomové 
práce. Dnes sa žiaľ nerealizuje žiadúci výskum vojvodinských nárečí, aj keď dosť 
mladých ľudí by malo oň záujem.

V Starej Pazove žijú Slováci, ktorí hovoria stredoslovenským nárečím, najbližším 
južnostredoslovenským nárečiam (Marićová 2006). Dominujú v ňom reziduálne javy 
ako cenné pozostatky, ktoré sa vyskytovali na území Slovenska v inom vnútornom 
usporiadaní, ale dnes pomaly miznú. 

Typické reziduálne stredoslovenské hláskoslovné znaky v staropazovskom nárečí 
sú:

1. 1. 1. Striednice za jerové samohlásky sú o a a: edom, prázom, žiadom; daska, 
dašťička. Za a po bilabiálnych spoluhláskach b a v a po spoluhláskach d a k je e: 
chíbeť, zarábeť, kríveť, staveť; ďeľako, ďeťeľina; kemem, skeďe. Za pôvodné e, ĕ je 
a: bľadí, boľasť, nak, nahať, pľach, sňach. V deminutívnej prípone je o za e, -čok (za 
-ček): hrnčok, chlapčok, kalapčok, kľinčok. Za očakávané e je ie v slovách poviedať, 
poviedaľi, a opačne: mesto, namesto (neho), na mesťe.

Slabika já je dlhá v slovách: pomiják, voják, ubiják. Za á je ia: ukiazať, riasť. Za 
skupiny ieu a iel sú iou a ou/óu: dróu/driou, ďiouka, ďiouča, poľiouka, išóu, ľóuč. Za 
o (ô) je po labiálnych spoluhláskach na začiatku slova a v stiahnutých tvaroch ó: 
ňemóžem, pójďem, pomósť, ósmi; póm, póme; bóš, bó, bóťe, ale je i tám (tájďem), 
táš, táme (ktoré podľa J. Štolc vznikli v  dolnozemskom prostredí). Za pôvodné u je 
i v slovese misieť, misím, ňemisíťe...

1. 1. 2. Spoluhlásky ď, ť, ľ, ň sa mäkko vyslovujú. Mäkká výslovnosť spoluhlásky 
ľ sa dôsledne zachováva: aľe, aľebo, ľem, robiľi, ľíčiť, ľižička a uplatňuje sa i 
v cudzích slovách: poľitika, teľefóm, teľevízija. Slabičné l je v slovách klbása 
a slzina, a za pôvodné l v koreni a na konci slova je obojperné u: pauce, ťeuce, 
bóu, kúpiu, póu. Za pôvodné v je dlhé ú v slove krú (r tu stráca slabičnosť a v sa 
mení na ú); f je na začiatku slov po spodobovaní: fčera, prefčerom, fták; na začiatku 
slova sa v vynecháva: čela, dovica, šecko, ale sa v tvare 3. os. sg. osobného zámena 
javí protetické v-: vom. Nosovky m, n a ň sa vo finálnej pozícii neutralizujú a vždy 
dávajú m: edom, ďem, ľem, ohem, Šťefam, tem, zákom. Za pôvodné h a ch sa javia 
spoluhlásky k a h: dlkšie, drakší, kcem, skovať, sukší; nahať, nátka. Spoluhláskové 
skupiny -dl-, -dn-, -str-, -stn-, -stl- sa v strede a na začiatku slova (slabiky) obyčajne 
zjednodušujú: hrlo, moľiť sa, salo, viľi; kradnuť/kranuť, sadňiťe si/saňiťe si; sreda, 
srieblo, sretnuť; vlasňí, viriasľi...

Reziduálne tvaroslovné znaky sa vyskytujú:
1. 2. 1. Pri neživotných cudzích podstat. menách muž. rodu (vzor dub) je v lok. sg. 

prípona -e (za -i): v apríľe, v hotéľe, na kanáľe, v lavóre. Pri podstat. menách na k, g, 
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h, ch (vzor dub) je v nom. a akuz. pl. prípona -e: batohe, hrebenčoke, jazike, štránge. 
V  lok. pl. je v mužskom rode prípona charakteristická pre ženský rod -ách/-ach: 
o chlapách, koňách, stĺpach, stolách. V inštr. pl. sú prípony: -ma, -í/-i; -áma/-ámi 
(-ama, -ami): s chlapma, z učiťeľma; z mláďencí, s cigáňi; hrncáma/hrncámi/hrncí. 
Pri podstatnom mene chlap je v nom. pl. prípona -ia – chlapia, ktorá sa sem dostala 
analógiou (bratia, ľudia). 

V žen. rode (vzor žena) je v gen. sg. prípona -e: od Aňe, mame, roďiňe, sestre. 
Podstat. mená na k, g, h, ch prešli od vzoru žena ku vzoru ulica a majú v dat. a lok. sg. 
príponu -i: na firangi, o  kňiški, na nohi, a v nom. pl. -e: blche, ďiouke, nohe. Do gen. 
pl. sa analógiou z muž. rodu dostala prípona -óu/-ou: z ďierou, ot posťeľóu, zo stuňóu. 
V inštr. pl. sa paralelne vyskytujú prípony -áma/-ámi (-ama/-ami, -ma, -í): ďioukáma/
-ámi, ťehláma/-ámi; handráma/-ámi/-í.

V strednom rode je v nom. pl. prípona -ia/-a: peria, šťasťia, ľíšťa, prúťa. V  podstat. 
menách, ktoré označujú jedlá, sa vo funkcii nom. sg. používajú tvary gen. sg.: ťepluo 
chľeba, krumpľouňíka, pampúcha, réjteša, sira.

V lok. pl. sa vo všetkých rodoch môže vyskytnúť prípona -iech: ostála hambiech, 
na hrobiech, mesťiech padalo, a v inštr. pl. prípona -í/-i, napr.: s chlapcí, zo žiaci; z 
ďioučencí, s prasťí, zo semiačkí, z handrí.

1. 2. 2. Tvary nom. sg. a pl. akostných prídavných mien muž. rodu sú 
(v staropazovskom nárečí vždy) mäkké: -ňí/-ňi, -ľí/-ľi: krásňi, pekňí, vlňeňí, bieľi, 
opiľí, smedľí. V nom. pl. prídav. mená žen., stred. a muž. rodu neživot. majú príponu 
-ie: drobňie, smedľie, žalosňie. V gen., dat. a inštr. sg. v muž. a stred. rode sú tvary 
s krátkym -i-: pekňiho, dreveňimu, z drobňim.

1. 2. 3. Osobné zámeno 2. os. sg. a zvratné zámeno majú v gen. tvary ťebe, sebe. 
1. 2. 4. Základná číslovka jeden má podoby bez j-: edom, edna/ena, edňí/eňí. 
1. 2. 5. V 3. os. pl. prez. je tvar pomocného slovesa byť – sa, záporné tvary 

majú podoby: ňi som, ňi si, ňi zme, ňi sa, kým neosobný tvar znie: jesto – ňinto. V 
neurčitkovom kmeni je -e- za -ie- v slovesách: hľaďeť, hrmeť, ľeťeť, smrďeť, svrbeť. 

V nárečí Starej Pazovy možno konštatovať i prítomnosť dynamických javov, ktoré 
sa prejavujú ako proces od inovácie ku zovšeobecneniu. Výsledkom zovšeobecnenia 
je rozšírenie javu. Zo začiatku sa paralelne najčastejšie používajú dva tvary – starý 
a nový, alebo dva odlišné. Neskoršie jeden z nich nadobúda prevahu, a ten druhý 
postupne zaniká. K týmto zmenám prichádza spontánne. 

K najcharakteristickejším inovačným javom patria:  
2. 1. Adjektívna prípona -éj v gen., dat. a lok. sg. ženského rodu je previdelne 

dlhá pri prídavných menách, zámenách a číslovkách: chitľavéj, zreľéj; od ňéj, mojéj, 
téjto, keréj, čijéj, každéj; eňéj, druhéj. (Rytmický zákon sa neporúša: bieľej, krásňej.) 
J. Štolc v monografii tento jav nikde neuvádza, D. Dudok ho tiež neregistruje pri opise 
vojvodinských stredoslovenských nárečí, no M. Týr, v nepublikovanej magisterskej 
práci o hláskoslovnej sústave petrovského nárečia, hovorí o dlhej prípone, ktorú jedni 
vyslovujú dlho, iní polodlho (Týr 1972). A. Marićová v monografii o staropazovskom 
nárečí hovorí o tejto dĺžke (Marićová 2006). Dlhá adjektívna prípona sa nevyskytuje 
iba v Starej Pazove, ale i v Petrovci, v Hložanoch, v Kulpíne, v Kysáči a inde, 
čo potvrdzujú žiacke a študentské písomné práce. 

Dlhá adjektívna prípona -éj nemá pôvod v južných stredoslovenských nárečiach, 
skôr v susedných gemerských, kde je dlhé -é (dobré: é < ei < ej). J. Stanislav uvádza 
nárečový tvar dobréj (Stanislav 1958: 278), E. Pauliny tiež tvar dobréj (Pauliny 1990) 
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a A. Ferenčíková tvar peknéj (Ferenčíková 2005). V západoslovenských nárečiach sú 
tieto tvary bežné v Ponitrí a v okr. Vráble v Tekovskej stolici: téj, hlbokéj, cudzéj, 
o ňéj, jéj... a na Záhorí: dobréj, mladéj (Štolc 1994: 50). Bežné sú i v pivnickom 
nárečí vo Vojvodine (Dudok 1972).

2. 2. Dlhá samohláska ó je v staropazovskom nárečí oveľa častejšia než by sa 
dalo očakávať. Kombinácia dlhej samohlásky s bilabiálnym u v menných príponách 
a v koreni slov súvisí s dynamikou. Niektorí autori pokladaju bifonické spojenie -ou 
za dvojhlásku (porov. Ferenčíková 2005).

Dĺžka sa vyskytuje: v inštr. sg. žen. rodu pri podstat. a prídav. menách, radových 
číslovkách a zámenách: s pesťóu, z ďeravóu cipeľóu, druhóu rukóu, z mojóu sestróu, 
so mňóu a v gen. pl. pri všetkých podst. menách muž. rodu a v akuz. pl. pri životných 
podstat. menách za spisovné -ov je -óu: bratóu, Maďaróu, Srbóu, z bagreňóu, z 
hrncóu. Výnimkou sú iba tie na -í (ľuďí, dňí, peňazí). 

Najväčšia časť podstat. mien žen. rodu má tiež v gen. pl. charakteristickú mužskú 
príponu, ktorá sa sem dostala analógiou: kňiškóu, košeľóu, pecóu, posťeľóu. Niektoré 
podstat. mená, ktoré sa končia samohláskou, majú dvojtvary -Ø/-óu, a tie, ktoré sa 
končia na spoluhlásku -óu/-í/-Ø: (bĺch) blchóu, (dovíc) dovicóu, (stoľíc) stoľicóu, 
(dlaňí) dlaňóu, (vlás) vlasóu... 

Dlhé ó sa v skupine -óu- vyskytuje i v koreni domácich a prebratých slov, vždy pred 
bilabiálnym u: cijóuka, fajóuka, kľinóuňik, róuno, bóut, Pazóučam, Petróučaňia. Tiež 
v tvaroch privlastňovacích a vzťahových prídav. mien: bratóu, ocóuho, gazdóuski, 
pazóuski.

V základnom tvare minulého času v muž. rode pri zmene l na u je -óu-: bóu, išóu, 
mohóu, spadóu, ukradóu, zedóu, a tiež v iných tvaroch s touto systémovou zmenou, 
pri podstat. menách, pri zlomkovej číslovke a pri príslovkách: kostóu, kóu, popóu, 
stóučok; póu; dóu, dróu/driou.

Je to tiež novší jav vo vojvodinských stredoslovenských nárečiach, lebo sa o ňom 
niezmieňujú J. Štolc a D. Dudok, ale M. Týr hovorí o výskyte dlhého ó v petrovskom 
nárečí a dokumentuje ho spektrogramom a oscilogramom privlastňovacieho prídavného 
mena ocóu. Podľa A. Marićovej sa táto dĺžka vyskytuje i v staropazovskom nárečí. 
J. Stanislav hovorí, že v stredooravskom nárečí a miestami v Gemeri bola v inštr. 
sg. žen. rodu pôvodne dlhá koncovka -óu, ktorá sa neskoršie zjednodušila na -ó tak, 
že najprv došlo k asimilácii a potom k splynutiu. Podľa neho z podstat. mien muž. 
rodu v gen. pl. prípona -ou preniká k žen. podstat. menám. Tvary -óu sa vyskytujú 
od Pešti na juhovýchod: žatvóu, hrpkóu (Stanislav1958: 151; 157). K. Palkovič 
tento jav považuje za západoslovenský a tvary s dlhým ó uvádza vo vrábeľských 
nárečiach: žobrákóu, bóv/bóu. V trnavských nárečiach uvádza tvary na -óf a -óv: 
rokóf, chlapóf (gen. pl. muž. r.); krumplóv, fazulóv, lipóv (vzťahové prídav. mená), 
v topoľčianskych a nitrianskych nárečiach koncovku -óv (domóv, prišóv) (Palkovič 
1981). Väčšina tvarov s príponou -óu má pôvod v západoslovenských nárečiach. Pri 
prenikaní prípony prichádzalo k desonorizácii (v > u). Tvary s -óu sa vyskytujú vo 
väčšine stredoslovenských nárečí vo Vojvodine.

3. V 3. os. pl. v prítomnom čase je v staropazovskom nárečí vždy krátke -u: 
beru, klamu, kupuju, nesu, seju, žiju (Marićová 2006). Také tvary sa vyskytujú v 
turčianskych, liptovských, hontianskych a ipeľských nárečiach (porov. ASJ II/1 
1968).
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Vo vojvodinskom prostredí krátka prípona môže byť čiastočne zapríčinená 
i vplyvom kontaktového srbského jazyka a snahou po vyrovnaní tvarov, lebo v srbčine 
je tiež krátka prípona: beru, jedu, lažu, kupuju, mogu, plaču.

Podľa J. Štolca je tu tiež krátke -u, D. Dudok vo väčšine prípadov v petrovskom 
a hložianskom nárečí uvádza dvojtvary (Dudok 1989; 1995) a M. Týr uvádza iba 
tvary s dĺžkou (rytmický zákon sa, pravda, uplatňuje). A. Marićová hovorí o krátkych 
tvaroch v staropazovskom nárečí.

4. Základná číslovka štyri má dve podoby šťiri (pre žen. r., stred. r. a muž. r. neživot.) 
a šťeria (osoby), pričom sa mäkkosť dodržiava vo všetkých tvaroch a rodoch. V gen. 
sa tiež vyskytujú dva tvary: šťeroch a šťier. Podľa R. Krajčoviča tento druhý tvar, 
ktorý sa vyskytuje v južnej časti strednej slovenčiny, je pôvodný (Krajčovič 1988). 
U J. Štolca sa táto podoba v stredoslovenských nárečiach vo Vojvodine nevyskytuje, 
ale ho zaznamenáva v okr. Ban. Štiavnica (Štolc 1994). Vyskytuje sa i v Hontianskej 
stolici, v okolí Modrého Kameňa (ASJ II/1 1968). 

V staropazovskom nárečí sa pri ohýbaní vo všetkých pádoch vyskytuje e za y. Tak je 
v dat. tvar šťerom, v lok. šťeroch, a v inštr. šťerma a šťierma, napr.: Mi zme boľi šťeria 
braťia. Viberťe si eňiho z náØšťeroch. Čo si počňe zo šťerma ďeťma? PreØčťierma 
rokma višľi z domu. Takýto stav je i v čabianskom nárečí v Maďarsku (Ondrus 1956). 
V Pazove má tvar šťier široké použitie, nie je len v gen., ale i v podobe petrifikantu: 
Do šťier sa hadam vráťime. Utakmica sa začína o šťier. Rano son stála o šťier. 
Pójdu o šťier hoďím. Podľa P. Ondrusa genitívna forma šťier v čabianskom nárečí 
v Maďarsku predstavuje zvyšok konsonantickej formy, a inštrumentálna forma 
šťierma má pôvod v nárečiach vo východnom Novohrade a v západnom Gemeri a jej 
vznik sa vysvetľuje vplyvom zákona posunutej dĺžky (Ondrus 1956).

5. Pri vlastnom mene Martin (v nom.) sa koncové n nemení na m, ale sa vynecháva: 
Edon sa volau Marti, druhí Jano. Mój Marti bóu velmo chorí. Martí! Marti bóu 
najstarší.

6. J. Štolc hovorí o dlhej kmeňotvornej prípone -nú- v minulom príčastí trpnom 
v stredoslovenských nárečiach vo Vojvodine (Štolc 1968) a D. Dudok o dvojtvaroch 
v petrovskom nárečí a v nárečiach okolitých obcí (Dudok 1995). V staropazovskom 
nárečí sú to vždy tvary s krátkou príponou: spadnutuo, zdochnutí, zahrnutuo, 
odvisnutí, uvenutie, zohnutá. 

7. Kvantitatívne pomery sa v staropazovskom nárečí často líšia od očakávaných 
stredoslovenských, napr. vždy sa krátko vyslovuje: rano, ňemam, vihaňať, kranuť, 
moknuť, sretnuť, z moim, s kim, o tichto, a naopak, dlhé sú: cesnák, méter, móre, eňí 
(čísl.), šecká (vymedz. zám. -tk-> -ck), alebo sa porušuje rytmický zákon: ďiasná, 
hňiezdá, koľieská, povrieslá, teľiešká; zo semiačkí...

V príspevku sa poukázalo iba na najcharakteristickejšie javy staropazovského 
nárečia. 
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РЕЗИДУАЛЬНЫЕ И ИННОВАТИВНЫЕ ЧЕРТЫ 
ГОВОРА СЛОВАКОВ В г. СТАРА ПАЗОВА

Резюме
В настоящей статье рассматриваются фонетические и морфологические характери-

стики говора словаков, жителей г. Стара Пазова. Выделяются и анализируются те черты, 
которые связывают исследуемый говор с среднесловацкими диалектами. Далее, приво-
дятся примеры и объясняются явления в области фонетики и морфологии, которые не 
описывались в раннее опубликованных монографиях. Во-первых, это длинные гласные 
é и ó в корне и в аффиксах, во-вторых – несуществование или чрезмерное употребление 
квантитета, в-третьих – нарушение рифмического закона в формах слов и в-четвертых – 
специфические формы числительного štyri ))(четыре). 
Ключевые слова: словацкий говор в г. Стара Пазова, характерные среднесловацкие 

черты, резидуальные и инновативные черты
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ЯЗЫКОВОЕ ПРОСТРАНСТВО ГОРОДА 
КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

В статье обосновывается актуальность изучения наименований городских торговых 
объектов как части языкового пространства города. Дается краткая характеристика при-
меняемых автором подходов к описанию эмпоронимов Абакана: лингвосемиотическо-
го, лингвокультурологического, мотивологического и детерминантно-доминантного. 
Необходимость комплексного изучения номинаций обусловлена как сложностью и 
многоуровневостью изучаемого объекта, так и полипарадигматичностью современной 
лингвистики.
Ключевые слова: эмпоронимы, язык города, культурные смыслы, лингвосемиотика, 

лингвокультурология, теория номинации

Для лингвистических работ рубежа XX–XXI вв. характерно обращение к ис-
следованию современной языковой ситуации, выявлению типичных речевых 
явлений, возникающих при использовании русского языка. 

Такие особенности современной языковой ситуации, как демократизация 
языка, отказ от употребления канцеляризмов, тенденция к употреблению сни-
женной лексики носителями литературного языка, интенсивный процесс за-
имствования иноязычных слов и др., находят свое отражение и в городском 
речетворчестве, к проявлениям которого относятся так называемые городские 
тексты и городские номинации. Под первыми мы понимаем искусственные 
и естественные произведения различных жанров публицистического и разго-
ворного стилей (газетные статьи, объявления, деловая и дружеская переписка, 
граффити, коммерческая информация, записки, SMS и т.п.), под вторыми – наи-
менования городских объектов (эмпоронимы, эргонимы, годонимы; рекламные 
баннеры и щиты). 

В современной лингвистике отмечается повышенный интерес к изучению 
городских текстов и наименований городских торговых объектов, что пред-
ставляется вполне оправданным, так как их анализ позволяет описать город как 
некое лингвосемиотическое пространство, то есть обозначенное языковыми 
знаками семантическое пространство, определяемое как «многослойное пере-
сечение различных текстов, вместе складывающихся в определенный пласт, со 
сложными внутренними соотношениями, разной степенью переводимости и 
пространствами непереводимости» (Лотман 2000: 30).

Традиция описания городского пространства в лингвосемиотическом аспек-
те восходит к идеям Ю.М. Лотмана, определившего город как «котел текстов и 
кодов, разноустроенных и гетерогенных, принадлежащих к разным языкам и 
уровням» (Лотман 2000: 325). Исследование такого феномена подразумевает 
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связь с семиотикой культуры – дисциплиной, «рассматривающей взаимодей-
ствие разноустроенных семиотических систем, внутреннюю неравномерность 
семиотического пространства, необходимость культурного и семиотического 
полиглотизма» (Лотман 1992: 129). 

Данный подход базируется на особом понимании текста: текст, будь то ста-
тья из газеты или название магазина, рассматривается вслед за Ю.М. Лотманом 
как «сложное устройство, хранящее многообразные коды, способное трансфор-
мировать получаемые сообщения и порождать новые, как информационный 
генератор, обладающий чертами интеллектуальной личности» (Лотман 1992: 
132). Развитие идей Ю.М. Лотмана приводит к мысли о необходимости ком-
плексного изучения языка города, реализованного в городских текстах, с целью 
расшифровывания лингвистических и культурных кодов. Такое исследование 
предполагает связь с функционально-системной, антропоцентрической, когни-
тивной, синергетической парадигмами, являющимися ведущими в современ-
ном научном знании. 

Язык города достаточно давно стал объектом лингвистического анализа: уже 
с начала XX века стала изучаться речь различных социальных групп, разговор-
ная речь и другие подсистемы общенародного языка, региональное своеобра-
зие городской речи. На необходимость изучения языковых особенностей города 
указывал Б.А. Ларин в 1928 г.: «Мы запоздали с научной разработкой языково-
го быта города, да и нигде до сих пор она не производилась широко и система-
тически» (Ларин 1977: 175). Но лишь во второй половине прошлого века ярко 
проявилась тенденция к описанию города как цельного и многомерного явле-
ния, а также рассмотрению города как лингвистического феномена, сложивша-
яся в работах лингвистов, культурологов и социологов (Абашев 2000; Колесов 
2005; Копочева 2003; Лотман 2000; Пирогов 2003; Шмелёва 1989 и др.).

В проводимом нами исследовании материалом изучения выступают наиме-
нования торговых объектов (эмпоронимы) города Абакана, при этом номина-
ции городских объектов рассматриваются как семиотическая сущность (знак). 
Такое понимание природы изучаемого объекта делает возможным описание 
вывески как текста, в силу того, что эмпоронимы обладают такими текстуаль-
ными характеристиками, как информативность, направленность на адресата, 
членимость на единицы, тематическое единство, интертекустуальность (более 
подробный анализ текстуальных характеристик эмпоронимов представлен в 
(Кадоло 2012; Кадоло 2013)).

Интерес к наименованиям Абакана не случаен: изучение эмпоронимов про-
винциального малого города дает возможность описать повседневное речевое 
пространство горожанина. Кроме того, Абакан, являясь не только республикан-
ской столицей, но и культурным центром для жителей Республики Хакасия и 
южных районов Красноярского края, представляет собой поликультурный фе-
номен: здесь проживают представители русского, хакасского, немецкого, поль-
ского, украинского, китайского и др. этносов. В связи с чем представляет-
ся чрезвычайно актуальным изучение проявления элементов разных языков в 
номинациях и описание города Абакана как полилингвистического простран-
ства.

В своем исследовании мы предпринимаем попытку объединить несколько 
подходов к изучению наименований: лингвосемиотический, лингвокультуро-
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логический, мотивологический, что обусловлено сложностью, многоуровнево-
стью анализируемого материала, дающего возможность разнонаправленного 
исследования. 

Лингвосемиотический подход делает возможным изучение эмпоронима как 
единства вербальных и невербальных элементов наименования торгового заве-
дения. Единицей анализа при этом выступает не только лексема, но и вывеска 
в целом, так как культурные смыслы, сознательно или бессознательно пере-
даваемые автором номинации, могут транслироваться на всех уровнях наиме-
нования: через компоненты денотативно-сигнификативного и коннотативного 
значения, через мотивационные признаки слова, а также через паралингвисти-
ческие и экстралингвистические составляющие.

Описать в качестве предмета изучения культурные смыслы, транслируемые 
планом выражения и планом содержания эмпоронима, нам позволяет рассмо-
трение наименований через призму дихотомии «язык – культура». Подобный 
подход делает исследование лингвокультурологическим, что предполага-
ет выявление фоновых культурных знаний при анализе языковых элементов. 
Описание фактов отражения культуры в языке через интерпретацию языковых 
явлений связано с тем, что язык есть одновременно и продукт культуры, и ее 
важная составная часть, и условие существования культуры как продукта куль-
туры. Эмпоронимы как речевое явление тоже являются средством отражения и 
трансляции культурных смыслов, апеллирующим к фоновым знаниям носите-
лей языка, вызывающим ассоциации, имеющие регулярный характер.

Лингвокультурологический аспект в данной работе тесно связан с психо-
лингвистической парадигмой и отражает стремление изучать языковые факты 
в связи с человеком, его мышлением, сознанием. Это делает необходимым ис-
пользование комплексной методики анализа эмпоронимов, рассмотрение наи-
менования как сложного знака, состоящего из элементов разной природы, и 
предполагает опору не только на данные индивидуального языкового сознания, 
но и результаты опросов и ассоциативного эксперимента. 

Значительная часть осуществляемых нами экспериментальных исследова-
ний посвящены выявлению мотивационных признаков наименования, рассма-
триваемых нами в качестве способа трансляции культурных смыслов. При этом 
анализ материала проводится как по направлению от значения к форме (при 
выявлении основных детерминант образа реалии и соотнесении их с конкрет-
ными эмпоронимами), так и по направлению от формы к значению (при опре-
делении мотивационных признаков наименований), что обеспечивает сочета-
ние ономасиологического и семасиологического аспектов. Мотивологическое 
исследование городских номинаций позволяет выявить реальную связь между 
денотатом и названием.

Выявление детерминантных и доминантных мотивационных призна-
ков наименований торговых объектов позволяет реализовать в исследовании 
детерминантно-доминантный подход. Идея о языковых детерминантах выдви-
галась еще В. фон Гумбольдтом и получила в его трудах наименование «вну-
тренняя форма языка» (Гумбольдт 1984). В российской лингвистике данная 
мысль была воспринята А.А. Реформатским и Г.П. Мельниковым и оформле-
на в виде учения о ведущих грамматических тенденциях в языках, учения о су-
ществовании ведущей грамматической тенденции языков (Реформатский 1987; 
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Мельников 1971). Наше исследование опирается на работы указанных авто-
ров и представляет собой попытку рассмотрения понятия «детерминанта» на 
когнитивно-семантическом уровне. 

Мы опираемся на понимание термина «детерминанта», раскрытое в ра-
ботах Г.П. Мельникова, называющего так ведущую грамматическую тенден-
цию языка, из которой вытекают все наиболее характерные черты его грам-
матического и лексического строя (Мельников 1971). В нашем исследовании 
детерминантными считаются мотивационные признаки, обусловленные самой 
обозначаемой реалией, данные признаки выявляются по результатам ассоциа-
тивного эксперимента, направленного на фиксацию ассоциаций к слову, обо-
значающему разновидность торгового объекта, при этом в качестве детерми-
нант мы отмечали наиболее частотные реакции. По результатам исследования 
эмпоронимов Абакана были выделены такие детерминантные признаки, как 
продаваемый товар («Aвтозапчасти», «Мяско», «Чайкоffe»), оказываемая услу-
га («Сибтехносервис»), субъект оказания услуги («Ваш доктор», «Дантист»), 
адресат заведения («Одежда для беременных», «Господин Ребенок»), непо-
средственный образ заведения («Пельменная», «Абаканская оптика»), цель по-
сещения объекта («Здоровье», «Вита», «Элегант», «Престиж»).

Доминантные мотивационные признаки описываются нами по результатам 
исследования эмпоронимов города Абакана различных тематических групп, 
уже описаны наименования аптек, автосервисов, оптик, стоматологических ка-
бинетов, магазинов одежды, продуктовых магазинов и кафе. К доминантным 
мотивационным признакам мы относим признаки, положенные в основу кон-
кретных номинаций, при этом не все из них вытекают из детерминантных, 
часть обусловлена другими факторами, к ним мы относим: «локум – место на-
хождения торгового объекта» («Оптика на Ленина», «Перекресток», «Пицца 
Айсберг по Ленина»), «локум – место производства товара» («Сакура моторс», 
«Анкара», «Российский трикотаж», «Вина Анапы»), «персонифицирующий 
признак» («Тамара», «Юлия», «Полина»), положительные культуремы универ-
сального характера (дружба, семья, здоровье, жизнь), реализующие основные 
ценностные ориентиры («Мамина аптека», «Дружба», «Гарантия») и др.

Объединение вышеуказанных подходов при изучении наименований город-
ских торговых объектов обусловлено, во-первых, гносеологически, то есть свя-
зано с такими особенностями современной лингвистики, как экспансионизм, 
экспланаторность (Кубрякова 1994), во-вторых, онтологически: изучаемый 
объект, представляющий собой совокупность элементов семантического, фо-
нетического, морфемного, паралингвистического и экстралингвистического 
уровней, делает необходимым разноаспектное рассмотрение, предполагающее 
использование комплексной методики исследования.
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ЈЕЗИЧКО ПРОСТРАНСТВО ГРАДА 
КАО ОБЈЕКАТ ЛИНГВИСТИЧКЕ АНАЛИЗЕ

Резиме
У раду се доказује актуелност проучавања назива градских трговинских објеката 

као дела језичког простора града. Даје се кратка карактеристика ауторових приступа 
опису емпоронима Абакана: лингвосемиотичког, лингвокултуролошког, мотиволош-
ког и детерминантно-доминантног. Неопходност комплексног проучавања номинација 
условљена је како сложеношћу и вишеслојношћу предмета истраживања, тако и 
полипарадигматичношћу савремене лингвистике.
Кључне речи: емпороними, језик града, културни смисао, лингвосемиотика, 

лингвокултурологија, теорија номинације



Славистика XVIII (2014)

Маја Крстић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
Нови Сад, Србија

BIBLID: 1450–5061, 18 (2014), pp. 268–274
УДК 811.161.1’367.625:811.163.41’367.625 

оригинални научни рад
примљено 20. 01. 2014.

прихваћено за штампу 1. 10. 2014.

О УПОТРЕБИ КОПУЛАТИВНИХ ГЛАГОЛА 
У РУСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Копулативни глаголи у руском и српском језику, заједно са модалним, фазним и фор-
мално пунозначним глаголима припадају групи лексички непотпуних глагола. Дата гру-
па глагола била је предмет проучавања у више наврата у оба поређена језика, али ипак 
ова тема није свеобухватно обрађена у низу различитих аспеката.
Кључне речи: копулативни глаголи, лексички непотпуни глаголи, спона, сложени 

именски предикат, десемантизација, лексичко значење.

Један од основних задатака овог рада био би да се одреде критеријуми 
квалификације копулативних глагола, који би помогли да се они одвоје од глаго-
ла који немају копулативни карактер, као и од оних који функционишу као пуноз-
начни корелати одговарајућим копулативним глаголима. Приликом састављања 
инвентара копулативних глагола у савременом руском и српском језику, истра-
живачи најчешће узимају у обзир апстрактност у њиховом лексичком значењу 
у поређењу са самосталним глаголима. Међутим, степен десемантизације, који 
нам даје могућност да говоримо о оствареном преласку самосталног глагола у 
копулативни, у таквим случајевима се одређује само приближно, а тај инвентар 
глагола се стално те сужава, те шири.

Глаголске копуле као посебне језичке појаве истицане су у синтаксич-
ким проучавањима веома давно. У русистици њима је посвећен велики број 
лингвистичких радова, у којима се оне изучавају како засебно, тако и у вези 
са другим језичким јединицама (Акимова 1969;  Буслајев 1959; Глазман 1962; 
Виноградов 1972; Золотова 1973; Пешковски 1956; Потебња 1958; Чернов 
1976; Шахматов 1941; Шчерба 1957; Јурченко 1977; и др.). Глаголске копуле у 
српском језику, као и други типови глагола са непотпуним лексичким значењем 
такође су били предмет бројних истраживања (Вићентић 2008; Војводић 2005; 
Ивић 1961; Пипер 1983; Радовановић 2009, Танасић 1995-96 и др.).

Посматрајући глаголе непотпуног значења у српском језику, дошли смо до 
закључка да је стање врло слично оном у руском језику. Када се говори о глаго-
лима непотпуног значења најчешће се у први мах мисли на модалне (моћи, сме-
ти...), фазне (почети, завршити...) и сличне глаголе, који се комбинују са гла-
голима „пуног“ значења у саставу сложеног предиката. Синтаксички, они се од 
других глагола разликују управо по томе што у комбинацији са другим глаголи-
ма чине сложени предикат. Семантички, они уносе модално, аспектуално и сл. 
значење. Међутим, непотпуно значење имају и копулативни (бити) и семикопу-
лативни (постати, сматрати) глаголи. Копулативни глаголи имају ослабљено 
лексичко значење, или га у појединим случајевима и потпуно губе. Они служе 
као спона, синтаксички маркер приписивања субјекту садржаја предикатива. 
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Модални и фазни глаголи такорећи немају самостално значење, већ додају ком-
поненту значења на значење изражено глаголом уз који стоје. Семикопулативни 
глаголи су веома блиски овим глаголима јер такође немају самостално значење, 
већ уносе компоненте модалности (сматрати) или аспектуалности (постати) 
у однос између субјекта, објекта и предикатива. 

У историји руске синтаксе развила су се два приступа према одређивању 
структуре копулативних глагола: ужи и шири. Присталице ужег приступа (Л. 
В. Шчерба, В. В. Виноградов, А. Б. Шапиро, Е. А. Нелисов и др.) склони су 
томе да ограничавају структуру глаголских копула услед не тако великог броја 
лексичких јединица. Л. В. Шчерба, на пример, сматра у најстрожем смис-
лу речи копулом само глагол быть, а све остале сврстава у групу хибридних 
речи, које у себи садрже и глаголску и копулативну функцију. Присталице ши-
рег приступа (Ф. И. Буслајев, А. А. Потебња, Д. Н. Овсјанико-Куликовски, А. 
А. Шахматов, А. М. Пешковски, Р. В. Протогенова и бројни други), напротив, 
значајно повећавају групу копулативних глагола. А. М. Пешковски је писао чак 
о томе да су у одређеним ситуацијама сви глаголи способни да образују такве 
конструкције и да граница између глагола-предиката и глаголских копула овде 
престаје да буде реченична и постаје чисто функционална.

Важна особеност копуле огледа се у њеној синтаксичкој употреби. Управо 
је синтаксичка употреба условила прелазак пунозначних речи (глагола) у групу 
„службених“ (копула). Ослањање на особености синтаксичке употребе подраз-
умева откривање функционалне специфичности копуле. Копула не представља 
посебaн реченични члан и врши своје граматичке функције у саставу предика-
тивне синтагме, образујући сложени предикат. Функцијама копуле сматрају се: 
функција изражавања предикативних значења, функција остваривања граматич-
ке везе и функција утврђивања логичко-семантичких односа „предмет – особи-
на“. Ове функције се условно могу поделити на: граматичке (формалне) и се-
мантичке. Међутим, семантичка (квалификациона) функција се у највећој мери 
односи на граматички ниво, јер се ослања на граматикализовано значење копу-
ла. Такво схватање копулативних функција се не супротставља квалификацији 
копула као незначењске групе речи, које немају номинативно значење. Међутим, 
реализација свих наведених функција могућа је само у двосложној реченици. 
У једносложним реченицама копула није у могућности да оствари своју „спон-
ску улогу“.

Типови глаголских копула

Копулативне глаголе у оба језика условно можемо поделити на три основне 
групе:1

I групу глагола у оба језика чини апстрактна копула – глагол быть / бити.
II група обухвата (полуапстрактне) семикопулативне глаголе: руски – стать, 

становиться, являться, казаться, делаться, считаться, называться, служить, от-
личаться, представлять собой, выдаться, представляться, прикидываться, при-
творяться, сдаваться, мниться, чудиться, походить (на), слыть, оборачиваться, 
выглядеть, сознавать себя, чувствовать себя, ощущать себя, обернуться, очу-

1 Бројни аутори у руској лингвистици на овај начин класификују глаголске копуле 
(Всеволодова 2000; Белошапкова 2003; Валгина 1978; Тестелец 2001).
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титься, получиться, называться, слыть, считаться, числиться, значиться, имено-
ваться и др; српски – вршити, радити, правити, сматрати, прогласити, прогла-
шавати, постати, постајати, звати се, називати се, прозвати се, звати, назвати, 
називати, изабрати, поставити, признати, именовати, учинити, створити, оце-
нити, окарактерисати, осећати се, учинити се и сл.

III групу чине формално пунозначни глаголи (значењске копуле, квазикопу-
ле): руски – вернуться, возвратиться, идти, уходить, стоять, лежать, сидеть, ро-
диться, жить, умереть, работать и сл; српски – доћи, отићи, поћи, пасти, дожи-
вети, задесити, ући, добити, изгубити, стећи, улити и бројни други.

На основу урађене анализе копулативних глагола и појава везаних за њих, 
можемо да истакнемо неколико значајних чињеница:

1. Глаголе можемо сматрати копулативним уколико задовољавају три 
критеријума: а) изражавају значење егзистенције обележја (у широком смис-
лу те речи) које се приписује субјекту (у двосложној реченици) или се третира 
као нешто што је независно од његовог носиоца (у једносложној реченици); б) 
представљају регуларно средство у образовању реченица одговарајућег типа; в) 
поседују одређену граматичку карактеристику (односе се на активно стање).

2. Значење егзистенције копулативни глаголи испољавају на различите на-
чине. Код глагола быть оно се исказује у чистом, основном облику. Други ко-
пулативни глаголи дато значење на неки начин модификују, указујући на то, на 
који се начин та егзистенција испољава, доживљава, оцењује итд., али притом 
не откривајући сам садржај егзистенције. Тако нпр. глагол стать – становить-
ся експлицитно показује појаву егзистенције у одређено фиксираном тренут-
ку у времену. Релевантно семантичко обележје глагола казаться – показать-
ся, представиться – представляться јесте особина субјективне перцепције 
егзистенције као чињенице. Глагол явиться – являться је у семантичком смис-
лу тесно повезан са копулом быть. Њихова семантичка блискост испољава 
се у томе, што глагол являться у свакој ситуацији може да се замени копулом 
быть, не нарушавајући притом сам садржај. Њихова семантичка блискост не 
треба да буде ни прецењена. Глагол явиться – являться поседује само значење 
квалификације егзистенције, али егзистенцију независних особина и својстава 
он не може да означава (као што је својствено копули быть).

3. Копулативни глаголи модификују значење егзистенције (коју глагол быть 
носи у основној форми) и услед тога најчешће попримају само део дистрибу-
тивних потенцијала копуле быть: глагол стать – становиться остварује пет 
окружења својствених копули быть, глаголи делаться – сделаться, оказать-
ся – оказываться, остаться – оставаться – четири, глаголи казаться – пока-
заться – три, а глаголи явиться – являться, представиться – представляться 
– два.

4. У највећем броју случајева копулативни глаголи су стилски неутрални и 
због тога их срећемо у сваком функционалном стилу. Само су глаголи: делать-
ся – сделаться, явиться – являться и представиться – представляться стил-
ски ограничени, глагол делаться – сделаться користи се пре свега у разговор-
ном стилу, глаголи явиться – являться и представиться – представляться – у 
научном и пословном стилу. Стилски маркирани копулативни глаголи могу да 
буду семантички дупликати стилски неутралним копулативним глаголима (гла-
гол делаться – сделаться по семантици потпуно је идентичан глаголу стать 
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– становиться, док је глагол явиться – являться равноправан копули быть у 
ограниченим условима квалификационе егзистенције, глагол представиться – 
представляться идентичан је глаголу казаться – показаться).

Преглед копулативних и семикопулативних глагола у руском и српском језику

РУСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК

АПСТРАКТНА КОПУЛА
(глагол быть)

ПОМОЋНИ ГЛАГОЛ 
јесам, бити

ПОЛУАПСТРАКТНЕ КОПУЛЕ
(стать, становиться, являться, ка-

заться)

СЕМИКОПУЛАТИВНИ ГЛАГОЛИ
(вршити, радити, сматрати, прогласити)

ЗНАЧЕЊСКЕ КОПУЛЕ
(лежать, слушать, ходить)

ФОРМАЛНО ПУНОЗНАЧНИ ГЛАГОЛИ
(доћи, пасти, доживети, стећи)

Глаголи быть у руском / бити у српском језику

Глагол быть у руском језику поседује широк дијапазон значења, од лексич-
ких, кроз модално и помоћно, до чисто граматичких. Комбинациони потенцијал 
овог глагола је огроман. Као копула њему нема равне по могућностима употре-
бе у различитим врстама конструкција. Овај глагол има могућност да образује 
скоро све могуће облике глаголских синтаксичких конструкција и реченица. 
Са једне стране, он може да наступа као самосталан глагол, док је са друге 
стране веома близак безглаголским реченицама. Глагол быть у руском језику 
има неколико основних група значења: копулативно, локативно, посесивно, 
егзистенцијално, модално-егзистенцијално и помоћно (Мой дедушка был вра-
чом; Ивана сегодня не будет; Елене было двадцать три года; Было семь часов; 
Быть грозе; Проект был закончен). Употребљен као глаголска копула углавном 
је представљен као десемантизована лексичка јединица, која носи граматичко 
значење времена, лица и начина. Најчешће га називају основном глаголском ко-
пулом. Код овог глагола требало би разликовати његову копулативну форму од 
пунозначног глагола быть са значењем налазити се, постојати, имати.

Глагол бити у српском језику, слично руском глаголу быть поседује широк 
спектар различитих значења и творбених могућности. Он може да функциони-
ше као самостални (пунозначни) глагол, али може бити употребљен и у улози 
копулативног / семикопулативног глагола, када његово лексичко значење слаби, 
или се у појединим случајевима и потпуно губи. У тој ситуацији он има улогу 
споне. Конструкције коју гради овај глагол сличне су конструкцијама овог типа 
у руском језику, где глагол бити иступа у саставу сложеног именског преди-
ката (Алекса је ученик; Петар је био у Грчкој). Глагол бити такође може бити 
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употребљен у функцији семикопулативног глагола у саставу декомпонованог 
предиката (Бити у приправности).

Семикопулативни глаголи у руском и српском језику

Семикопулативни глаголи представљају групу лексички непотпуних глаго-
ла која стоји на пола пута између помоћних /копулативних/ и формално пу-
нозначних глагола. Овакав тип конструкција у оба поређена језика показује 
десемантизацију, што води њиховој граматикализацији, такође ове конструкције 
поседују одређени функционални потенцијал. Руски глаголи овог типа највише 
су слични семикопулативној групи глагола у српском језику који се допуњавају 
предикативним инструменталом или предикативним номинативом (Быть учи-
телем Сократу очень нравилось; Такими средствами являются формы накло-
нения и времени / Марија сматра Бошка најбољим пријатељем; Осећао се го-
сподарем времена, и преко њега господарем знања).

Као допуне семикопулативним глаголима у српском језику најчешће су 
заступљени предикативни инструментал, предикативни номинатив или преди-
катив у облику предлошко-падежне конструкције за + акузатив или инструмен-
тал, а у руском језику као допуна копулативном глаголу иступа именица или 
придев у облику инструментала. У XIX веку и у руском језику се уз копулатив-
не глаголе употребљавао предикативни номинатив.

Формално пунозначни глаголи

Формално пунозначни /квазикопулативни/ глаголи представљају посебну 
групу лексички непотпуних глагола, код којих је лексичко значење максимално 
ослабљено, али ипак ови глаголи не представљају регуларно граматичко сред-
ство при образовању сложеног предиката. Овакав тип глагола образује „прелаз-
ну зону“ и њих није могуће недвосмислено квалификовати ни као прости гла-
голски предикат, а ни као копулу у саставу сложеног именског предиката. То су, 
у суштини, класични пунозначни глаголи, који се разликују од осталих само-
сталних глагола само по томе, што они могу уз себе да имају полупредикативни 
другостепени члан. Њихово функционисање у језику условљено је потребама 
говорне комуникације (Канун Нового года в Серпуховском районе Московской 
области выдался тревожным <www.ruscorpora.ru>; Народ ће потпуно изгуби-
ти поверење у нас! <www.politika.rs>.

Закључне напомене

Анализа језичког материјала довела нас је до закључка да се група непуноз-
начних глагола, којој припадају и копулативни глаголи, одликује разноврсношћу 
свог састава, осетљивошћу и покретношћу својих граница. Унутар групе посма-
траних глагола јасно се истиче њен централни део, који обухвата не тако бројну 
групу речи са ослабљеним лексичким значењем, и периферни део, који садржи 
велики број лексичких јединица са различитим степеном десемантизације.

Због тога што су полисемантични, ови глаголи показују знаке непуноз-
начности само у одређеним значењима, што показују и лексикографски из-
вори. Понекад се непунозначност испољава само ситуационо, спорадично, у 
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одређеним текстуалним околностима. Управо то нам скреће пажњу на отворе-
ност ове групе глагола и на могућности њеног истраживања са аспекта концеп-
та лексичко-семантичког поља.

Дифузност семантике непунозначних глагола, нејасност граница које их 
одвајају од самосталних лексичких јединица, стварају могућности за стално 
допуњавање дате групе речи на рачун пунозначних глагола, којима слаби лек-
сичко значење у одређеним комуникативним условима.

Наведене карактеристике семантике непунозначних глагола доводе до 
пресецања семантичких парадигми, отворености и покретности њихових гра-
ница, што отежава класификацију ове групе глагола, чија свеобухватност, пре-
ма запажањима бројних истраживача, није могућа.
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Мая Крстич

УПОТРЕБЛЕНИЕ СВЯЗОЧНЫХ ГЛАГОЛОВ 
В РУССКОМ И СЕРБСКОМ ЯЗЫКАХ

Резюме
Неполнозначные глаголы русского и сербского языков имеют длительную историю 

изучения, но некоторые аспекты их характеристики еще не получили достаточного 
освещения в лингвистической литературе.

Лексические единицы, входящие в указанный круг слов, неодинаковы по частоте 
употребления и степени ослабленности лексического значения. За исключением ограни-
ченного списка „типичных“ неполнозначных глаголов, большинство рассматриваемых 
слов имеет промежуточный характер и может употребляться как в качестве полнознач-
ных, так и в качестве неполнозначных компонентов высказывания. Анализ языкового 
материала приводит к выводу о том, что класс неполнозначных глаголов отличается 
разнообразием своего состава, зыбкостью и подвижностью границ. В кругу рассматри-
ваемых слов четко выделяется центральная часть, включающая небольшой круг слов 
с ослабленным лексическим значением, и периферийная часть, включающая широкий 
массив лексических единиц с различной степенью десемантизации.

Диффузность семантики неполнознаменательных глаголов, нечеткость границ меж-
ду ними и полнознаменательными лексическими единицами создает возможность для 
постоянного пополнения названного класса слов за счет полнозначных глаголов, осла-
бляющих свое лексическое значение в определенных коммуникативных условиях, а 
также затрудняет классификацию данного класса глаголов.

Ослабление лексического значения и расширение валентностных возможностей слов 
данного круга приводит к потере ими способности выполнять роль самостоятельного 
предиката в предложении, вследствие чего неполнозначные глаголы могут употреблять-
ся только в составе аналитических типов сказуемого. 

Функциональная специфика неполнозначных глаголов с достаточной полнотой про-
является в типовых контекстах – коммуникативных ситуациях констатирующего и ин-
терпретирующего характера: экзистенциальной, перцептивной, ментальной, волитив-
ной, эмоциональной. Глаголы с ослабленной лексической семантикой обнаруживают 
тяготение к употреблению в определенных типах высказываний, соотносящихся со 
строго очерченным кругом синтаксических концептов. 
Ключевые слова: связочные глаголы, неполнозначные глаголы, составное именное 

сказуемое, десемантизация, лексическое значение.
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НАЗВИ ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТВОХ 
У ПОЛЬОДЇЛСКЕЙ ЛЕКСИКИ ПРИ РУСНАЦОХ У ВОЙВОДИНИ

У роботи ше представяю лексеми з хторима Руснаци у Войводини означую пре-
возни средства хтори ше хасную у польодїлстве. Лексеми хтори позберани зоз терен-
ским виглєдованьом анализовани з оглядом на походзенє. На основи информацийох у 
етимолоґийних словнїкох и словнїкох заходноукраїнских и восточнословацких бешедох 
ше заключує о припадносци новому або старому пасму рускей лексики. 

Анализа указує же половка анализованих лексемох ґерманизми хтори часц старого 
пасма рускей лексики, пожички з мадярского и сербского язика єст менєй, а найменша 
часц лексемох припадаю общеславянскому фонду.  
Ключни слова: лексиколоґия, руски язик, превозни средства у польодїлству.

НАЗИВИ ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА 
У РАТАРСКОЈ И ПОВРТАРСКОЈ ЛЕКСИЦИ РУСИНА У ВОЈВОДИНИ
У раду се представљају лексеме којима Русини у Војводини означавају превозна 

средства која се користе у ратарству и повртарству. Лексеме које су сакупљене терен-
ским истраживањем анализиране су с обзиром на порекло. На основу информација у 
етимолошким речницима и речницима западноукрајинских и источнословачких говора 
се закључује о припадности новом или старом слоју русинске лексике. 

Анализа показује да су половина анализираних лексема германизми који су део ста-
рог слоја русинске лексике, позајмљенице из мађарског и српског језика има мање. 
Најмање је лексема које припадају општесловенском фонду.  
Кључне речи: лексикологија, русински језик, превозна средства у ратарству и повр-

тарству.

У роботи представиме лексеми з хторима Руснаци у Войводини означую 
превозни средства и їх часци хтори ше хасновали або ше ище вше хасную у 
польодїлстве. Циль роботи одредзиц походзенє лексемох тей семантичней 
ґрупи. 

Анализовани материял позберани з интервюованьом информаторох у местох 
Руски Керестур и Коцур. За тоту нагоду составени типски питальнїк на основи 
хторого водзени интервю зоз информаторами. 

У роботи ше операме на класификацию хтора бере до огляду присельованє 
Руснацох з Горнїци до Войводини (Рамач 2006: 400). Анализуєме лексеми з 
оглядом на походзенє и лексично-семантични характеристики. Огранїчуєме ше 
на лексеми хтори зме достали од информаторох.

У рускей линґвистики о лексемох з хторима ше означую превозни сред-
ства писане у дипломскей роботи Колєсарске ремесло – терминолоґия, Наташи 
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Фа (Фа 1994). У нєй представене колєсарске ремесло, а понеже колєсаре ви-
рабяли и кочи, у нєй находзиме и значни информациї о лексемох за хтори ше 
интересує и нашо виглєдованє. Робота значна прето же поробене теренске 
зазберованє лексики хтора нєшка уж барз архаична. У роботи медзитим нє на-
ходзиме информациї о походзеню лексемох та у тим видзиме и потребу же биз-
ме преглїбели резултати хтори достати зоз спомнуту роботу. 

Хасновита за тото виглєдованє була кнїжка Војвођанска коларска 
терминологија (Вуковић и др. 1984) и робота ,,Називи за запрежну опрему на 
терену Војводине”, авторох Ґордани Вукович, Желька Бошняковича и Лїляни 
Недельков (Вуковић и др. 1984).

Анализа

Коч

Як основне превозне средство у польодїлстве ше у прешлосци хасновал коч . 
Зоз зложенима лексемами блїжей ше одредзує файта  або випатрунок коча, напр. 
моцни  ~, запрагни ~, прагаци  ~, високи ~, ровни  ~, обични ~, руски ~, древени 
~, дзевецшухови, осемшухови ~. У Фа зазначени назви чежки / роботни коч и 
лєгки коч (Фа 1994: 61). Лексему коч информаторе хасную зоз двома значеня-
ми. Основне значенє тей лексеми ,,превозне средство”, як секундарне ше зявює 
значенє ,,наскладане жито на кочу”. Тот гунґаризем kocsi (Szarvas 1891: II. 328) 
формовани по назви валала Kocs у Мадярскей зоз хторого людзе (у 15. и 16. 
вику) на тим превозним средству превожели путнїкох зоз Будима до Пешти 
або Беча. Лексема у тей форми присутна у українским литературним язику коч 
(Бiлодiд ур. 1973: IV. 314), у хторому ше нашла постредно зоз польского язи-
ка од 17. вику (Мельничук ур. 1989: III. 65). У такей форми и у словацким koč 
(Machek 1957: 265–266), и польским язику kocz, koczyk (Bruckner 1985: 242–
243). 

У заходноукраїнскей гуцулскей бешеди находзиме форму кочія (Піпаш 2005: 
85), а за восточнословацки бешеди характеристични форми koč и kuč (Halaga 
2002: 344), (Buffa 2004: 126). 

У роботи Наташи Фа находзиме же часци коча: колєсо, багро, шпици, ош, 
обруч, розвора, ферґетьов, драбинки, льовч, гужва, льовнїк, шапка, вага, 
чатлаш, орчик, подейма, шнїци, друк, цворень, перец / карика, шороґлї (преднї 
и заднї), шороґлятартов, дещичка, крижне древо, мендиґовдал (Фа 1994: 44–
56). 

Информаторе нє познаю шицки часци коча. Предпоставям же причина за 
нєпознаванє тих назвох узке фахове польо  хаснованя тих лексемох хторе 
найлєпше познаю колєсаре. 

Нєшка ше за превоз терхи у польодїлстве хаснує прикоч. Исте ше означує 
и зоз приколица. Приколица менших димензийох означує ше зоз деминутивну 
форму приколичка . Лексема приколица пожичка зоз сербского язика. Адаптована 
є лєм на нивоу прозодиї. Лексема прикоч калкована по угляду на сербску лек-
сему приколица. 
Коч, приколица  и др. стоя на предмету у форми танєра, кружней форми хтори 

ше означує зоз лексему колєсо . Лексема колєсо у українским литературним язи-
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ку ма форму ко́лесо (Бiлодiд ур. 1973: IV. 219), ко́лесо од ко́ло (Мельничук ур. 
1985: II. 514–515), слц. kolieska, koleska (Machek 1957: 270), поль. koło (Boryś 
2005: 245), (Bruckner 1985: 247–248), серб. коло, колесо (Skok 1972: II. 126). Од 
праславянского *kolo. 

У заходноукраїнских бешедох, з истим значеньом находзиме шлїдуюци 
форми: бойкивске ко́лесо и коло, колëса, коліса (Онишкевич 1984: I. 366), 
закарп. колесарити ,,правиц колєса”, колеса́рь ,,колєсар и презвиско” (Сабадош 
2008: 147), гуц. ко́лесо́ (Закревська 1997, 98), ко́лесо (Піпаш 2005: 81). У 
восточнословацких бешедох находзиме форму koleso (Halaga 2002: 348), и 
kolˊeso (Buffa 2004: 128).

Опрема за коч 

Основна часц опреми хтора повязує коч , плуг  або други приключни  маши-
ни и направи з цагацу моцу означує ше з лексему друк . То у основи полуга за-
глобена до преднєй осовини коча. Общеславянска лексема хтора присутна и у 
других славянских язикох: укр. друк, слц. druk ,,дручок” (Фасмер 1986: I. 543, 
544), поль. drąg ,,длуге, грубе древо, дручок” (Boryś 2005: 124). Од праславян-
скей форми *drqgъ. 

У заходноукраїнским бойкивским находзиме форму друг ,,розвора” 
(Онишкевич 1984: I. 235), у гуцулским ше зоз форму друк означує ,,лєнюх, 
нєроботнїк” (Закревська 1997: 64). У восточнословацких бешедох druk (Halaga 
2002: 225), druk ,,грубша палїца, слупчок” (Buffa 2004: 64).

У вязи зоз лексему друк, спомнєме и лексему доронґа хтора ше у руским язи-
ку у Войводини хаснує зоз значеньом ,,друк у сувачу або на коньскей машини”. 
Вона нє часц коча, або опреми за коч алє є етимолоґийно у вязи зоз лексему 
друк. Лексема доронґа у такей форми прията зоз мадярского язика дзе присутна 
форма dorong ,,друк” (Szarvas 1890: I. 524), а тото од праславянского *drqgъ. 

Попри друку подобней функциї и важносци була и часц коча хтора ше вола 
вага . Лексема вага ше у язику войводянских Руснацох хаснує зоз значенями: 
,,справа за меранє” и ,,часц коча”; информаторе розликую: вага на коч, вага 
на дерлячу, вага орача, вага на санки. Од нємецкого Waage (Kluge 1957: 829), 
(Рамач 1983: 100). Форма вага присутна и у других славянских язикох: у укр. 
вагá ,,чежина”, з нємецкого прейґ польског язика (Мельничук ур. 1982: I. 317–
318), слц. váha ,,чежина” (Machek 1957: 674), пољ. waga ,,за меранє и часц коча” 
(Bruckner 1985: 598). У українских диялектох на заходзе ше форма вагá хаснує 
зоз значеньом ,,часц коча” (Онишкевич 1984: I. 81), а у восточнословацких дия-
лектох з обидвома значенями vaha (Halaga 2002: 1097), (Buffa 2004: 296). 

 Часц ваги коча за хтору ше капчаю штранґи штверцох означує ше зоз лексе-
му орчик. Предпоставя ше же лексема нємецкого походзеня, од слова Ortscheit 
(Мельничук ур. 2003: IV. 216). Лексема присутна и у других славянских язикох: 
у укр. орчик (Бiлодiд ур. 1974: V. 751), з нємецкого прейґ польског язика 
(Мельничук ур. 2003: IV. 216), поль. orczyk (Boriś 2005: 394).

У доступних словнїкох українских бешедох на заходзе нє находзиме 
форму орчик. За бойкивски бешеди характеристична форма во́рчик зоз истим 
значеньом (Онишкевич 1984: II. 146). Анї словнїки восточнословацких бешедох 
нє зазначели форму орчик. 
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Важна часц стародавного коча хтору зме зазначели у интервюу и драбинки. 
Окрем значеня ,,часц коча у форми драбини”, лексема ше хаснує и зоз значе-
ньом ,,справа, звичайно з древа, направена з двох паралелних дручкох зоз го-
ризонтално поставенима карфами”. Од нємецкого treppe / trappe (Kluge 1957: 
787). Лексема присутна и у других славянских язикох: укр. драбина ,,часц коча” 
(Мельничук ур. 1985: II. 119), поль. drabina ,,обидва значеня” (Boriś 2005: 122), 
слц. drabina ,,часц коча” (Machek 1957: 125). У бешедох карпатского ареалу 
ше тота лексема стрета у шлїдуюцих формох зоз обидвома значенями: у бой-
кивским драб, драби́на (Онишкевич 1984: I. 231), буковинске дра́би, драби́нє, 
драби́ни (Карпенко 1971: II. 37–38), гуцулске дра́би мн., драбу́га (Закревська 
1997: 62), драби́ни (Піпаш 2005: 50). Тиж так, и у восточнословацких бешедох 
зоз обидвома значенями: drabina (Halaga 2002: 220), (Buffa 2004: 61). 

Направи хтори ше хасную на кочу

Парасти за свойо потреби справели и дополнююци часци роботних кочох же 
би себе олєгчали роботу. То часци мендиґовдали / вендиґовдали, шрамки, криж-
ни древка, дромбови.

Длуги древа, дручки, хтори ше кладу над драбинки коча кед ше шено , сламу, 
конопу або другу терху сце накласц  на ширше означує ше зоз просту лексему у 
множини вендиґовдали. Лексема по походзеню од мадярского vendégoldal ,,по-
моцни бок” (Ortutay ур. 1982). Форма мендиґовдали (єд. мендиґовдал) хтора ше 
хаснує у Руским Керестуре деформована. 

Древени дручки хтори ше кладу крижом на предок и на задок коча, а 
прейґ хторих ше кладу мендиґовдали, волаю ше крижни древа .  Од лексеми 
криж, крижом. Назву Руснаци у Войводини почали хасновац вєдно зоз назву 
вендиґовдали.

Состойни часци прикоча хтори, кед су подзвигнути, формую ладу до хторей 
ше змесцує полщодїлски продукти, волаю ше страници. Кажди прикоч ма шти-
ри страници хтори ше можу подзвигнуц и спущиц. Лексема страница сербского 
походзеня. Адаптована є лєм на уровню прозодиї.  

Дески на кочу або прикочу хтори ше кладу поверх страницох же би ше до 
коча вецей месцело, ше означую зоз просту лексему дромбови  мн. (єд. дром-
бов). Финална група -ов суґерує мадярске походзенє, з оглядом же ше мадярски 
длуги вокал у руским язику преноши зоз -ов. 

У Коцуре ше за означованє истого хаснує назва шрамки. Од нємецкого 
Schranke (и Schrank) (Kluge 1957: 678). Подобну форму находзиме у польским 
язику szranki ,,ограда” (Bruckner 1985: 554). У словнїкох восточнословацких бе-
шедох маме форми: šramëk (Halaga 2002: 1022), šramki (Buffa 2004: 279). 

За повязованє терхи на кочу парасти хасную штранґ. Лексема нємецкого 
походзеня, од форми Strang (Kluge 1957: 755). Одвитуюци паралели находзиме 
лєм у восточнословацких бешедох: štrang (Halaga 2002: 1023), štrang, štraneg 
(Buffa 2004: 280). Длуги штранґ хтори ше хаснує за вязанє терхи на кочу ше 
вола паньваш. Лескема мадярского походзеня. Од мадярского pá nyva (Рамач 
1983: 155), и pá nyvás (Szarvas II, 1891: 1225). 

За превоженє меншей терхи парасти хасную фурик и кочик. З лексему фурик 
ше означує ,,справа з єдним колєсом за превоженє терхи” (прости ~, мулярски 
~, древени, желєзни ~). Од нємецкого Fuhre ,,товар, терху” (Kluge 2002: 223). 
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Форму фурик находзиме у восточносточнословацких бешедох furik (Halaga 
2002: 253), (Buffa 2004: 79), та мож предпоставиц же вона стари ґерманизем. 
Лексема кочик, деминутивна форма лексеми коч. 

Кочи перше цагали конї, воли и бияли, а познєйше их заменєли трактори. 
Окрем лексеми трактор парасти хасную и зложену лексему тракторска ма-
шина. У язику Руснацох у Войводини прейґ сербского трактор (Николић ур. 
2007: 1329) од анґлийского або нємецкого Tractor, а тото од латинского tractor, 
trahere ,,вући” (Клајн, Шипка 2008: 1329). 

Од информаторох зме дознали же парасти у Руским Керестуре урожай во-
жели и на беґель дзе го придавали на дамферку, односно ,,малу ладю хтора 
цага терху”. Лексема нємецкого походзеня, од форми dampferk хторе значи пар-
ни механїзем (Рамач 1983: 46), Dampfer, Dampfer, Dampfmaschine, (Kluge 1957: 
121).

Заключенє

Найвекша часц анализованих лексемох прости лексеми. Зложени ше найча-
стейше зявюю як подредзени по значеню. Зоз зложенима лексемами ше блїжей 
одредзує файта, односно превозне средство за хторе є наменєна, напр. вага : 
вага на коч, вага на дерлячу, вага на санки, вага орача. Найчастейше су формо-
вани по моделу меновнїк (Н)+ применовнїк (на) + меновнїк (А). Єдна зложена 
лексема формована по моделу меновнїк + прикметнїк. 

Зазначени синоними (проста / зложена лексема): трактор / тракторска ма-
шина. Синонимна пара прикоч / приколица ше розликую по сфери хаснованя. 
Лексема прикоч характеристична за литературни, а лексема приколица за бе-
шедни язик.

Замерковани два ареално условени фонетски вариянтни: вендиґовдал / 
мендиґовдал. 

Анализа походзеня указала же найвекша часц лексемох припада пожичком 
превжатим пред досельованьом до нового краю. Половка лексемох ґерманизми 
од хторих у старим краю превжати: вага, орчик, драбинки, шрамки, штранґ, фу-
рик, дамферка, вага, а по досельованю: трактор. 

Менєй єст лексеми славянского походзеня. У вецей славянских язикох на-
ходзиме лексеми: колєсо, друк. Сербского походзеня лексеми приколица, при-
коч, страница. 

Як нови, формовани зоз пожичкох, лексеми кочик и тракторска машина.
Гунґаризем коч пожичени у старим краю, а по приселєню Руснаци превжали 

лексеми мендиґовдали / вендиґовдали, дромбови, паньваш. 

На основи анализи можеме повесц же найвекша часц анализованих лексе-
мох пожички хтори часц старого пасма рускей лексики, а же мєнєй єст лексеми 
хтори превжати по досельованю.  
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НАЗВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
В ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОЙ  И ОГОРОДНИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКЕ 

РУСИНОВ В ВОЕВОДИНЕ

Резюме
В данной статье представлены лексемы, означающие русинамы в Воеводине транс-

портные средства, употребляющиеся в земледелии и огородничестве. Материалом ис-
следования послужили разговоры с информантами, а анализ проведен в соответствии с 
их происхождением. На основе информаций, находящихся в этимологических словарях 
и словарях западноукраинских и восточнословацких говоров, сделан вывод о принад-
лежности новому или старому лексическому слою русинской лексики. 

 Анализ подтвердил, что половина анализируемых лексем германизмы, которые при-
надлежат старому слою русинской лексики, что заимствованных слов из венгерского и 
сербского языка есть меньше, а гораздо меньше лексем из общеславянского фонда.  
Ключевые слова: лексикология, русинский язык, транспортные средства в земледе-

лии и  огородничестве 
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ЛЕКСЕМЕ ВОЕННЫЙ, ВОИНСКИЙ, ВОЙСКОВОЙ, 
ВОИНСТВЕННЫЙ И ЊИХОВИ СРПСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Рад се бави лексичко-семантичким односом између лексема военный, воинский, вой-
сковой и воинственный, као и њиховим српским еквивалентима и преводним решењима. 
Анализа је усмерена на сферу и фреквенцију употребе ових лексема, њихово семантич-
ко диференцирање, као и на лексичку спојивост у руском и српском језику. 
Кључне речи: војни терминосистем, пароними, синоними, семантичко диференци-

рање, лексичка спојивост. 

У терминолошком систему војне струке лексема военный представља једну 
од најчешћих, док су придеви воинский, войсковой, и воинственный у нешто 
ређој употреби. Намера нам је да одредимо њихов лексички и семантички од-
нос у руском језику, опишемо сферу употребе и евидентирамо њихове српске 
еквиваленте. Покушаћемо да фиксирамо сличности и разлике у значењу и упо-
треби ових лексема у оба језика. 

Анализу вршимо на материјалу Националног корпуса руског језика <http://
www.ruscorpora.ru/>, у даљем тексту: НКР. 

Придеви военный и воинский су полисемичне лексеме које своју примену на-
лазе у војном терминосистему. За разлику од речи које истовремено могу при-
падати различитим терминосистемима, военный и воинский се употребљавају 
готово искључиво у оквиру војног терминолошког система. 

С обзиром на њихову подударност у фонолошкој и морфолошкој структу-
ри, оне се међусобно налазе у односу паронимије. У литератури постоје раз-
личита мишљења у вези са једнојезичким паронимима, претежно у погледу 
формалног и семантичког аспекта. Њихова већа или мања семантичка блискост 
често доводи до неправилне употребе ових лексема у оквиру једног језика. 
Паронимијски однос између лексема военный и воинский може проузрокова-
ти њихову недовољно прецизну или погрешну употребу у руском језику. Ова 
могућност се смањује познавањем контекста и лексичке спојивости ових лек-
сема, иако то није једини параметар. „Али, (…) он је [контекст] уз категорије 
лексичке и семантичке спојивости само показатељ, индикатор својстава које па-
ронимски систем поседује.“ (Радић-Дугоњић 1991: 34). Виши или нижи степен 
значењске блискости ових паронима у оквиру војног терминолошког система 
ипак је у одређеној мери условљен контекстом и лексичком спојивошћу. Оне 
најчешће нису међусобно заменљиве у истом контексту, осим у појединачним 
случајевима који упућују на одређени степен синонимичности и могућности 
њихове супституције. 

Када је реч о српским еквивалентима, примећујемо да нису ретке недоумице 
на које наилазимо приликом њиховог превођења на српски језик. 
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Придев военный потиче од именице война (српски: рат). У српском језику су 
чести случајеви када руском военный одговара српски придев војни, поред тер-
мина са придевом ратни. 

Придев воинский изведен је од именице воин (српски: ратник). У српском 
језику су међутим чешћи случајеви превођења придевом војни или војнички, 
док придев ратнички сврставамо у ређи српски еквивалент. Значење ових лек-
сема најчешће зависи од семантике именица са којима се налазе у синтагмат-
ском односу. 

Лексема военный је 1762. унета у Лексикон российский и французский (в. 
Красных 2005), где се први пут среће као лексикографска јединица. Каснији 
речници наводе највише шест њених значења. Словарь русского языка из 1977. 
наводи три, а издање из 1999. четири значења, док Большой толковый сло-
варь из 1998. даје три њена значења. Издвојићемо три основна и најчешћа: 
1. Относящийся к войне, связанный с войной. 2. Относящийся к службе в ар-
мии, к обслуживанию армии, к военнослужащим. 3. Стоящий на службе в ар-
мии. 

У Руско-српскохрватском војном речнику под одредницом военный стоји: 
војни; ратни; војно лице (Перишић 1980: 140). 

Лексема военный је у свим падежним облицима једнине и множине, као и об-
лицима за сва три рода употребљена укупно 68167 пута у електронском НКР. 
Издвајамо неколико примера:

Нельзя было не порадоваться тому, как хорошо военный обозреватель усво-
ил рыночный принцип «Воля клиента – закон». [НКР, МС 28] 

Спски еквивалент: војни аналитичар.
Военный путч, совершенный под его руководством (…). [НКР, ОП]
Српски еквивалент: Војни пуч / војни удар.
Последствием этого может стать (…) крупный военный кон-

фликт (…). [НКР, РБК]
Српски еквивалент: војни сукоб / ратни сукоб; војни конфликт / ратни кон-

фликт. 
«Разведка боем» - этот военный термин означает, что у командования нет точ-

ных сведений о военном потенциале другой стороны (...) [НКР, ДЛ Известия]
Српски еквивалент: војни термин; ратни потенцијал. 
У примерима (1) и (2) военный се појављује у свом другом значењу (‘у одно-

су на војску, армију, службу у војсци’), чему одговара српско преводно решење 
војни. Примери (3) и (4) садрже ову лексему у првом значењу (‘у односу на 
рат’), или на граници ових двају значења, као у примеру (3). У текстовима са 
војном тематиком на српском језику подједнако се срећу синтагме војни кон-
фликт, ратни конфликт, војни сукоб и ратни сукоб, као у следећим примери-
ма: 

а) (…) да ће његова земља претрпети економску штету, посебно у случају 
дуготрајнијег војног конфликта са Русијом. (Политика, 12.08.2008); 

б) (…) претрпела већу директну штету током краткотрајног ратног конфлик-
та (…). (Политика, 20. 08. 2008); 

в) (…) што повећава могућност неспоразума и војног сукоба. (Политика, 17. 
08. 2010); 
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г) Избио је ратни сукоб са трагичним последицама.  (Политика, 14. 08. 
2008).

Примери (5) до (7) садрже придев военный у првом значењу, те ја на српски 
језик преводен придевом ратни. У примеру (8) уочавамо деривационе способ-
ности ове лексеме.
Военным корреспондентам войска коалиции показивают только то, что счи-

тают нужным. [НКР, РМ] 
Српски еквивалент: Ратним извештачима.
(…) тут бы я, пожалуй, ввела временное «военное положение» (...) [НКР, 

Нд] 
Српски еквивалент: „ратно стање“.
Историю труда военнопленных автор разбивает на довоенный, военный и по-

слевоенный периоды (...).[НКР, ЕУ 03] 
Српски еквивалент: предратни, ратни, послератни.
Табеле 1 и 2 садрже неке од могућности лексичке спојивости лексеме воен-

ный и њихове српске еквиваленте. Табела 1 илуструје прво значење (‘који се 
односи на рат’). 

Табела 1.

военный корреспондент ратни дописник /војни извештач
военный период ратни период (ратно доба)
военное положение ратно стање
военный поход ратни поход
военное право ратно право
военное преступление ратни злочин
военный фильм ратни филм
военный флаг ратна / војна застава
военная юстиция ратно правосуђе

У табели 2 военный се преводи придевом војни у случајевима када је у свом 
другом значењу (‘у односу на војску, армију, службу у војсци’), односно у гра-
ничним значењима. 

Табела 2. 

РУСКИ СРПСКИ 
военный аналитик војни аналитичар
военный билет војна књижица 
военный блок војни блок 
военное ведомство војни ресор 
военный госпиталь војна болница 
военный завод војна фабрика 
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военный контингент војни контингент
военный конфликт војни / ратни конфликт
военный лётчик војни пилот
военный наблюдатель војни аналитичар / посматрач
военный суд војни суд
военное судно војни / ратни брод
военная тайна војна тајна
военная тактика војна тактика
военное училище војна школа, Војна академија

Поменућемо и синтагме военная опасность и военная угроза. Разликују се 
по томе што опасность представља скуп фактора који могу довести до ратног 
сукоба, док се угроза схвата као реална опасност, намера, односно упозорење 
на почетак ратних дејстава.1 Српски еквивалент за термин военная опас-
ность најчешће је полилексемни термин изазови, ризици и претње безбедно-
сти. Синтагме непосредна ратна опасност, односно ратно стање одговарају 
термину военная угроза. 

Деривациони потенцијал овог придева врло је велики. Од двотематских речи 
наводимо неколико сложеница: военнопленный (ратни заробљеник), военнообя-
занный (војни обвезник), военно-воздушные силы (ратно ваздухопловство, војно-
ваздухопловне снаге), военно-дипломатический (војнодипломатски), военно-
морской флот (ратна морнарица), военно-полевая юстиция (ратно правосуђе), 
военно-полевая почта (војна пошта), военно-политический (војнополитички), 
военно-учебное заведение (војно-школска установа). Веома честа је употреба 
сложено-изведене речи военнослужащий (человек, состоящий на военной служ-
бе – војно лице, официр, професионални припадник војске, војник). Велики број 
скраћеница и абревијатура изведен је од овог придева: военвуз, односно ВВУЗ 
(высшее военное учебное заведение – висока војна школа, војна академија), во-
ениздат (военное издательство – војноиздавачки завод), военкомат (военный 
комиссариат – војни одсек), военачальник (войсковой или флотский начальник 
– војни старешина, обично на високом војном положају), ВАИ (военная авто-
мобильная инспекция – саобраћајна војна полиција), ВВС (военно-воздушные 
силы – ратно ваздухопловство, војне ваздухопловне снаге), ВКР (военная кон-
трразведка – војна контраобавештајна служба), ВКС (военно-космические силы 
– војно-космичке снаге), ВМФ (военно-морской флот – ратна морнарица; мор-
наричке снаге, поморске снаге), ВП (военная прокуратура – војно тужилаштво), 

1 У Војној доктрини Руске Федерације за ове термине налазимо следеће тумачење: «во-
енная опасность – состояние межгосударственных или внутригосударственных отношений, 
характеризуемое совокупностью факторов, способных при определенных условиях приве-
сти к возникновению военной угрозы»; «военная угроза – состояние межгосударственных 
или внутригосударственных отношений, характеризуемое реальной возможностью возник-
новения военного конфликта между противостоящими сторонами, высокой степенью готов-
ности какого-либо государства (группы государств), сепаратистских (террористических) ор-
ганизаций к применению военной силы (вооруженному насилию)». < http://news.kremlin.ru/
ref_notes/461>, приступ 28. 01. 2014.
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ВПК (военно-промышленный комплекс – војноиндустријски комплекс) и мно-
ге друге. 

Лексема военный може бити именица (супстантивизирани придев): 
(8) Я, как вы заметили, человек практический, к тому же бывший военный. 

[НКР, ВМ]  
Српски еквивалент: бивши официр / бивше војно лице / бивши војник. 
(9) ― Кто вы? ― Я военный. Я солдат. [НКР, МА]
Српски еквивалент: - Ко сте Ви? - Ја сам официр. Војник. 
(10) Отец был военным и часто сутками пропадал на службе. [НКР, Итоги] 
Српски еквивалент: Отац ми је био војно лице и често је данима окапавао на 

послу.2 
Придев военный се може наћи у синтагматском паронимијском односу са 

придевом воинский, те тако военное преступление представља шири појам и 
значи кршење закона и правила ратовања, док је воинское преступление ужи 
појам, односи се на кршење закона од стране конкретног војног лица; военное 
мастерство је шири појам на стратешком и оперативно-тактичком нивоу, док 
се воинское мастерство као ужи појам односи на вештину ратовања конкрет-
них војника или јединица;  военная дисциплина изражава карактеристику војног 
система и често се употребљава у разговорном стилу, док је воинская дисци-
плина термин из Правила војне службе РФ. У оваквим и сличним случајевима 
српски језик разликује следеће еквиваленте: војни или ратни за шири појам и 
војнички за значења у ужем смислу. 

Када је реч о придеву воинский, он се појављује у значењу ‘относящийся 
к военному делу, к военной службе’. У Руско-српскохрватском војном реч-
нику наводе се два значења: војни, војнички. Термини воинская часть и вой-
сковая часть нису синонимични, што упућује на њихов паронимијски однос. 
Синтагма воинская присяга је одлика разговорног стила, док званични термин 
гласи военная присяга. 

Наводимо неколико примера са српским еквивалентом војни. 
(11) Но всеобщая воинская обязаность вовсе не означает необходимости по-

становки под ружьё всех здоровых мужчин подряд (…). [НКР Род] 
Српски еквивалент: војна обавеза.
(12) Его проводили в последний путь, как солдата, как героя, отдавая ему во-

инские почести. [НКР ЕР]
Српски еквивалент: војне почасти.
У табели 3 дати су примери лексичке спојивости придева воинский. У овим 

синтагмама српски еквивалент је војни. 

Табела 3

воинское звание војни чин 
воинское искусство војна вештина 
воинская обязанность војна обавеза 

2 У руским текстовима са војном тематиком среће се синтагма у военных коју на српски 
често преводимо: код војске, у војсци, јер се не односи само на војна лица, већ на војну струк-
туру и систем у ширем смислу.
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воинское отличие војно одликовање 
воинские подразделения војне јединице 
воинские почести  војне почасти 
воинская  служба  војна служба 

воинский устав Правила војне службе 
(војна правила службе) 

воинские формирования војне формације 

У случајевима када се воинский преводи придевом војнички, најчешће је реч 
о употреби овог руског придева у значењу ‘относящийся к военной службе’. 
У зависности од контекста, појединачни случајеви упућују на синонимичност 
трију придева: военный, воинский и солдатский (нпр. военная шинель, воинская 
шинель, солдатская шинель).

Примери (13) и (14) илуструју употребу лексеме воинский у значењу 
војнички. 

(13) (…) на год отсрочив ему присвоение очередного воинского звания! [НКР 
ВМБ] 

Српски еквивалент: додељивање војног чина / војничког чина / чина. 
(14) (…) в таком рассеянии поддержать воинский дух и даже воинскую дисци-

плину было прямо невероятно. [НКР Вр] 
Српски еквивалент: војнички дух / војнички морал; војничку дисциплину. 
Термин здружене јединице је српски еквивалент за руски термин воинские  

соединения. 
(15) (…) пришлось однажды направить на границу крупные воинские соеди-

нения. [НКР Разг]
Табела 4 садржи примере синтагми у којима се воинский преводи придевом 

војнички. 

Табела 4

воинская  дисциплина војничка дисциплина 
воинский долг војничка дужност 
воинский дух војнички дух 
воинская жизнь војнички живот 
воинский отряд војнички одред / одред војника 
воинский призыв регрутација 
воинская присяга војничка заклетва 
воинский строй војнички строј 
воинская форма војничка униформа 

Ова лексема се у НКР појављује 7031 пут у свим падежним облицима једнине 
и множине, у сва три рода. 

Поред односа паронимије, постоје и случајеви синонимичности између лек-
сема военный и войсковой. За војну јединицу у руском језику постоје дублетни 
изрази военная часть и войсковая часть. 
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Придев войсковой најчешће има следећа значења: 1. прил. к войско в 1 и 2 
знач. войсковое соединение. 2. прил. к войско в 3 знач. (дореволюц.). войсковой 
атаман. войсковая канцелярия. войсковой круг (собрание казачьих представи-
телей области). войсковой старшина (офицерский чин у казаков, равнявшийся 
подполковнику). Руско-српскохрватски војни речник наводи следећа значења: 
војни, трупни (Перишић 1980: 145). 

Синтагму войсковой быт најчешће преводимо као живот у трупи, док за во-
йсковая ПВО постоји еквивалентни термин трупна ПВО. У Корпусу савременог 
српског језика (КССЈ) налазимо примере са придевом трупни у значењу руског 
войсковой, што потврђујемо и примерима из НКР. 

(16) Да бих учинио нешто корисно, обишао сам трупна превијалишта и оти-
шао Команданту дивизије. [КССЈ]

(17) (…) кад је на тренутак отворио поклопце трупног магацина за бомбе и 
ракете ради провере. [КССЈ]

(18) Это ни для кого не новость, как и то, что значительная его часть попала 
сюда с войсковых складов, похищена у военных. [НКР]

(19) В донских войсковых складах хранились огромные запасы (...).[НКР]
Ова лексема се у НКР појављује 2267 пута у свим падежним облицима 

једнине и множине, у сва три рода. Најчешће синтагме са придевом войсковой 
су: войсковая часть (војна јединица), войсковые манёвры (трупни маневри). 
Синтагма войсковой собор најчешће се преводи као војничка црква.

(20) У прво време као аустријска барутана, да би касније Црква Ружица по-
стала војничка црква. <http://www.pravoslavie.ru/srpska/64123.htm>, приступ 28. 
01. 2014.

Још једна лексема коју анализирамо јесте придев воинственный који се 
појављује у три значења: 1. Отличающийся воинским духом, склонностью к 
военным действиям, стремящийся отстаивать свои интересы, права войной. 
Синоним: агрессивный. Антоним: миролюбивый. 2. Связанный с войной, на-
правленный к войне. Синоним: агрессивный. Антоним: миролюбивый. 3. пе-
рен. Проявляющий готовность к столкновению, спору, драке; боевой, задор-
ный. Антоним: миролюбивый (Вишнякова 1984: 39-40). 

(21) (…) издали воинственный вопль, завыли страшными голосами. [НКР 
Кам]  

Српски еквивалент: ратнички поклич. 
(22) Уверен, наши воинственные пращуры не хуже русских ратников (…) 

[НКР ЖН] 
Српски еквивалент: ратоборни преци (ратнички, милитантни). 
(23) (…) если, тем не менее, всегда побеждала воинственная политика, то 

это одно доказывает нам, что не ему принадлежал (…) [НКР Зел] 
Српски еквивалент: милитаристичка / ратоборна политика.
Ова лексема  се 1746 пута појављује у НКР у свим падежним облицима 

једнине и множине у сва три рода. 
Придев воинственный налази се у паронимијском односу са придевом/пар-

тиципом воинствующий који у руском језику има значење ‘ведущий активную 
непримиримую борьбу с кем-чем-либо’ (Вишнякова 1984: 40). Најчешће син-
тагме: воинствующий сепаратизм, воинствующий характер, воинствующие 
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заявления, воинствующие страны, воинствующие стороны. У српском језику 
има значење ратоборан, као и онај који ратује. 

Наша анализа показује да су лексеме военный, воинский, войсковой и воин-
ственный полисемичне терминолошке лексеме које припадају војном терми-
носистему, од којих лексема военный има најчешћу употребу. Придев военный 
покрива два значења за која се у српском језику употребљавају придеви војни 
и ратни. Ове четири лексеме имају велики потенцијал лексичке спојивости. За 
разлику од српског језика, у руском постоји именица (супстантивизирани при-
дев) военный, док у српском језику ово значење имају именице војник, официр, 
као и синтагме војно лице или професионални припадник војске. Придеви воен-
ный и воинский налазе се у међусобном паронимијском односу. У истој врсти 
лексичког односа налазе се придеви воинственный и воинствующий. Између 
ових лексема постоје и паронимијски односи на нивоу синтагме. Српски језик 
прати полисемичност ових лексема, те стога користи два еквивалента: војни и 
ратни. За придев воинский еквиваленти су такође двојаки: војни и војнички. За 
придев войсковой српски еквиваленти су првенствено војни и трупни. Када је 
реч о придеву воинственный, српски еквиваленти зависе од контекста и могу 
бити: ратоборни, ратнички, милитантни, милитаристички. У циљу правилне 
употребе ових лексичких јединица у руском, као и адекватног одабира њихових 
еквивалената у српском језику, треба имати у виду унутарјезичку паронимију, 
контекст и потенцијал удруживања ових лексема на нивоу синтагме.
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Ружица Радойчич

ЛЕКСЕМЫ ВОЕННЫЙ, ВОИНСКИЙ, ВОЙСКОВОЙ, ВОИНСТВЕННЫЙ 
И ИХ СЕРБСКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Резюме

Предметом нашего анализа выступают лексемы военный, воинский, войсковой и во-
инственный, как полисемные лексемы, являющиеся частью терминосистемы военного 
дела. Анализ направлен на сферу употребления данных лексем, а также на их семанти-
ческое дифференцирование, паронимичность и лексическую сочетаемость в русском 
языке, с учётом сербских эквивалентов. Среди анализируемых лексем, самый высокий 
уровень лексической сочетаемости наблюдается в словосочетаниях с лексемой воен-
ный. Прилагательные военный и воинский, также как и войсковой и воинственный могут 
вступать в паронимические отношения на уровне словосочетания. 
Ключевые слова: паронимы, синонимы, семантическое дифференцирование, лекси-

ческая сочетаемость, военная терминосистема.



Славистика XVIII (2014)

Надежда Лаиновић Стојановић
Универзитет у Нишу
Филозофски факултет
Ниш, Србија

BIBLID: 1450–5061, 18 (2014), pp. 291–299
УДК [811.163.41’373:811.161.1’373]::624 

прегледни научни рад
примљено 11. 11. 2014.

прихваћено за штампу 1. 12. 2014.

ОДНОС ОПШТЕ ЛЕКСИКЕ И ТЕРМИНА У ГРАЂЕВИНСКО-
АРХИТЕКТОНСКОЈ СТРУЦИ НА РУСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Лексичко-семантичка творба речи-термина као семантичка деривација мотивиса-
на значењем опште лексике и данас је актуелна и продуктивна. Истражујући терми-
носистеме грађевинско-архитектонске струке на руском и српском језику наишли 
смо на најизразитије примере хомонимског односа опште лексике и лексема у терми-
нолошком значењу. Може се говорити о општој лексици која је метафоризацијом или 
метонимијом попримила нова значења у терминосистемима, а присутна је и творба 
термина проширивањем или сужавањем значења општих речи. Како је грађевинарство 
једна од најстаријих људских делатности, многи ужестручни термини у анализираним 
језицима имају општа, свима позната значења. 
Кључне речи: општа лексика, хомонимска значења, грађевинско-архи тек тонски тер-

миносистем, руско-српски термини, лексичко-семантичка творба речи 

Увод 

На првој међународној конференцији „Језик струке: теорија и пракса“ 
одржаној 2008. године у Београду саопштили смо у коауторству, рад под на-
словом Руско-српско-енглески термини грађевинско-архитектонске струке 
(Лаиновић-Стојановић, Живковић, 2008: 621–632), а у овом раду презентујемо 
резултате добијене продубљивањем истраживања опште лексике у грађевинско-
архитектонским терминосистемима на руском и српском језику.

Научно-техничка револуција на савременој етапи развитка има све већи 
утицај на језик. Са појавом и развитком нових привредних грана, појављује се 
велики број нових термина, целих терминосистема, а долази и до неких проме-
на у већ постојећим терминосистемима. Имамо огроман проток информација 
у виду различитих публикација, телевизијских и радио емисија, Интернета, о 
разним стручним и научним темама. Као последица тога знатно се повећава 
број техничких термина који “напуштајући своја терминолошка поља интен-
зивно попуњавају књижевни језик“ (Нерознак, 1972). Тако, од ограничене сфе-
ре функционисања у језику стручњака, у стручним текстовима, термини улазе 
у наш свакодневни живот и продиру у општи језик и богате га. Поред тога, и 
стручна терминологија трпи утицај општег језика (Фомина и др., 1983). Наше 
интересовање за узајамну везу опште лексике и термина датира од деведесетих 
година прошлога века када смо разматрали везе општих речи и термина елек-
тронике и електротехнике (Лаиновић-Стојановић, 1996: 66).

Лексичко-семантичка творба речи-термина као семантичка деривација 
мотивисана значењем опште лексике и данас је актуелна и продуктивна. 
Истражујући терминосистеме у грађевинско-архитектонској струци на руском 
и српском користили смо лексиконе (Leksikon gradjevinarstva, 1962) – Лексикон 
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грађ., двојезичке стручне и опште руско-српске (Лаиновић Стојановић, 2007 
и Станковић, 1998), вишејезичке (Čampara, 1984), енциклопедијске (Речник 
српскохрватскога књижевног језика – РСКЈ, 1967), као и оригиналне стручне тек-
стове на руском и српском језику, уџбеничку литературу (Лаиновић Стојановић), 
као и материјал са Интернета, и наишли на најизразитије примере хомонимског 
односа опште лексике и лексема у терминолошком значењу. Може се говорити 
о општој лексици која је метафоризацијом или метонимијом попримила нова 
значења у терминосистемима (Матијашевић, 1986: 11, Лаиновић Стојановић, 
1996: 66. У Варни 2007. на Међународном конгресу професора руског језика 
саопштили смо рад о општој лексици у терминосистемима разних области на-
уке 2007: 152). Присутна је и творба термина сужавањем или проширивањем 
значења општих речи. Како је грађевинарство једна од најстаријих људских де-
латности, многи ужестручни термини у анализираним језицима имају општа, 
свима позната значења. Семантички начин творбе речи и термина игра важ-
ну улогу, као стални и неизбежни извор попуњавања терминолошке лексике. 
Термини су кратки и лако се памте (Фомина и др., 1983: 9). Виноградов сматра 
да је семантичка творба речи веома значајна за појаву хомонимије (Виноградов, 
1952: 175). 

Речи са општим значењем као извор творбе термина грађевинско-
архитектонске струке

На основу анализираних термина из шире грађевинско-архитектонске струке: 
архитектура, дрвене конструкције, грађевински материјали, кућне инсталације, 
хидротехника, конструкције, машинство, мелиорације, метеорологија, путар-
ство/путеви, тунели, зградарство, железнице, урбанизам, фундирање,1 можемо 
издвојити групе термина из руског и српског језика са општим значењем који се 
употребљавају као стручни термини у грађевинско-архитектонској струци у оба 
или у једном од анализираних језика. Речи са општим значењем представљају 
један од извора творбе грађевинских термина, а најважнија карактеристика 
грађевинске лексике је баш њена блискост са општим језиком. 

У првој групи су речи из опште лексике: називи грађевинских материјала, 
објеката, конструкција, називи саобраћајница, просторија и сл. које се у оба 
језика у свима познатом значењу користе у грађевинско-архитектонској струци 
као ужестручни термини:

1 Коришћене скраћенице:  арх. – архитектура; дрв. – дрвене конструкције; грађ.мат. – 
грађевински материјали; хт. – хидротехника; конст. – конструкције; инст. – кућне инсталације; 
мас. – масивне конструкције; маш. – машинство; мел. – мелиорација; метеор. – метеорологија; 
пут. – путарство;  ст. – статика; тун. – тунели; згр. – зградарство; жел. – железнице; фунд. – 
фундирање; урб. – урбанизам; чел. – челик.

балкон (арх.) – балкон
город (урб.) – град 
дверь (згр.) – врата 
дворец (арх.) – дворац
здание (згр.) – зграда 
камин (арх.) – камин
кирпич (згр.) – опека 

крыша (згр.) – кров
мост (пут.) – мост 
окно (дрв.) – прозор 
пoтолок (згр.) – плафон
переплет (згр.) – рам/оквир
площадь (арх.) – трг 
подвал (згр.) – подрум 



Славистика XVIII (2014)

 Однос опште лексике и термина...  293

Многи термини ове групе су најстарији слој у грађевинској лексици, па се 
може претпоставити да они сведоче о првобитним грађевинским сазнањима 
(Фомина и др., 1983: 10). 

Другу групу чине опште речи које попримају сасвим ново терминолошко 
значење и представљају најизразитије примере хомонимског односа између 
лексема у терминолошком значењу и лексема са нетерминолошким значењем. 
У српском, а често и у руском језику наилазимо на такве примере из разних об-
ласти науке и живота: из анатомије – аркада, врат, глава, лице, сочиво, рожњача, 
теме, зуб, језичак, тело, срце, ребро, ручица, ножица, крило, скелет, костур, пета, 
шапа; речи које именују зоолошку припадност неке врсте: лабуд, бик, мајмун, 
гусеница, мачка, јеж; речи које значе одевне предмете: одећу или ређе обућу: 
кошуља, кошуљица, рукав (реке), подвезица, венчаница, папуча; речи које се 
односе на кућу и на покућство, кућни намештај, на живот у кући (РСКЈ): орман, 
кревет, столица, сандук, корито, пегла, виљушка, кашика, лепеза, чаша, лула, 
јастук, прекривач, тепих, постељица.

Велики број термина је образован уз помоћ сужавања, специјализације 
значења. Овде се поставља питање разграничавања речи општег језика и 
одговарајућег термина. У сличним случајевима када се лексичко значење речи 
зближава са појмом одговарајућег термина посебну улогу игра дефиниција тер-
мина. Она је једна од најважнијих карактеристика термина. Упоређивање на-
учних дефиниција које су дате у речницима са објашњењима, омогућава да 
се разграничи грађевински термин и одговарајућа реч као јединица општег 
језика од које је та реч образована. Тако у дефиницијама општих речи исти-
чу се спољашње особине означаваног предмета. Дефиниција термина обично 
указује на функционалне особине, сврстава појам у одређену класу, одређује 
границе научно-техничког појма. Најчешће се као семантички параметар у 
дефиницији појављују функција, састав, својства и положај у простору. На тај 
начин, дефиниција је најсигурнији критеријум разграничавања грађевинских 
термина од речи општег језика (Фомина и др., 1983.: 10). 

Као што је истакао С.В. Гринев „образовање термина путем специјализације 
значења постојеће речи може да служи као потврда тога да грађевинска 
терминологија почиње да се издваја из општег језика и да се прихвата као 
специјални слој лексике“ (Гринев, 1983: 98). 

У грађевинској терминологији функционишу термини-речи других гра-
на науке. То је законито пошто се у процесу грађевинарства комплексно 
решавају социјално-економски, санитарно-хигијенски, техничко-грађевински, 
саобраћајни и архитектонско-уметнички задаци. Ипак, мало је позајмљеница из 
других терминологија са измењеним значењем. Оне чине језгро терминологије 
и нашироко се користе за образовање нових термина (путем деривације, путем 
образовања сложених речи и путем образовања синтагми).

Наводимо примере из друге групе са различитим/хомонимским, метафорич-
ким или метонимијским значењем општих речи у оба анализирана језика:

пол (згр.) – под 
помещение (арх.) – просторија 
спальня (арх.) – спаваћа соба 

стена (згр.) – зид
уборная / туалет (арх.) – тоалет
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брод, мелкое место. осадка (хл.) 
гниль (грађ.мат.) – трулеж 
колесо (водяное) (хт.) – коло (воденично) 
корыто (згр.) – корито 
кровать (арх.) – постеља /кревет
оболочка (мас. констр.) – љуска 
ручка (згр.) – ручица 
усталость (чел.) – умор, замор 

У трећој групи су опште речи које у саставу синтагме добијају ново терми-
нолошко значење. Многе опште речи употребљене у синтагми, уз поједине ква-
лификаторе, или, ако су у питању неки фразеологизми имају преносно, само 
стручно значење. Структура терминолошке синтагме указује на место појма 
које му даје име у систему појмова. То илуструјемо следећим примерима исте 
семантике у оба језика: 

башмак сваи (дрв.) – папуча за шип 
жесткое тело (мех.) – круто тело 
каркас здания (згр.) – костур зграде 
пилообразная крыша, крыша шед (констр.) – тестерасти кров, шед кров 
подошва насыпи (арх.) – ножица насипа
роза ветров (аер.) – ружа ветрова 
сендвич-способ (пут.) – сендвич поступак 
тяжелый бетон (згр.) – тешки бетон 
усталость горных пород (геол.) – умор стена
щебневая (щебеночная) подушка (фунд.) – јастук од шљунка 

У четвртој групи су српски термини из анатомије, а у руском су употребљене 
друге опште речи са метафоричним значењем или без њега: 

врх срца (жел.) – остриё крестовины (оштрица скретнице) 
срце скретнице (жел.) – крестовина стрелки 
вентилациона глава (инструм.) – наконечник вентиляционной трубы 
теме свода (арх.) – замок свода, ключ свода 

За пету групу карактеристични су термини и терминолошке синтагме у 
којима су у оба језика употребљене и опште речи са преносним значењем (раз-
личите или исте у појединим примерима):

баба (фунд.) – бик (маљ за побијање шипова) 

У руском баба значи: 1) застарела реч – удата сељанка, проста жена, 2) нар. 
жена, супруга, 3) нар. жена, женска. У српском бик значи домаћа животиња, 
мужјак. 

лебединая шея, ползучая арка (згр.) – лабудов врат, пењући лук
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У синонимским примерима у руском и српском језику једна од компоненти 
синтагми је арка, лук.

замок свода, ключ свода (констр.) – теме свода 
кошка (маш.) – мачка 
лице зграде (арх.) – передний лицевой фасад 
подушка фундамента (згр.) – темељна стопа

У шестој групи су само у руском опште речи са метафоричким значењем, на 
пример:

бык (тун.) – стуб; бык (ст., констр.) – међустуб, средњи стуб, упорњак 

У седмој групи су термини који имају преносно значење у оба словенска 
језика:

венец (фунд.) – венац 
козёлки (констр.) – козлићи 
кошачий глаз (пут.) – мачје око 
крепежная лапа, костыль-лапа (Поляков, 1972) – костыль в развилку (згр.), шапица 
неф, корабль, пароход, судно (арх.) – лађа
подушка/подбалка (дрв.) – јастук / седло 
профиль съёмки (геод.) – профил снимања 
стропильная нога (згр.) – кровна столица 
судно, корабль, пароход (арх.) – брод (део цркве) 

У области тунели српски термин венац има руски еквивалент карниз. 
У области зградарства и архитектуре српски термин венац има за еквивалент 

страну реч, у руском карниз.

колено трубопровода (хт.) – колено цеви 
деревянный бык (дрв.) – јарам / свежањ 

У осмој групи су примери у којима се опште речи исте семантике са пренос-
ним метафоричким значењем појављују само у српском: 

венчаница (згр.) – карнизная балка 
зглоб (констр.) – шарнир 
кровни покривач (згр.) – кровельный материал 
ножица лука (арх.) – опора арки 
подвезица (дрв.) – накладка, стяжной анкер, анкерная плита 
подвенчаница/назидница (дрв.) – мауэрлат 
покривач (тун.) – покровная порода 
профил тла (геод.) – разрез, сечение грунта 
рожњача (згр.) – средний прогон 

Упоређујући неке руске еквиваленте, као и дефиниције, могуће је потврдити 
да је српски термин хомоним у односу на општу реч.
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Прилог

У прилогу дајемо објашњења, дефиниције (из општег РСКЈ и стручног реч-
ника Лексикон грађ.) најинтересантнијих примера, као потврду и приказ разли-
ке у значењу опште речи и термина. У оба језика струке имамо идентично или 
блиско опште и преносно значење:

умор / замор – осећање смањења снаге, способности за рад или активност, су-
сталост, клонулост, малаксалост услед дугог и напорног рада (РСКЈ)

замор (чел.) – усталость – стање метала који се налази под многоструким 
дејством наизменичних или једнозначних промена напрезања. Развија се по-
степено и може да доведе до рушења конструкције без показивања претход-
них пластичних деформација. Објашњење термина умор стена (геол.) – уста-
лость горных пород је један од узрока распадања стена (Лексикон грађ.)

знојење – знојавост, ознојеност, стање онога који је знојав, знојење (глаголска 
именица од знојити се, испуштати зној) (РСКЈ) 

знојење (згр.) – потение – хватање кондензоване воде на унутрашњим површи-
нама зидова (Лексикон грађ.)

знојење коловоза (пут.) – потение покрытия 
камин – 1) врста отворене пећи, која греје просторију пламеном, а непосредно 

је повезана с димњаком 2) пукотина у планинској стени (РСКЈ) 
камин – камин – 1) (арх.) отворено огњиште у виду нише, често је уметнички об-

ликовано у стилу епохе 2) (тун.) минерски назив за већу шупљину изнад ту-
нелског профила. Камин се изазива непажњом у раду и мора се у обзиђивању 
затворити јачим зидом. Код плитких тунела камин може изићи и на површи-
ну терена, када се назива левак (Лексикон грађ.)

кошуљица – 1) деминутив од кошуља (РСКЈ)
кошуљица (згр.) – застилка – 1) подни премаз преко чврсте подлоге (Лексикон 

грађ.)
макадамска подлога – носећи слој коловоза од водом везаног макадама 

(савитљиви коловоз израђен од каменог агрегата-туцаника и камене ситне-
жи и везан спојним материјалом) (Лексикон грађ.) 

мачка – домаћа животиња из породице мачака (РСКЈ)
мачка – (маш.) – кошка, крановая тележка – покретни део дизалице који се 

креће по носећем ужету, по мосту крана или по конзоли торањског крана 
(Лексикон грађ.)

олош – најгори слој друштва, шљам (РСКЈ) 
олош – (хт.) – сброд – 1) грање, лишће и др.; ђубре које приликом поводња пли-

ва по површини воде, формирајући јединствену масу; 2) покров који плива у 
уређајима за пречишћавање канализационих вода (Лексикон грађ.) 

острво – копно, комад земље, у мору, језеру или реци, са свих страна опкољен 
водом. (РСКЈ)

острво – (пут.) – остров – издигнута површина, платформа обрађена као плоч-
ник, а ограничена издигнутим ивичњаком, која има за задатак да сведе 
саобраћај на одређене стазе и да пружи обезбеђење пешацима приликом пре-
лаза широких коловоза (Лексикон грађ.) 
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постеља, кревет – део кућног намештаја који служи за спавање, постеља 
(РСКЈ)

постеља, кревет (арх.) – кровать – у смислу лежаја, јединица за одређивање ка-
пацитета зграда као што су: болнице, хотели, домови и сл. (Лексикон грађ.)

профил – изглед чега (лица, предмета) са стране (РСКЈ)
профил, вертикални пресек (арх., пут.) – профиль 1) (арх.) – изглед пресека кроз 

неки грађевински део у попречном или подужном правцу, 2) (пут.) – гранич-
на линија вертикалног пресека терена или извршеног рада на њему, обично 
по оси или нормално на осу извршеног рада (Лексикон грађ.) 

прстен – предмет (најчешће од драгоценог метала) који има облик малог котура, 
колута, обруча који се носи на прсту као украс или као симбол брака (РСКЈ)

прстен – (тун.) – звено, кольцо – краћи делови на које се деле неки тунели из 
конструктивних и статичких разлога као и из разлога методског грађења. 
Сваки прстен има свој редни број и води се као посебна грађевина (Лексикон 
грађ.)

слободан профил (пут.) – габарит – попречни пресек оног дела простора изнад 
пута који мора бити слободан од свих предмета и грађевинских делова, да 
би возила са својим товаром могла без сметње да пролазе путем (Лексикон 
грађ.)

слободан профил, габарит (жел.) – габарит – простор ограничен у попречном 
профилу пруге, а предвиђен за безбедан пролаз железничких возила колосе-
ком (Лексикон грађ.) 

тамбур – добош, бубањ (РСКЈ)
тамбур (арх.) – тамбур, барабан – полигоналан или цилиндричан грађевински 

део између куполе и доњег коцкастог постоља (Лексикон грађ.)
тепих – застор за под, простирка, ћилим (РСКЈ)
тепих – (пут.) – асфалтни тепих – ковер – лаки асфалтни застор који чини пре-

лаз од појачане површинске обраде ка макадамском начину
труп – средишни, централни део човечјег или животињског тела између врата и 

удова, који обухвата грудни кош, трбух и карлицу (РСКЈ)
труп – (пут., жел.) – земляное полотно – ограничен, вештачки изведен правилан 

облик који се даје земљаној површини да би се по њој провео железнички 
или обичан пут (Лексикон грађ.)

У српском реч вила има више значења од којих само вила у архитектури има 
исто значење у оба језика.

вила – 1) кућа обично окружена вртом, грађена ван града или на месту одељеном 
од осталих кућа, која служи понајвише за летовање, летњиковац, 2) мн. виле, 
оруђе, 3) (мит.) по народном веровању натприродно женско биће, младо и 
лепо, с дугачком распуштеном косом, које може и летети (РСКЈ) 

вила (арх.) – вилла – слободна стамбена зграда за једну породицу, на један или 
на два спрата (Лексикон грађ.)

У следећим примерима у руском нису употребљене опште речи са значењем 
као у српском, али су стручна објашњења значења слична: 
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постељица – деминутив од постеља (РСКЈ)
постељица – (згр.) – подстилка – слој малтера у који се полажу подне плочи-

це, опеке и сл, (пут.) постель дорожной одежды – природно тло или насип 
на коме непосредно лежи коловозна конструкција, (мел.) подошва – плитко 
ископано и припремљено лежиште у земљишту као темељна јама за објекте 
које није потребно дубоко фундирати (Лексикон грађ.)

здравица – краћи говор или формула од неколико речи уз чашу која се испија 
за нечије здравље, у част или за успех нечега; чаша и пиће које се при том 
испија (РСКЈ) 

здравица (геол.) – земља која се налази изнад новог или прокопаваног слоја; 
здрава земља, целица (РСКЈ)

здравица/живица (фунд.) – подпочва – тло са примарном структуром, тј. натало-
жено или постало на природан начин, без утицаја човека. У грађевинарству 
чест назив за свако носиво тло (Лексикон грађ.) 

Закључак

Резултати истраживања показују да у грађевинско-архитектонској струци у 
руском и српском језику постоји велики број речи из општег лексичког фон-
да које метафоризацијом или метонимијом попримају нова, терминолошка 
значења. Развијањем и усавршавањем струке долази до постепеног одвајања 
стручне терминологије од опште лексике, па имамо хомонимске односе у ру-
ском и српском терминосистему. 

Руски и српски термини су блиски по употреби општих лексема које су у 
струци попримиле ново, метафоричко значење. 

Српски терминосистем има више термина од општих лексема. У њима су 
израженије асоцијације из општег језика. То се може објаснити тиме што су 
грађевински радници и мајстори из народа, технички необразовани, без довољне 
техничке културе. У питању је и неажурност комисија (ако их уопште има) које 
раде на стварању и стандардизацији термина из грађевинско-архитектонске 
струке, а можда су и они који стварају српске термине романтичнији. 
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Надежда Лаинович Стоянович

СООТНОШЕНИЕ ОБЩЕЙ ЛЕКСИКИ И СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ В 
РУССКОМ И СЕРБСКОМ ЯЗЫКАХ

Резюме

Лексико-семантическое словообразование терминов как семантическая деривация, 
мотивированная значением общеупотребительной лексики, актуально и продуктивно 
и в настоящее время. Исследуя терминосистемы строительства в русском и сербском 
языках, автор приводит яркие примеры омонимического соотношения общей лексики 
и лексем с терминологическим значением. Общая лексике получает новые значения в 
терминосистемах в результате метафоризации или метонимизации, а зачастую и в ре-
зультате расширения или сужения значения общих слов. Имея в виду факт, что строи-
тельство одно из древнейших занятий человека, многие специальные термины в рассма-
триваемых языках обладают общими, широко известными значениями. 
Ключевые слова: общеупотребительная лексика, омонимические значения, терми-

носистема строительства, русско-сербские терминя, лексическо-семантическое слово-
образование
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СЕМИОТИЧКА СРЕДСТВА У ФУНКЦИЈИ РЕКЛАМЕ 
НА ИНТЕРНЕТУ У РУСИЈИ И СРБИЈИ 
(на примеру банака и банкарских услуга)

Предмет овог рада је анализа семиотичких средстава коришћених у интернет-
реклами на српском и руском језику. Рад се заснива на корпусу од 96 реклама банака и 
банкарских услуга (49 на српском језику и 47 на руском језику). Прво су дате основне 
теоријске поставке и дефиниције рекламне делатности и семиотике, а затим следе ана-
лиза корпуса и класификације. Приликом анализе и класификација коришћени су метод 
описивања и метод упоређивања. Анализирана су невербална, паравербална и вербална 
средства комуникације. 
Кључне речи: рекламна делатност, интернет-реклама, семиотика, банка, знак, говор-

ни чин 

1. Увод

За разлику од претходних времена, када је информација дуго путовала са 
једног на други крај, када су људи имали више времена и мање потреба и захте-
ва, данас је, захваљујући масовним медијима, огромна количина информација 
доступна широком кругу прималаца у најкраћем могућем временском периоду 
јер се време поистовећује са новцем који опет служи да задовољи нарасле по-
требе и захтеве људи, а све у тежњи за њиховим духовним испуњењем. Појава 
реклама уско је везана за појаву робне размене као једног од првих облика трго-
вине. Скретање пажње на духовну и статусну вредност, психичко и естетско 
задовољство, дало је простора за манипулацију конзумената, нарочито у по-
гледу материјалне вредности добара. Како Ванс Пакард (1994) примећује ми не 
купујемо пасту за зубе, ми купујемо пријатан задах, женама се не продају ци-
пеле, већ лепе ноге, а на избор између два производа иста по техничким карак-
теристикама и по цени разум нема много утицаја. Једно од централних места у 
маркетингу заузима реклама (од лат. clamare – узвикивати, призивати), као по-
рука са првенствено информативном функцијом, која по мишљењу многих ау-
тора обједињује бизнис и уметност, а чије је проучавање све популарније.

2. Истраживање1

До сада су се проучавањем рекламног дискурса код нас бавили Душан Зонић 
(1999) у делу Свет рекламе, у коме је дат опис читаве рекламне делатности, 

1 Пројекат проучавања дискурса реклама, којим је руководила професорка Људмила 
Поповић, покренут у оквиру предмета Увод у лингвистику, реализован од стране сту-
дената славистике уписаних школске 2008/09. године, послужио је као подстицај за ово 
истраживање.



Славистика XVIII (2014)

 Семиотичка средства у функцији рекламе...  301

Вера Васић (1995) у студији Новински рекламни оглас: Студија из контексту-
алне лингвистике, где се детаљно анализирају лингвистички параметри у ода-
браном корпусу реклама, затим Стефан Милошевић и Срђан Петровић у раду 
„Језик интернет-рекламе на српском и руском језику“, објављеном у часопису 
Славистика 2010. године и Драгана Василијевић у свом мастер раду Дискурс 
политичке рекламе у српском, руском и украјинском језику, одбрањеном 2013. 
године. Мањи је број радова који се баве искључиво семиотичким средствима у 
реклами, као што је рад Јелене Васиљевић (2007) „Семиолошка анализа рекла-
ме – методолошка разматрања“, објављен у часопису Етноантрополошки про-
блеми или рад Иване Јозић (2013) „Семиотички аспекти у анализи рекламних 
порука за аутомобиле“ објављен у часопису Језикословље. 

У нашој анализи семиотичких средстава у српском и руском интернет-
маркетингу банкарства и банкарских услуга коришћен је корпус од 96 реклама 
(49 српских и 47 руских). Биране су рекламе без додатних ефеката (треперење, 
мењање слика, додатни звукови, појављивање са различитих страна), одно-
сно стационарни банери, чије су основне функције повећање продаје произ-
вода или услуга, информисање потрошача о новим производима или услуга-
ма и промоција имена оглашивача (брендирање), те је анализа применљива 
како на интернет-рекламе, тако и на рекламе које користе друге медије, одно-
сно друге облике информисања (штампа, билборди). Циљ истраживања био је 
описивање вербалних, паравербалних и невербалних семиотичких средстава 
која су најчешће у употреби у рекламама на интернету, њихова класификација 
и указивање на повезаност њихове намене, циља и средства које омогућава 
остваривање циља. 

3. Рекламна делатност

Према једној од дефиниција „рекламно-пропагандна делатност је осмишљен, 
испланирани и плаћени облик тржишног комуницирања произвођача (оглаши-
вача) с потрошачима, која за комуникацију користи масовне медије: штампу, 
радио, телевизију и Интернет, као средства за пренос (дистрибуцију) рекламно-
пропагандних порука, а које креирају агенције или појединачни аутори по 
поруџбини“ (Зонић 1999: 9;10). 

Постоје бројне поделе реклама према различитим параметрима, међу којима 
и према медију који користе на телевизијске рекламе, рекламе на радију, 
штампане рекламе и интернет-рекламе. Једна од најобухватнијих дефиниција 
интернет-рекламе говори да потоња подразумева «представление товаров, услуг 
или предприятия в сети Интернет, адресованное массовому клиенту и имеющее 
характер убеждения. [...] Виды этой рекламы – баннеры, текстовые блоки, бай-
рики, минисайты, Interstitials. Такая реклама обычно имеет ссылку непосред-
ственно на сайт рекламодателя (вторая ступень)» (Словарь 2013).  

Приликом креирања рекламне поруке једно од најважнијих места заузима 
кодирање, које се најчешће реализује стављањем поруке у вербалну форму, а 
води се рачуна и о невербалној и паравербалној форми рекламе (величина, вре-
ме појављивања, повезаност, наслов, текст, илустрација, боја и слова). Борис 
Петз (1976) истиче да робу продају њена три дела, а то су њена употребна вред-
ност, затим облик, дизајн и паковање, као треће је значење производа у под-
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свести потрошача и као посебан део вредности истиче се рекламна делатност 
масмедија и интернета.

4. Семиотика

За Фердинанда де Сосира, утемељивача структурне лингвистике, језик је си-
стем знакова међусобно повезаних тако да вредност једног знака бива условљена 
присуством осталих знакова и заснована је на дихотомним опозицијама. Језички 
знак је комплексне природе, он је спој гласовног феномена којим се нешто озна-
чава (signifiant) са означеним појмом (signifie), одакле потиче семиологија. 
Термин семиотика (семиологија) потиче од грчке речи σημείο – знак. То је нау-
ка која испитује све врсте знакова, укључујући и језичке (Бугарски 2003). 

Семиотика се дели на семантику, прагматику и синтактику. Ова подела на 
три дела извршена је захваљујући научним радовима Чарлса С. Пирса и Чарлса 
В. Мориса. Семиотика је интердисциплинарна и интегративна наука. Сви зна-
кови се у семиотици деле на иконе, индексе и симболе. Ауторка Ивана Јозић 
(2013) истиче да се у реклами најчешће комбинују индекси и иконе. Према 
Зонићу (1999) симбол врши редукцију означеног и асоцира богатство значења 
и због тих својих особина незаменљив је у рекламним порукама. Овај аутор 
рекламне поруке дели на семантичке и естетичке. Семантичке поруке упућују 
на препознавање смисла употребљених симбола, док естетичке поруке човеко-
ву психу освајају стварањем осећања дивљења и задовољства садржајем онога 
што се нуди поруком. 

5. Класификација и анализа

На основу заступљености одређених намењених пропагандних порука 
распрострањених у једном друштву, можемо посредно доћи до слике животног 
стандарда тог друштва. Из приложене табеле, која садржи резултате анализе 
прикупљеног корпуса, можемо закључити да се највише рекламирају готовин-
ски кредити, затим стамбени кредити, а тек на трећем месту остале банкарске 
услуге (он-лајн и мобилно банкарство, штедња, консалтинг, итд.). 

Подела реклама према предмету рекламирања: 

Предмет/ Језик Руски Српски
Ауто кредити 2 3
Готовински кредити 24 25
Кредитне картице 6 2
Стамбени кредити 8 10
Рекламе банкарских услуга 7 9

Укупно 47 49

У складу са савременим начином живота и стандардом грађана у обе држа-
ве у анализираном узорку реклама највише су заступљене: рекламе готовин-
ских кредита, рекламе стамбених кредита и банкарских услуга. Најчешће ре-
кламиране особине су ниске каматне стопе: Ставки снижены – от 15,3%; 
брзина извршавања операција: Моментальная кредитная карта; Erste keš za 
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24h!; сигурност: Вклад Береженого банк бережет. Страхование в подарок; 
ŠTEDNJA U AIK BANCI – GARANTOVANO  UŠUŠKANI; дуги рокови за враћање 
позајмљених средстава: СТАВКИ НИЖЕ – СРОКИ ДЛИННЕЕ; Gotovinski i kre-
diti za refinansiranje do 60 meseci; решавање различитих проблема: Наш кре-
дит снимает головную боль!; STAMBENI KREDIT DOM PO MOM – POTPUNO 
REŠENJE ZA USELJENJE!

У циљу стварања потпуније илузије живота за којим се жуди креатори рекла-
ма често користе фотографије људи, што олакшава могућност поистовећивања 
конзумената банкарских производа и услуга са лицима представљеним на сли-
кама. 

Деца се углавном појављују у рекламама потрошачких кредита и указују на 
задовољавање бројних потреба, при чему се истиче њихова важност (нпр. ре-
клама Пираеус банке, у којој родитељи са децом гледају у излог, а фотографија је 
снимљена из унутрашњости радње са пратећим натписом: PIRAEUS DINARSKI 
KREDITI ZA ONO ŠTO VAM JE VAŽNO.), или њихова дарежљивост (реклама 
Траст банке, на којој троје деце држи главице купуса, а изнад њих је текст: 
Раздаем капусту – хватит на всех!), или висина (реклама Альфа Банк на 
којој је представљен дечак у малом аутомобилу играчака, изнад кога је текст: 
Маленький кредит удобен. Но не всегда. а испод: Купи автомобиль больше!).

Особе мушког пола заступљене су у рекламама ауто кредита (већ помену-
та реклама Альфа Банк са дечаком), истиче се њихова сналажљивост, брзина и 
способност (реклама Траст Банк која у први план ставља Бруса Вилиса, позна-
тог америчког глумца, у другом плану је сцена из једног од његових акционих 
филмова са хеликоптерима и ватром, а са десне стране је пратећи текст: ЧТО 
БЫ НИ ПРОИСХОДИЛО ВОКРУГ, КРЕДИТ ЗА 10 МИНУТ), добар апетит (ре-
клама Ренессанс Банк на којој је мушкарац који је загризао брескву, што нам 
поред отвореног апетита указује и на потребу за здравом исхраном, и пратећи 
текст: Наш кредит улучшает аппетит!), штедљиви су (реклама Eurobank са 
мушкарцем обученим у стилу 70-их година који је у пози играња твиста, са 
пратећим текстом: Da se ne baci! Štedljivi kredit).

Особе женског пола у женском друштву представљају се углавном на ре-
кламама потрошачких кредита (реклама Сбербанк на којој су две лепо обучене 
жене између 25 и 35 година које се осмехују и у рукама носе много кеса, што 
значи да се враћају из куповине, а прати их текст: Потребительские кредиты. 
Наслаждайтесь своими возможностями!), и за разлику од мушкараца, који су 
гладни, њих боли глава (реклама Ренессанс Банк на којој се млада жена левом 
руком држи за главу, уз осмех на лицу, а слику прати текст: Наш кредит снима-
ет головную боль!).

Мушкарци и жене се заједно приказују на рекламама потрошачких кредита 
и стамбених кредита, при чему се истичу поузданост, поверење, одговорност, 
партнерски однос (реклама OtpBank на којој је представљен млади срећни пар, 
девојка држи леву руку на рамену младића, а у десној држи четку умочену у зе-
лену боју,  на зиду иза њих је зелени облачић са нацртаном кућом, лежаљком за 
плажу, аутомобилом и машином за веш, а читаву идилу прати текст: Воплотить 
в жизнь любую мечту? Естественно!).
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Подела реклама према полу и узрасту људи представљених на сликама: 

Слике према полу и узрасту људи/ Језик Руски Српски
Деца 3 2
Мушкарци 9 5
Жене 3 4
Мушкарци и жене 4 6

Укупно 19 17

Комуникација се у бројним изворима дели на вербалну (оно што говоримо), 
паравербалну (начин на који говоримо: брзина, ритам, јачина гласа, боја гласа, 
артикулација, мелодија, јасноћа) и невербалну (оно што прати говор: контакт 
очима, изрази лица, покрети главом, гестови и покрети тела, држање и став, 
раздаљина и оријентација, додир, изглед). У интернет-рекламама вербално је 
заступљено текстом рекламе, паравербално – знацима интерпункције, а невер-
бално сликама људи на реклами. Људи су на сликама са широм отвореним очи-
ма, осмехом на лицу (на реклами Ренессанс Банке жена коју боли глава се ис-
товремено осмехује), и раширене руке, што ствара позитиван први утисак на 
посматрача.

Подела према начину представљања људи:

Представљање људи/ Језик Руски Српски
Горња половина тела 14 12
Цела фигура 4 7
Руке (у првом плану) 10 9

С обзиром на то да смо навикнути да читамо с лева на десно и одозго на 
доле, а на слици прво опажамо центар, логично је да прво обраћамо пажњу на 
оно што се налази у горњем левом углу, који је, као што се из табеле испод види, 
најчешће попуњен текстом. Такође је приметно опадање заступљености текста 
на десној страни, нарочито у доњем десном углу. Поред позиције коју заузимају 
на главној страници и заступљености боја, Пронин (2002) истиче да је веома 
битна величина слова, коришћени фонт, однос текста (писмо, фонт, величина и 
боја слова, просторна организација текста, знаци интерпункције) и илустрације 
(њене величине; форме; садржаја: први, други план, позадина, боја; технике: 
фотографија, цртана илустрација, компјутерска графика; идеје).

Према позицији текста у оквиру самог банера:

Вертикално/ Хоризонтално Лева половина Центар Десна половина

Горња половина Руски 23 3 8
Српски 14 10 7

Центар Руски 5 9 7
Српски 5 10 5

Доња половина Руски 11 5 4
Српски 3 13 3
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Употреба знакова интерпункције:

Знак интерпункције/ Језик Руски Српски
Тачка 7 20
знак питања 5 /
знак узвика 18 14
звездица (напомена) 7 5

Одсуство говора и интонације у штампаним медијима надокнађује се упо-
требом знакова интерпункције, који су чиниоци паравербалне комуникације. 
У српским рекламама најзаступљенији интерпункцијски знак је тачка, којом 
се обележава обавештајна реченица и завршеност једне мисли. Zakucaj. Fiksnu 
ratu. Fiksnu kamatu. Dinarski аuto kredit.; DINARSKI KREDITI SA IZUZETNO 
UMILJATIM KAMATAMA Zavolećete ih na prvi pogled.; PIRAEUS DINARSKI 
KREDITI ZA ONO ŠTO VAM JE VAŽNO.; Nikad lakše do auta – uz Findomestic 
kredit. У руским рекламама много је заступљенији узвичник. Купи автомобиль 
больше!; CARD CREDIT дизайн на ваш вкус!; Бесплатно! Закажите прямо сей-
час!; Хорошие подарки в хорошей компании!; Ставки не колются!; Наш кре-
дит улучшает аппетит!; Наш кредит снимает головную боль! Знак питања 
је  најмање заступљен (много већи илокутивни и перформативни напон имају 
узвичне реченице од упитних).

Према теорији говорних чинова, која се бави односом исказа, понашања 
пошиљаоца и понашања примаоца, „говором се може деловати“ (Searle 1975). 
Основна функција рекламе је навођење прималаца на деловање путем асер-
тивних или директивних говорних чинова. Карактеристично за њен језик јесте 
снижавање дужине реченице (90% анализираних реклама садржи 3–5 речи). 
Порука се креира тако да се истакне јасноћа и укомпонује двосмисленост или 
вишесмисленост за шта се користи вербална и иконична реторика. Степен ин-
формативности поруке може бити обрнуто сразмеран степену емотивности.

6. Закључак

На основу претходне анализе закључак је да се у интернет-реклами језичка 
и семиотичка средства користе паралелно и допуњавају једна друге. Вербална, 
паравербална и невербална средства употребљавају се у зависности од предмета 
рекламирања и намене рекламе. Рекламне поруке углавном експлицитно промо-
вишу робу и услуге користећи имплицитна својства језика, контекстуализацију, 
скраћивање дужине поруке, комбиновање са визуелним средствима, која се 
базирају на стереотипним представама о половима и узрасту. Велика је уло-
га семиотике у стварању брендова, односно преосмишљавању већ постојећих 
симбола. Брендинг је заснован на памћењу визуелних, звучних елемената и 
смисаоних асоцијација (Комерцијална банка – љубичаста боја, Мени најближа, 
две таласасте линије; Сбербанк – зелена боја, Всегда рядом). Узимајући у обзир 
чињеницу да смо окружени знаковима и да су рекламе у једном смислу подвр-
ста тих знакова, а у другом смислу њихова комбинација, бројни су аспекти са 
којих се реклама може истраживати на семиотичком нивоу. Сваки човек опери-
ше знаковима, њиховим кодирањем и декодирањем, на које опет утичу бројни 
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спољашњи и унутрашњи фактори, те је мало вероватно да ће две различите 
особе исти семиотички знак тумачити на потпуно исти начин. Како Данијел 
Чендлер (1995) каже „морамо научити да чак и најреалистичнији знаци нису 
увек оно чиме се представљају“.
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СЕМИОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В ФУНКЦИИ РЕКЛАМЫ В ИНТЕРНЕТЕ
В РОССИИ И СЕРБИИ

(на примере реклам банков и банковских услуг)

Резюме
Предметом настоящей работы является анализ семиотических средств, использо-

ванных в интернет-рекламе на сербском и русском языках. Анализированный мате-
риал составляет 96 реклам банков и банковских услуг (49 на сербском языке и 47 на 
русском языке). Сначала приводятся основные теоретические определения рекламной 
деятельности и семиотики, а потом анализ материалов и классификации. В анализе и 
классификациях были использованы описательный и сравнительно-сопоставительный 
методы. В работе рассматриваются невербальные, паравербальные и вербальные сред-
ства коммуникации. На основании вышеприведенных таблиц можно отметить, что в 
интернет-рекламе параллельно используются языковые и семиотические средства, и 
что они дополняют друг друга. Употребление невербальных, паравербальных и вер-
бальных средств зависит от предназначения рекламы и ее предмета. Рекламы явно про-
двигают товары и услуги пользуясь имплицитными особенностями языка, контекстом, 
сокращением длины предложения, сочетанием с визуальными средствами, основанны-
ми на стереотипными представлениями о поле и возрасте. Большую роль семиотика 
имеет в создании брендов, то есть в переосмыслении уже существующих символов. 
Брендинг основывается на запоминании визуальных, звуковых элементов и смысловых 
ассоциаций (Комерцијална банка – фиолетовый цвет, Мени најближа, две волнистые 
линии; Сбербанк – зеленый цвет, Всегда рядом). По словам Даниеля Чендлера (1995) 
«мы должны научиться, что даже самые реалистичные знаки не всегда являются тем, 
что они представляют собой».
Ключевые слова: рекламная деятельность, интернет-реклама, семиотика, банк, знак, 

речевой акт 
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АУДИО-ВИЗУЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ 
СРПСКЕ И РУСКЕ ПОЛИТИЧКЕ РЕКЛАМЕ

У раду се анализирају аудио-визуелни елементи у политичким рекламним спото-
вима коришћеним у предизборним кампањама у Србији и Русији у току 2012. године. 
Одређују се појам, карактеристике, функције предизборних политичких спотова, анали-
зира се заступљеност појединачних њихових врста, описују се типична визуелна (боја, 
кадар, светлост, лого, анимација, документарни снимак) и аудитивна (музичка подлога, 
звучни ефекти, страначка химна или предизборна песма) средства и показује се на који 
начин ова паралингвистичка средства преносе поруку, заједно са вербалним средстви-
ма или независно од њих. Издвајају се сличности и разлике у употреби аудио-визуелних 
средстава у српским и руским политичким спотовима. 
Кључне речи: предизборни спот, политичка реклама, паралингвистичка средства, ау-

дитивни елементи, визуелни елементи

Предизборни политички спот – појам, карактеристике, функције, типологија

Циљ рада је да се у оквирима поступака и метода критичке анализе дискурса 
опишу паралингвистичка средства у српским и руским предизборни спотовима 
и да се испитају њихово место и улога у преношењу поруке бирачима. 

Основна јединица анализе је рекламни  политички  спот, схваћен као 
инструмент предизборне камппање (Lelić 2012: 5), вид комерцијалног политич-
ког рекламирања који има за циљ да најширу могућу публику кратко и креатив-
но информише о одређеном политичком субјекту (Валић Недељковић 2012: 70). 
Кључна особеност предизборног спота у односу на комерцијални рекламни спот 
је у томе што рекламира живе људе – кандидате или странке у строго ограниче-
ном временском периоду предизборне кампање (Голев 2004). У складу са тим се 
могу издвојити његове основне функције: пружање релевантних информација 
о политичким субјектима, осигуравање њихове препознатљивости, привлачење 
и повећање интересовања бирача, стварање и јачање позитивних и уклањање 
негативних елемената њиховог имиџа, подстакне гледаоце да изађу на изборе 
и гласају за рекламирану опцију. Због своје форме и дужине предизборни спо-
тови су погодни за излагање једне или мањег броја краћих идеолошких порука 
и најефектнији су уколико обоје став гледаоца о кандидату, странци или идеји, 
наводећи га да се изјасни и о противничким кандидатима (Славујевић 1999: 
159–160). Управо са овим циљем странке се уместо једноставних порука које се 
обраћају денотативном нивоу разумевања све чешће опредељују за сложеније 
форме – високобуџетне спотове са уметничким конотативним порукама, које 
се лако памте и репродукују (Валић Недељковић 2008: 51). У директној вези са 
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неопходношћу да спот буде упамћен је и његова структура у којој се издвајају: 
тело  спота  (креативни, сижејни део) и слоган, који се понавља, најчешће уз 
навођење имена политичког субјекта (Валић Недељковић 2012: 70). 

У зависности од већег броја фактора које као што су актуелна ситуација у 
земљи и свету, тип политичког система, позиција политичког субјекта на ска-
ли односа лево-десно, изборни циљеви, тип кампање, карактеристика циљне 
групе и врста жељеног ефекта (изграђивање става о непознатом субјекту, 
учвршћивање постојећих ставова или промена става), странке и кандидати се 
одлучују за различите врсте предизборних спотова. На основу постојећих радо-
ва српских истраживача издвајају се следећи основни типови:1 

1) Лик  ко ји  говори  – лидер партије или кандидат који се обраћа бира-
чима директно, уз документарне снимке као покривалицу или кроз па-
нел дискусију;

2) Лик  из  живота  – протипична личност из свакодневног живота гово-
ри о себи, свом животу и проблемима и сугерише да ће их рекламира-
ни политички субјект решити, уверљивост се постиже кроз механизме 
идентификације и пројекције;

3) Спот  са  познатом  личношћу  – ауторитет који ужива позната лич-
ност се преноси на странку или кандидата кроз деловање механизама 
идентификације и пројекције;

4) Документарни  спот  – представља кандидата (биографски моменти) 
или странку (архивски снимци, митинзи, кампање);

5) Продукциони  спот  – исказује суштину идеје кампање у виду једног 
основног спота, из кога се може издвојити неколико засебних краћих 
спотова;

6) Анимирани  спот  – цео спот или један његов део садржи анимацију;
7) Играни  спот  – спот у виду краћег скеча, који суптилно сугерише гле-

даоцима за коју политичку опцију да се одлуче, деловање се заснива на 
оригиналности;

8) Спот  као  одговор  – одговор на спот неког од опонената или негатив-
ни елемент имиџа;

9) Звучни  плакат  – на екрану се приказује статичан или покретан пла-
кат праћен мелодијом или нарацијом;

10) Црно -бели  спот  – дводелни спот који у првом делу критикује ак-
туелну власт (најчешће црно-белим снимком), а у другом представља 
одређени политички субјекат као решење проблема (снимак у боји), 
функционише по принципу контраста.

Анализа аудио-визуелних елемената у српским и руским 
предизборним спотовима

Корпус анализиране грађе чини 213 предизборних спотова (укупно 124 српска 
и 89 руских). Ова квантитативна разлика између узорака условљена је врстом 

1 Због просторних ограничења у раду наводимо само типове спотова значајне за наше 
истраживање и упућујемо на радове у којима су детаљно изложене различите типологије 
предизборних спотова (Валић Недељковић 2008, 56–59; 2012, 71; Славујевић 1999, 160–161; 
2007, 238–246; Василијевић 2013, 59–61).
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избора – у Русији су 2012. године одржани председнички избори на којима је 
учествовало 5 кандидата, док су избори у Србији били општи (изабрана су 124 
спота од 11 странака и то спотови за парламентарне, председничке и покрајинске 
изборе свих странака и спотови за локалне изборе у Београду, Рашкој и Новом 
Саду). Анализа спотова обухватала је утрђивање заступљености различитих ти-
пова предизборних спотова у обе земље и описивање заступљености и улоге па-
ралингвистичких средстава. 

Врсте  предизборних  спотова. Утврђено је да су се у узорку поја-
вљивале све набројане врсте спотова, али је уочено и неколико нових, као што 
су: спотови -комбинације  (садрже елементе више типова, најчешћа је 
комбинација спота „лик који говори“ и „лик из живота“), тимски  спотови 
(тим људи из странке представља програм, уобичајен за локалне изборе), спо -
тови  ко ји  садрже  само  слоган  (немају сиже, радњу) по себни  спо -
тови  (разликују се од свих наведених врста).2 Показало се да заступљеност 
појединачних врста спотова зависи од земље, али и од преференција конкрет-
ног политичког субјекта. У обе земље су се као најпопуларнији показали спо-
тови типа „лик који говори“, с том разликом што су у руском узорку присут-
ни класични лидерски спотови, директна обраћања и панели, док су у српском 
узорку обраћања лидера најчешће праћена документарном покривалицом или 
у комбинацији са обичним људима. Руски кандидати су се често одлучивали за 
спотове са познатим личностима (Владимир Путин, рецимо, заснива кампању 
на сведочењима познатих личности које истичу његове позитивне стране, и/
или износе своје сумње у будућност у којој он није на власти, а ова врста спо-
това присутна је код свих кандидата) и посебне спотове (монтиране вести, спо-
тове инспирисане друштвеним мрежама). За српски узорак је карактеристична 
употребна спотова који садрже само слоган (или само мелодију) и спотова типа 
плакат који говори, а чести су и спотови анимације и тимски спотови, а доку-
ментарни снимци су чешћи и њихова употреба је разноврснија. Ова разлика би 
се донекле могла објаснити разликом у околностима избора (активности мањих 
политичких субјеката, локални избори).

Употреба  аудитивних  средстава  у  предизборном  споту. Под 
аудитивним средствима подразумевамо музичку подлогу, специјалне звуч-
не ефекте и страначке химне/предизборне песме. Музичка подлога је присут-
на у сваком предизборном споту и користи се ради: привлачења, одржавања 
и усмеравања пажње уз помоћ објективних (темпо, гласноћа) и субјективних 
(изненађење, занимљивост) својстава (Марковић 2010: 81), стварања позитив-
них асоцијација код гледалаца, осигуравања препознатљивости политичког 
субјекта (музичка подлога или страначка песма обједињују више спотова у једну 
целину), контрастирања садржаја (спотови који говоре о двема политичким 
опцијама или различитим временима најчешће ће имати различиту музичку по-

2 Као пример посебних спотова може се навести серија од 13 спотова, лажних вести, 
обједињених истом шпицом, музичком подлогом и водитељком, сличним временом трајања, 
у којима водитељка саопштава грађанима радосну вест о решењу неког проблема захваљујући 
личној интервенцији председника Прохорова, из чега следи снимак његовог обраћања, а спот 
се завршава рекламним слоганом. Оваква серија спотова омогућава препознатљивост кан-
дидата, лаконску форму преношења информација и сегментацију и таргетирање бирачког 
тела. 



Славистика XVIII (2014)

 Аудио-визуелни елементи српске и руске политичке рекламе  311

задину), најаве или акцентовања посебно значајних делова спота. За обе земље 
је карактеристично да су документарни снимци политичких окупљања праћени 
звучним ефектом аплауза или овација, музичка подлога која изазива позитивне 
емоције (лагана класична музика, дечји смех, звукови природе, традиционалне 
мелодије), звук „штиклирања“ и „заокруживања“ који одговарају гласању или 
„потписивања“ (српски узорак), што одговара говорном чину обећања (уме-
сто глагола: потписујем, гарантујем, обећавам). У српском узорку предизбор-
них спотова се појављују наменске страначке песме/химне, ауторске или об-
раде, чији су мотиви саставни део сваког спота,3 употреба етно мелодија (са 
циљем препознавања и поистовећивања гледалаца и странке), као и звука сире-
не (алузија на бомбардовање из 1999. године). Посебно је занимљива серија од 
три спота ЛСВ у којима Ненад Чанак свира тамбурицу, а који се завршавају сло-
ганом „Зато што живимо овде“, где музика представља протест против забране 
претходних спотова (Хофман, Ердеи 2012), начин да се гледаоци заинтригирају, 
лидер представи као талентован музичар, а избор мелодија чија је тематика ве-
зана за Војводину („Млада партизанка“, алтернативно „Млада Војвођанка“, 
„Чамац на Тиси“ и „Ја сам рођен тамо на салашу“) преноси поруку странке 
и кампање – оријентисаност на проблеме и питања живота у овој аутономној 
покрајини, што се потврђује слоганом. Аудитивна средства се у руским спото-
вима најчешће јављају као музичка подлога која привлачи и одржава пажњу, а 
у појединачним спотовима специјално одабрани звукови потврђују изречено (у 
споту о нестанку новца из буџета уместо нула се приказују новчићи и њихово 
испивање прати звук пада кованица, док у алегоријском споту о верности пса, 
после говора лидера, на крају рекламе, пас једном одсечно лане потврђујући из-
речено). 

Документарни  снимак  у  предизборном  споту. Обема земљама 
својствена је употреба документарних снимака у предизборним спотовима, и 
то: страначких скупова (у сврху показивања велике подршке и поверења при-
сталица), снимака ранијих наступа и излагања (са циљем истицања дослед-
ности и личног залагања), снимака остварених конкретних резултата (уливају 
поверење, показују истинско залагање за идеју). У српској кампањи су докумен-
тарни снимци коришћени и за оповргавање негативних аспеката имиџа странке 
(документарни снимци сусрета са западним и руским званичницима приказива-
ни су са циљем оповргавања уверења да је политички субјект опредељен само 
за једну опцију), у тзв. антикампањи4 (користе се снимци других политичких 
субјеката, извучени из контекста и са новим тумачењем), са циљем показивања 
доследности и оданости идејама (снимци лидера странке из Хага). 

Боја  у  предизборном  споту. Политички субјекти се одлучују да у 
својим спотовима одређене боје користе као основне (подлога и позадина спо-
та) или пратеће (исписивање текста или слогана) у мери приказаној табелом 1.

3 Детаљна музиколошка анализа појединачних предизборних спотова у кампањи уз 2012. 
у Србији дата је у тексту „Распевана политичка сцена у Србији“ (Хофман, Ердеи 2012).

4 Под појмом антикампања подразумевамо оне спотове, који нису намењени промоцији 
одређеног политичког субјекта (странке или кандидата), већ искључиво дискредитацији опо-
ненанта (Мировић, Матић 2012: 300). 
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Табела 1: Заступљеност боја у спотовима по странкама и државама

Србија Русија 
Основна Пратећа Основна Пратећа

Бела 3 7 3 1
Црна 2 3 1 2
Црвена 3 3 3
Плава 3 2 1 2
Зелена 1
Жута 3 1
Наранџаста 1
Љубичаста 1
Укупно 10 странака 5 кандидата

Бела, плава и црвена боја се најчешће користе у обе земље (што због 
неутрално-позитивних асоцијација које изазивају плава и бела и погодности 
црвене боје за привлачење пажње и истицање упозорења, што због чињенице да 
српска и руска застава, такође често присутне у споту, садрже ову комбинацију 
боја). У руском узорку се црвена боја користи само као пратећа, док се три 
српске странке одлучују за црвену као основну. Комбинација беле и црне боје 
је у честој употреби, јер је њихов контраст погодан за исписивање читљивог 
текста, као и за контрастирање позитивног и негативног (у ове сврхе се често 
користе светло и тама, где се тамним приказују политички опоненти и пробле-
ми, док се решења и жељени политички субјекат приказују осветљени, нарочи-
то у спотовима председничких кандидата, по правилу сниманим у пространим 
светлим просторија са великим прозорима или у природи). Политички субјекти 
се одлучују за жуту, наранџасту и љубичасту боју са циљем да се визуелно 
издвоје у односу на опоненте. Боја се може користити и као средство негативне 
кампање (изражавање агресије према страначкој симболици или колористичкој 
алузији на њу). 

Кадар, знак  и  анимација  у  предизборном  споту. Велики део коно-
тативне поруке предизборног спота преноси се одабиром кадрова (позадина, на-
чин снимања, приближавање, одаљавање, позиционирање), употребом знакова 
(логотипи, страначка симболика, верски и национални симболи) или анимације 
која се користи у виду детаља (заставица у покрету, динамично приказивање 
текста или бројки) или целог спота (у руском узорку се експлицитна агресија 
према опоненту изражава анимираним спотовима, у којима појединачни симбо-
ли попут назива часописа према узречици политичара, црвеног носа, одабира 
специфичног аутомобила алудира на негативне моменте у имиџу противника). 
Оваква визуелна средства функционишу по принципу алузије (жуте звездице 
око главе детета које падне симболички повезују пад са знаком Европске уније) 
или метонимије (униформа, медаље, инструменти за рад симболизују конкретну 
особу или читаву професију). У предизборним спотовима обеју земаља користе 
се фотографије и снимци знаменитости престонице, природе, препознатљивих 
предела, личног простора (кабинет, стан, имање) кандидата. Спотови обилују 
сликама које изазивају позитивне емоције (деца, парови, породице, задовољни 
и срећни људи, одушевљена маса), техника контрастирања црно-белог снимка и 
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снимка у боји, приказивање страначке симболике (логотипи, заставе, леци, пла-
кати).Специфичан моменат у српском узорку представља употреба националне 
симболике (застава, опанци, коло, ћилим), логотипа страних компанија (суге-
ришу успостављање сарадње, допринос странке економији). Визуелни елемен-
ти карактеристички за руски узорак су превозна средства (специфичан аутомо-
бил као алузија на једног од кандидата, лифт, председничка лимузина), снимци 
животиња (магарац као контраст руској тројци, пас као симбол верности, гуске 
као илустрација специфичне игре речима) и визуализација «лајка» који је ек-
вивалентан гласу путем геста подизања палца или одговарајуће анимације са 
друштвених мрежа. 

Аудио-визуелни елементи у предизборним спотовима могу бити универ -
зални  (слике, звукови, снимци који немају директне везе са темом кампање, 
већ служе као подлога) или наменски  (песме, слике, анимације или снимци 
настали специјално за потребе кампање). Они преносе конотативно значење 
предизборне поруке, делују емотивно, приближавају рекламирани поли-
тички субјект бирачима, користе се за стварање позитивних или негативних 
асоцијација у свести бирача, а могу служити и за изражавање експлицитне или 
имплицитне агресије5 према опоненту. 

На основу улоге коју имају у преношењу предизборне поруке можемо 
издвојити три врсте аудио-визуелних елемената: 

пратећ• и аудио-визуелни елементи – илуструју вербални садржај, од се-
кударног су значаја за саму поруку;
аудио-визуелни елементи као носиоци дела поруке – без њиховог • 
тумачења порука која се преноси није комплетна;
аудио-визуелни елементи као самостални носиоци поруке или највећег • 
њеног дела – вербални садржај је сведен на минимум, главница поруке 
се преноси кроз одабир звука, слика, снимка или симбола.

Аудитивна и визуелна средства могу се примњеивати у оквиру интерди -
скурсних  по ступака  – упућивање на исти код, рекламне (спот који се завр-
шава упозорењем о томе кога и шта треба консултовати пре гласања, које алудира 
на рекламу за лекове) и предизборне спотове (по овом принципу функциони-
ше тип „спот као одговор“) или интрадискурсних  по ступака  – глас дру-
гог кода, упућивње на дела и мотиве из области књижевности, филма и слично. 
Одабир ових средстава условљен је културним и националним контекстом, ак-
туелном политичком ситуацијом, идеологијом самог политичког субјекта, због 
чега се за успешно тумачење предизборног спотова мора применити интердис-
циплинарни приступ који подразумева познавање културе, традиције, политич-
ке ситуације и разматрање не само лингвистичких, већ и паралингвистичких 
елемената, чије неправилно или непотпуно тумачење доводи до неправилног 
или непотпуног тумачења целокупне предизборне поруке. 

5 Битно је истаћи да аудио-визуелна средства имају секундарну улогу у изражавању 
агресије усмерене на дискредитацију опонента. Значајније место има вербална агресија, под 
којом се подразумевају сви типови негативног или критичког односа адресанта према адре-
сату. Она може бити изражена експлицитним средствима (лексичка и граматичка средства 
која сама по себи носе негативно значење као што су псовке, увреде, клетве...) и имплицит-
ним средствима (псеудоимперативи, интерогативни искази, речце) (Апресян 2003: 15).
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Драгана Василиевич

АУДИО-ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
СЕРБСКОЙ И РУССКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ

В статье описываются аудио-визуальные элементы (фоновая музыка, предвыборные 
песни, звуковые эффекты, цвет, кадр, свет, логотип, анимация) в сербских и русских 
предвыборных роликах и определяется их место в процессе передачи сообщения на 
основании анализа 213 видеороликов (124 сербских и 89 русских). 
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Под понятием предвыборного  ролика  подразумевается инструмент предвы-

борной кампании, один из видов коммерческой политической рекламы, основная цель 
которого – коротко и оригинально донести информацию о политическом субъекте до 
широкого круга зрителей. 

В обеих странах наиболее популярными являются ролики с участием лидеров и ро-
лики, содержащие документальные видео; часто используются аудио-визуальные эле-
менты, вызывающие у зриетелей положительные эмоции. В роликах каждой из стран 
есть определенное количество особенных элементов, выбор которых обусловлен куль-
турной и национальной спецификой кампании. 

В зависимости от того, какую роль они имеют в передаче сообщения, аудио-
визуальные средства можно поделить на: сопровождающие  (являются фоном, на 
котором передяется сообщение), участвующие  (передают часть сообщения) и пре -
обладающие  (ими передается собщение или бóльшая его часть).

Среди аудио-визуальных элементов можно выделить универсальные  (не имею-
щие прямое отношение к кампании) и специальные  (созданные для использования в 
конкретной кампании). Аудио-визуальные элементы используются и в рамках интер -
дискурсивных  (отсылают к другим рекламным и предвыборным клипам) и интра -
дискурсивных  (отсылают к произведениям исскуства) приемов. 

Выбор аудио-визуальных средств зависит от културного и нацинального контекстов, 
актуальных политических реалий, идеологической позиции кандидата или партии и 
т.п., поэтому в анализе предвыборных клипов следует использовать междисципдинар-
ный подход, который подразумевает изучение не только лингвистических, но и пара-
лингвистических средств, поскольку их неполное или неправильное понимание может 
привести к неполному и неправильному пониманию предвыборного сообщения. 
Ключевые слова: предвыборный ролик, политическая реклама, паралингвистиче-

ские средства, аудио-визуальные элементы 
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SLOVENSKÉ A SRBSKÉ FRAZÉMY S LEXÉMOU ZUB1

Predmetom tohto výskumu je slovenská a srbská somatická frazeológia: frazémy, ktoré 
vo svojom lexikálnom zložení obsahujú lexému zub. Cieľom bolo z excerpovaného fraze-
ologického materiálu utvoriť ucelený fond frazém, ktorý bol predmetom viacnásobnej ana-
lýzy: kvantitatívnej, štruktúrno-komponentovej, sémantickej a kontrastívnej. Zisťujeme, že 
je v rámci slovenského a srbského fondu frazém možné vyčleniť frazémy, ktoré sú, resp. nie 
sú kľúčovým slovom vo frazéme, v rámci jednej frazémy sa táto lexéma môže vyskytovať 
v kombinácii s ďalšími somatickými frazémami a najčastejšie motivuje vznik frazém so štruk-
túrou syntagmy. Zo sématického hľadiska vyčleňujeme osem sémantických skupín. Zisťujeme 
veľký stupeň zhody, čiže značný počet štruktúrno-sémanticky identických ekvivalentov. 

Kľúčové slová: slovenská a srbská somatická frazeológia, lexéma zub, kvantitatívna cha-
rakteristika, štruktúrno-komponentové vlastnosti, sémantické mikroskupiny, kontrastívna 
analýza

СЛОВАЧКИ И СРПСКИ ФРАЗЕМИ С ЛЕКСЕМОМ ЗУБ
Предмет овог истраживања јесте словачка и српска соматска фразеологија: фраземи 

који у свом лексичком саставу садрже лексему зуб. Намера нам је била да од ексцерпи-
раног фразеолошког материјала направимо целовит фонд фразема. Овај фонд фразема је 
био предмет вишеструке анализе: квантитативне, структурно-компоненцијалне, семан-
тичке и контрастивне. Сазнајемо да је могуће издвојити фраземе у којима лексема зуб 
јесте, односно није кључна реч, да у оквиру фразема ова лексема може да се комбинује 
са другим соматским лексемама и најчешће мотивише настанак фразема са структуром 
синтагме. Са семантичког аспекта издвајамо осам семантичких група. Уочавамо висок 
степен слагања код словачких и српских фразема с лексемом зуб, односно знатан број 
структурно-семантички идентичних еквивалената. 
Кључне речи: словачка и српска соматска фразеологија, лексема зуб, квантитативна 

карактеристика, структурно-компоненцијална обележја, семантичка микропоља, кон-
трастивна анализа

Predmetom tohto výskumu sú slovenské a srbské frazémy, ktoré vo svojom kom-
ponentovom zložení obsahujú lexému zub. Naším zámerom bolo z excerpované-
ho frazeologického materiálu utvoriť jeden ucelený fond frazém. Počas výskumu 
bola uplatnená kvantitatívna, štruktúno-sémantická a kontrastívna analýza získané-
ho fondu frazém. Z hľadiska teoreticko-metodologického bola pre tento výskum vý-
znamná najmä monografia Dany Balákovej Dynamika súčasnej slovenskej frazoló-

* jasna.uhlarik@gmail.com
1 Príspevok je individuálnym výstupom z kolektívneho prоjektu Slovenský jazyk, literatúra 

a kultúra v diachrónnej perspektíve, synchrónnych prierezoch zo stanoviska kontextuálnej stratifi-
kácie (vedúci projektu prof. Dr. Michal Harpáň), ktorý financuje Pokrajinský sekretariát pre vedu a 
technologický rozvoj Autonómnej pokrajiny Vojvodiny. 



Славистика XVIII (2014)

 Slovenské a srbské frazémy s lexémou zub  317

gie (fond somatických frazém) (2011), ako aj štúdia Milivoja Alanovića Leksema zub 
u frazeološkim jedinicama (2002). Prameňmi excerpovania frazeologického mate-
riálu boli doposiaľ existujúce slovenské a srbské výkladové a frazeologické slov-
níky, resp. monografie: Dana Baláková Dynamika súčasnej slovenskej frazeoló-
gie (fond somatických frazém) (2011), Katarína Habovštiaková a Ema Krošláková 
Frazeologický slovník (Človek a príroda vo frazeológii) (1996),  Krátky slovník slo-
venského jazyka (2003), Josip Matešić Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskog je-
zika (1982), Ђорђе Оташевић Мали српски фразеолошки речник (2007), Речник 
српскога језика (2007), Речник српскохрватскога књижевног језика (1990), 
Речник српскохрватског књижевног и народног језика, Књига XVII (2006), 
Slovník slovenského jazyka I–VI. (1959–1968), Elena Smiešková Malý frazeologický 
slovník (1977), Želmira Spasić Frazeološki rečnik slovačko-srpskohrvatski (1989) a 
Frazeološki rečnik srpskohrvatskog jezika (srpskohravtsko-slovački) (1984).

Z celkového počtu somatických lexém2 vo frazeológii najčastejšie sú zastúpené 
lexémy hlava a oko. Aj lexémy ruka, noha, srdce a jazyk v slovenčine motivujú vyše 
100 frazém. Ponad 50 frazém motivujú somatizmy nos, ústa, ucho, tvár, brucho, zub, 
vlas, chrbát, prst. (Baláková 2011) Excerpovaním frazém zo slovníkov sme zachytili 
33 slovenských a 40 srbských frazém so somatickou lexémou zub. Je to súhrn inva-
riantných podôb frazém, nie aj ich príslušných variantov. Tieto frazémy možno kla-
sifikovať do dvoch skupín. Vlastná rečová skúsenosť, ale aj pohľad do slovníkov a 
intenzívne výskumy ukazujú na výskyt rovnakých tematických skupín frazém vo via-
cerých jazykoch európskeho, či celosvetového jazykového kontextu. Zrejmý je snáď 
aj výskyt identických alebo podobných frazém alebo skupín frazém predovšetkým 
v jazykoch geneticky príbuzných. Náš záujem bol usmernený na slovensko-srbský 
kontext. Výskum sme začali s predpokladom, že sa v slovenskej a srbskej frazeológii 
stretneme s istým počtom identických alebo podobných frazém. Z celkového počtu 
sme na základe porovnania excerpovaných tvarov vyčlenili 18 frazém v slovenčine 
a srbčine, ktoré su zo štruktútno-sémantického hľadiska identické. Druhú skupinu 
tvoria frazémy, ktoré nemajú štruktúrno-sémanticky identické ekvivalenty: sloven-
ských 14 a srbských 21. To znamená, že z celkového počtu excerpovaného frazeolo-
gického materiálu identických frazém bolo 50%. Druhá polovica frazém nemala sebe  
prislúchajúce ekvivalenty v kontrastovanom jazyku.

Z aspektu štruktúrneho a komponentového, frazémy s lexémou zub možno porov-
nať z troch rozličných hľadísk.

1) Z hľadiska funkčne j  zaťaženos t i  zisťujeme, že sa lexéma zub vo frazé-
mach môže vyskytovať ako kľúčové slovo, alebo ako záväzný konštituent frazémy, 
ktorý však nie je kľúčovým slovom a tým pádom nie je ani jej sémantickým moti-
vantom, napr.: 

a) zub ako kľúčové  s lovo: hľadať (nájsť) niečo pod zub / бацити (метнути) 
што у зубе; zub času / зуб времена;

b) zub ako záväzná zložka frazémy, ktorá n i e  j e  kľúčovým s lovom. Sem 
patrí predovšetkým skupina porovnávacích frazém, v ktorých je lexéma zub prvým 

2 D. Baláková (2011) zachytila 2660 frazém, predtým E. Smiešková (1977) zachytila 901 so-
matických frazém v slovenčine.
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komponentom trojčlennej štruktúry a vystupuje v primárnom význame, nie je moti-
vujúcim členom frazémy a vyjadruje kvalifikáciu zubov, napr.: má zuby ako perly; 
má zuby biele ako krieda; má zuby ako lopaty; má zuby [mocné] ako oceľ; má dobré 
zuby ako cigán; má zubov ako žaba atď.

2) Zub ako zložka frazémy v  k o m b i n á c i i  s  ď a l š o u  s o m a t i c k o u  l e x é -
m o u  (alebo dvomi, tromi, ba aj štyrmi rozličnými somatizmami), napr.: /brániť sa/ 
zubami-nechtami  / /борити се, бранити се/ зубима и ноктима; držať jazyk za zu-
bami / држати језик за зубима; jazyk za zuby! / језик за зубе!. V srbčine sa vyskyt-
la aj táto frazéma: трбух до зуба (mať veľké brucho).

3) Z hľadiska konštrukčných typov zostavený korpus slovenských a srbských fra-
zém potvrdil existenciu troch typov: 

a) f r azeo lexémy,  ktoré sú najpočetnejšie a lexéma zub sa v nich vystupuje vo 
funkcii:

‒ predmetu: zaťať zuby / стегнути зубе;
‒ podstatného mena: slov.: zuby mu klepli naprázdno; srb.: трећи зуби му 

никли;
‒ príslovkového určenia: /byť/ ozbrojený /až/ po zuby / бити наоружан до зуба;
b) f r azeo tex témy:
‒ so stavbou jednoduchej vety: darovanej kobyle (darovanému koňovi) nepozeraj 

na zuby / поклону (поклоњеном коњу) се у зубе не гледа; zuby mu klepli naprázdno 
/ метнути (ставити) зубе на полицу, (објесити зубе о клин);

‒ so stavbou súvetia: oko za oko, zub za zub / дати (враћати) око за око, зуб за 
зуб;

c) min imá lne  f r azémy majú iba jeden plnovýznamový komponent a vyskyt-
la sa iba jedna v našom srbskom korpuse: /говорити, рећи/ у зубе  (povedať nieko-
mu niečo priamo, otvorene, úprimne). 

Rozdiely medzi somatickými frazémami z aspektu sémantiky vznikajú na základe 
významu jednotlivých ľudských orgánov pre život človeka, polysémantickej štruktú-
ry jednotlivých somatických lexém, derivačného potenciálu, ale aj na základe indivi-
duálnych a kolektívnych predstáv o týchto orgánoch. Zuby sú dôležitý ľudský orgán 
vzhľadom na to, že ho v prvom rade spájame s potravou nevyhnutnou pre život člo-
veka, ale dôležitú úlohu má aj v jednotlivých obdobiach života človeka: najprv rastú 
prvé zuby, potom sa menia, vypadujú a ich zmena znamená koniec jednej a začiatok 
ďalšej etapy v dospievaní človeka. Okrem funkcie zubov pri jedení, zuby môžu mať 
dôležitú funkciu pri obrane, v boji a ich strata prináša pre človeka viaczmyselne zlé 
následky. (Alanović 2002: 264) Naším zámerom bolo zistiť, ktoré významy motivu-
je lexéma zub vo frazémach a na základe toho vyčleniť jednotlivé sémantické mik-
roskupiny. 

Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka (2003) lexéma zub má dva význa-
my: „1. tvrdý útvar v ústnej dutine slúžiaci na hryzenie a rozomieľanie potravy; 2. 
niečo podobné tomuto útvaru: zuby píly, hrebeňa, kľúča; zuby na hrabliach.“ Podľa 
Slovníka srbského jazyka (Речник српскога језика, 2007) lexéma zub má tri vý-
znamy: „1. једна од клинастих или плочастих кошчица у вилицама човека и 
већине кичмењака које служе за кидање и ситњење хране; 2. оштрији изрезак 
или зарезак на разним предметима (тестери, чешљу и сл.); 3. оштра избочина 
стене налик на зуб.“ Pri všetkých vyexcerpovaných frazémach motivačnou bázou 
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je lexéma zub vo svojom prvom uvedenom, primárnom význame jedného z orgánov 
v ľudskom organizme, ktorá ďalej motivuje a rozvíja konkrétne významy zaklada-
júce sa na dôležitosti tohto orgánu pre život človeka (vnášanie potravy, obrana alebo 
boj, vek človeka). Frazémy, ktoré vo svojom komponentovom zložení obsahujú so-
matickú lexému zub možno klasifikovať podľa jednotlivých sémantických mikrosku-
pín, v ktorých zub funguje ako:

1) p rekážka  pri vykonávaní nejakej práce: cediť (precediť) (slová) cez zuby / 
цедити (процедити) што иза зуба (између зуба, кроз зубе, преко зуба) (neochot-
ne, v zlosti, v namrzenosti hovoriť niečo alebo hovoriť nezrozmiteľne); držať jazyk 
za zubami / држати језик за зубима (иза зуба) (mlčať alebo  neprezradiť tajom-
stvo); v srbčine aj: држати некоме језик иза зуба  (prinútiť niekoho, aby mlčal);

2) motivačná báza pre významy vzťahujúce sa na komunika t ívne  schop-
nos t i  ľudí: ostriť si zuby [na niečo, na niekoho] / брусити зубе [на кога, на што] 
(chystať sa niečo, niekoho zmocniť, získať, premôcť), v srbčine aj: бити јак на зубу 
(veľa rozprávať, rozprávať ostro); имати зубе (hovoriť veľa alebo nepríjemne, je-
dovato);

3) motivačná báza pre významy vzťahujúce sa na sme losť  a  fyz i ckú  s i lu: 
ukázať zuby / показати кому зубе (usmiať sa  alebo ukázať svoju silu, prevahu); dať 
niekomu po zuboch, vylomiť (vybiť) niekomu zuby / сабити (сатерати) коме зубе у 
грло (у гушу) (udrieť niekoho);

4) motivačná báza pre významy vzťahujúce sa na nega t ívne  ľudské  vzťahy: 
slov. mať [niečoho, niekoho] plné zuby (zunovať, neznášať niekoho, niečo; имати 
[нечег, неког] преко главе); slov. najradšej by ho v zuboch roztrhal; srb. имати зуб 
на некога; имати на зубу некога; узети на зуб некога; удомити зуб на кога (vziať 
si niekoho na mušku);

5) kva l i f iká to r  a l ebo  merná  j edno tka: /byť/ ozbrojený /až/ po zuby  / 
бити наоружан до зуба; nie mi je to ani pod jeden zub / није (нема) ни на (за) /
један/ зуб; srb. трбух до зуба (veľmi veľké brucho); у зубима би га могао однести 
(je chudý);

6) zuby ako znak  s t a roby  alebo nepriaznivého účinku dlhého trvania na stav 
vecí: zub času / зуб времена; srb. трећи зуби су му никли (je veľmi starý); као 
бабини зуби (byť starý, slabý, neistý); 

7) motivačná báza pre významy vzťahujúce sa na emoc ioná lne  a  fyz io lo -
g ické  s t avy  človeka: zaťať zuby / стегнути зубе (premôcť silný pocit nevôle, 
hnevu, bolesti); zuby mu klepli naprázdno / метнути (ставити) зубе на полицу 
(обесити зубе о клин); srb. шкргутати зубима (hnevať sa); сушити зубе; зуби 
кому водене за чим (túžiť po niekom, po niečom);

8) osobitnou skupinou sú frazémy, pri ktorých sa sémantika opiera o  mimi -
ku  a  ges t á,  teda o iné než jazykové komunikatívne fakty, avšak aj naďalej sú 
asociáciami spojené so slovným opisom gesta alebo mimiky: ceriť (vyceriť) zuby / 
показати зубе; избијелити на кога зубе; кесити зубе (smiať sa, vyškierať sa ale-
bo pri vrčaní psov).

Kontrastívnou analýzou získaného fondu frazém zisťujeme, že polovica excerpo-
vaných slovenských frazém mala identické ekvialenty v srbčine z hľdiska štruktúrno-
sémantického. Druhú polovicu tvoria frazémy, ktoré nemajú prislúchajúce ekviva-
lenty motivované lexémou zub, napr.: slov. mať [niečoho, niekoho] plné zuby (имати 
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[нечег, неког] преко главе; zunovať, neznášať niekoho, niečo); srb. не белити (не 
обелити, не помолити) [ни]  /бела/ зуба (ani nemuknúť); тупити (иступити, 
отупити) зубе на чему /говорећи/ (hádzať hrach na stenu) atď. Niektoré frazémy 
nemajú však ani len sémantický ekvivalent, čo vyplýva z faktu, že prameňmi vzniku 
frazém sú prirodzené okolie človeka, každodenný život, kultúrne dedičstvo, profesi-
onálny život, spoločenské dedičstvo, Biblia, čiže kresťanstvo, ale môžu byť prevza-
té aj z iných kultúr, čo znamená, že v každom spoločenstve, v každej kultúre a teda 
v samotnom jazyku vznikajú frazémy príznačné iba pre daný jazyk. 
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Ясна Ухларик

СЛОВАЦКИЕ И СЕРБСКИЕ ФРАЗЕМЫ С ЛЕКСЕМОЙ ЗУБ

Резюме
Предметом исследования являются словацкая и сербская соматическая фразеоло-

гия: фраземы, содержащие лексему зуб. Намерением автора было оформить из экс-
церпированного фразеологоческого материала фонд фразем с лексемой зуб. Этот фонд 
фразем был предметом многоструктурного анализа: квантитативного, структурно-
компонентного, семантического и контрастивного. Исследование показало, что словац-
кие и сербские фраземы с лексемой зуб можно разделить на те, в которых лексема зуб 
является ключевым словом, и те в которых не является оным; а также то, что в рамках 
фраземы эта лексема может комбинироваться с другими соматическими лексемами и 
достаточно часто мотивирует создание фразем со структурой словосочетания. На осно-
вании семантического аспекта можно выделить восемь семантических групп фразео-
логизмов с лексемой зуб. Со структурной и семантической точек зрения наблюдается 
высокая степень схожести словацких и сербских фразем с лексемой зуб, т. е. большое 
число структурно-семантически идентичных эквивалентов. 
Ключевые слова: словацкая и сербская фразеология, лексема зуб, квантитативная ха-

рактеристика, структурно-компонентные признаки, семантические микрополя, контра-
стивный анализ
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СРПСКЕ И БУГАРСКЕ ИЗРЕКЕ СА ЛЕКСЕМАМА 
МАЧАК/МАЧКА/МАЧЕ, ОДНОСНО МАЧКА/КОТКА/КОТЕ 

И ЊИХОВА ЛЕКСИКОГРАФСКА ОБРАДА 

У овом раду анализиране су лексеме мачка, мачак, маче, мачор, маца у српским на-
родним изрекама и њихови еквиваленти у бугарском језику. Корпус је ексцерпиран из 
једнотомног речника српског и бугарског језика, те из различитих зборника српских и 
бугарских народних изрека и пословица.

Најпре су дата значења одредница мачка, маче у речницима, а затим су на основу 
српских изрека представљени и постојећи бугарски еквиваленти.
Кључне речи: фразеологија, народне изреке, паремије, лексикографска обрада, српски 

језик, бугарски језик

Уз народне песме и приче значајно место у српском и бугарском фолкло-
ру заузимају и изреке, које такође имају врло фреквентну употребу. Бројне су 
и обогаћују изражавање људи из различитих социјалних (друштвених) слојева, 
па се и данас употребљавају у свакодневном говору. За разлику од пословица 
изреке нису довршене мисаоне целине, већ се сједињују са линијом говора и 
разговора и на тај начин потпомажу њихово мисаоно разграњавање. У случају 
да се допуне, неке изреке су у ствари део пословица. Пословице су различитог 
порекла, неке од њих су настале поводом конкретних животних догађаја, а дру-
ге произилазе из фолклора – као формуле из народних песама или поуке из при-
ча, анегдота и басни. Оне немају до краја самосталну мисао у себи, али је зато 
јасно изазивају у целини говора. Зато изреке руски теоретичар Даљ с правом на-
зива „Прва половина пословице”, док други руски теоретичар Г. Л. Пермјаков 
сликовито објашњава разлику између пословице и изреке: „Изрека је цвет, а по-
словица плод”. Слично осталим фраземама (фразеолошким јединицама – ФЈ), 
изреке изражавају однос човека према околном свету. Како у српским, тако и у 
бугарским изрекама у којима су присутни зооними постоји мноштво представ-
ника животињског света. Најбројније су оне у којима је објекат упоређивања 
пронађен у средини најближој народу – српском и бугарском. Без сумње, домаће 
животиње су оне које су најчешће присутне у српским и бугарским изрекама, 
при чему су најфреквентнији зооними у оба језика мачка и пас/куче и њихови 
синоними. Због изузетно обимног материјала, корпус овог рада представљају 
само изреке са лексемама мачак/мачка/маче, односно котка/коте/мачка у 
српском и бугарском језику и њихова лексикографска обрада.

Ексцерпирана је укупно 161 изрека и пословица, од тога 114 у српском и 47 
у бугарском језику. 

Материјал је ексцерпиран из двотомног зборника српских народних изре-
ка (Стојичић 2006), једнотомног зборника бугарских народних изрека и посло-
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вица (Стойкова 2007) и једнотомног зборника бугарских пословица и изрека 
(Славейков 2003).

Изабрана су два речника – један српског и један бугарског језика:
а) Једнотомни речник српског језика под називом Речник српског језика 

(Матица српска 2011)
б) Једнотомни речник бугарског језика под називом Български тълковен 

речник (Л.Андейчин 1976).
Најпре ћемо представити одреднице мачка (мачак, мачор, маче, маца) и 

њихова значења у речнику српског, а потом и речнику бугарског језика.
У РСЈ одредница мачка има пет семантичких реализација, распоређених у 

пет тачака, наиме:
мачка ж (дат. мачки; ген. мн. мачака) 1. зоол. а. домаћа животиња (са 

већим бројем врста), сисар Felis domestica из пор. Felidae. б. у мн.: породица 
звери Felidae, у које спадају домаћа и дивља мачка, лав, леопард, рис, тигар и 
др. (у јд.: звер из те породице). 2. фиг. жарг. згодна, привлачна женска особа. 
3. крзно као део женске одеће; уп. лисица (2). 4. в. сидро. 5. зоол. назив за разне 
врсте морских риба хрскавичњача из пор. Scyllidae из реда морских паса.

У Речнику бугарског језика одредница котка која одговара одредници 
мачка у српском језику, има две семантичке реализације, распоређене у две 
тачке, наиме:

котка ж. 1. Домашно животно, което лови мишки, Felis domestica. 2. прен. 
Различни уреди и приспособления, които напомнят донейде ноктест котешки 
крак. вж. мачка

Након што смо представили сва значења одређених лексема, представићемо 
српске изреке са лексемама мачка/маче/мачак пронађене у зборнику српских 
изрека и њихове еквиваленте у бугарском језику (по азбучном реду).

(1) СРП. Биће и мачку о реп.
(2) СРП. Било је јела и мачету и пашчету.
(3) СРП. Боље носити празну торбу, него мачку у њој.
(4) СРП. Вата за очи као мачка.
(5) СРП. Вежи мачку за реп.
(6) СРП. Видео сам мачку како лиже со.
(7) СРП. Воле се као пас и мачка.; БУГ. Обичат се като куче и котка.
(8) СРП. Вуче га за собом ко мачка маче.
(9) СРП. Где нема мачака, ту мишеви коло воде.; БУГ. Гдето няма котка, там 

мишките си берат зияфет.
(10) СРП. Где није мачке, није ни куче.
(11) СРП. Где ће маче да љуља слона?; БУГ. Котка оцет пие ли?
(12) СРП. Глади се ко мачка.
(13) СРП. Гладна мачка мишеве лови.
(14) СРП. Гледа га ко мачка миша.
(15) СРП. Гледа га ко цркнуту мачку.
(16) СРП. Гледају се ко два мачка.
(17) СРП. Гледају се ко мачке преко плотова.
(18) СРП. Гледају се ко пас и мачка.; БУГ. Гледат се като куче и котка.
(19) СРП. Гледа ко маче у тиче.
(20) СРП. Гледа ко маче у џигерицу.; БУГ. 1. Гледа като котка на дроб,
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(21) Гледа като котарак на джигер.
(22) СРП. Гледа ко мачор врапца.
(23) СРП. Гледа ко мачор кад спази кајиш сланине.
(24) СРП. Давати мачки сланину на чување.
(25) СРП. Даје мачки џигерицу.
(26) СРП. Две мачке око једног миша, два пса око једне кости и две жене у 

једној кући, никад се не слажу.
(27) СРП. Доћи ће маца за поганца.; БУГ. Ще дойде мачка за погачка.
(28)СРП. Доћи ће маца на вратанца.
(29) СРП. Задња памет мачку о реп.
(30) СРП. Жена и мачка имају по девет душа.; БУГ. 1. Жена като котка не 

умира лесно.; 2. Жена и котка мъчно умират.
(31) СРП. Женска реч траје колико мачкин муж.
(32) СРП. Живе ко мачори око кланице.
(33) СРП. Живе ко пас и мачка.; БУГ. Живеят като куче и котка.
(34) СРП. Загледао се ко маче у кашу.
(35) СРП. Закачити мачки канту о реп.
(36) СРП. Заљубио се ко мачак.
(37) СРП. Заобилазити као мачка око вруће каше.
(38) СРП. Затрпава ко мачка измет.
(39) СРП. Играти се мачке и миша.; БУГ. Играе си като котката с мишката.
(40) СРП. Иде ко маче на млеко.
(41) СРП. Иде ко пребијена мачка.
(42) СРП. Иде маца око тебе, пази да те не огребе.
(43) СРП. Иде с мачком на орање.
(44) СРП. Иде тихо као маче.
(45) СРП. Има хране и мачки на реп.
(46) СРП. Испрескакао га као маче мушкатлу.
(47) СРП. Испрсио се ко маче на џигерицу.
(48) СРП. Једе мало, ко маче.
(49) СРП. Када је мраз – пас и мачка су заједно.; БУГ. 1. Куче(то) и котка(та) 

ще спят заедно.; 2. Мачка и потанец че лежат заедно.
(50) СРП. Кад кућа гори, мишеви и мачке заједно беже.
(51) СРП. Кад мачка није код куће, мишеви коло воде.; БУГ. Кога я няма кот-

ката, мишките хоро играят.
(52) СРП. Кад мачка хоће да прогони маче, прогласи га за миша.
(53) СРП. Као мачка, увек се дочека на ноге.
(54) СРП. Коза мачке не коти.
(55) СРП. Ко нема врага, нека узме жену, прасе и мачку.
(56) СРП. Ко не храни мачку, храни мишеве.; БУГ. 1. Кой котка не храни, той 

храни мишките.; 2. Който не ще да храни котка, храни мишките.
(57). СРП. Купује мачку у џаку.
(58) СРП. Маче да ступне и да не пропадне.
(59) СРП. Мачка, а рибу неће!
(60) СРП. Мачка би репом више урадила од њега.
(61) СРП. Мачка има девет живота.; БУГ. Котката има девет души.
(62) СРП. Мачка се умива.
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(63) СРП. Мачки до играња, мишу до кукања.
(64) СРП. Мачки до шале, мишу до главе.
(65) СРП. Мачку да не пустиш напоље.
(66) СРП. Мишу је и мачка звер.
(67) СРП. Навалио ко мачка на џигерицу.
(68) СРП. На дебелу мачку буве не иду.
(69) СРП. Најежити се ко маче пред водом.
(70) СРП. Не вуци мачку за реп.
(71) СРП. Не дај мачки да чува рибу.
(72) СРП. Не види ни белу мачку.
(73) СРП. Не види црну мачку.
(74) СРП. Нема ни кучета ни мачета.
(75) СРП. Нема, појела маца.
(76) СРП. Не можеш миша научити да верује мачки.
(77) СРП. Нисмо ми мачићи од јуче.
(78) СРП. Ни маче, ни куче да не пустиш напоље.
(79) СРП. Ноћас ће да спавају мачка и миш заједно.; БУГ. Тази нощ кучето 

и котката на куп ще спят.
(80) СРП. Обилази ко мачак око воденице/око вруће каше/око сланине.
(81) СРП. Одраћу га ко мачку!
(82) СРП. Окачи то мачку о реп!
(83) СРП. Он чува мачку од миша!
(84) СРП. Опарио се ко мачак врелом кашом.
(85) СРП. Осећам се као маче у дечијим рукама.
(86) СРП. Осећа се ко пребијена мачка.
(87) СРП. Пазе се ко мачка и миш.
(88) СРП. Плаши мачку мишем.
(89) СРП. Подметнути мртво маче.
(90) СРП. Прати ко бува шугаву мачку.
(91) СРП. Пребацује цркнуту мачку из дворишта у двориште.
(92) СРП. Преко старог мачка мишеви прелазе.
(93) СРП. Пребити/премлатити ко мачку.
(94) СРП. Прешла му црна мачка пут. / Црна мачка му прешла пут.; БУГ. 

Минала му път черна котка.
(95) СРП. Продаје мачку у џаку.
(96) СРП. Протеже се ко мачак на југовини.
(97) СРП. Пустити мачку из вреће.
(98) СРП. Пустити мачку међу голубове.
(99) СРП. Пуштај мачке, везуј кучке, пуштај кучке, везуј мачке – живот 

прође.
(100) СРП. Све су мачке ноћу црне.
(101) СРП. Сијају му очи ко у мачора.
(102) СРП. Слажу се ко пас и мачка.; БУГ. Разбират се като куче и котка.
(103) СРП. Стара се мачка икад не опече.
(104) СРП. Старој мачки млад миш.
(105) СРП. Тешко кући у којој се мачке с мишевима окуме.; БУГ. Тежко на 

онзи, при който котките с мишките се окумят.
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(106) СРП. Ћути ко миш пред мачком.
(107) СРП. Уместо мачке ђаво ти пред кућом мијаукао.
(108) СРП. Упуљила у њега као мачка у миша.
(109) СРП. Усветлио ко мачор у сутон.
(110) СРП. Ухватио се ко маче за изнутрицу.
(111) СРП. Хода ко маче око вруће варенике.
(112) СРП. Чешља мачки трепавице.
(113) СРП. Што мачка коти – то мишеве лови.
(114) СРП. Што мачка омаци, у сламу гледа.

На основу анализираног материјала можемо закључити следеће:

Како у српском, тако и у бугарском изреке су срасле с језиком носећи 1. 
његов дух, мисао и лепоту. „Захваљујући краткоћи, изложене су малој 
могућности промена. Лако се памте и преносе.“ (Стојичић 2006)
Од наведених изрека у оба језика јасно се види да о једној теми има више 2. 
изрека у једном или другом језику, напр. СРП. Где нема мачака, ту ми-
шеви коло воде.; БУГ. Гдето няма котка, там мишките си берат зияфет.; 
СРП. Кад мачка није код куће, мишеви коло воде.; БУГ. Кога я няма кот-
ката, мишките хоро играят.; СРП. Обилази ко мачак око воденице/око 
вруће каше/око сланине. итд.
Приказани примери обухватају све српске изреке са лексемама 3. мачка/
маче/мачак, односно бугарске са лексемама котка/коте/мачка пронађене 
у наведеним зборницима српских и бугарских изрека, при чему немају 
баш све српске изреке еквиваленте у бугарском језику. С обзиром на то 
да је циљ овог рада управо проналажење еквивалената српских изрека 
у бугарском језику, бугарске изреке које нису еквивалентне некима од 
српских могу бити предмет посебног истраживања.
Само 20 од укупно 47 ексцерпираних бугарских изрека представљају ек-4. 
вивалент одговарајућим изрекама у српском језику, а преостали део њих 
еквивалентан је другим српским изрекама, које међутим не садрже лек-
семе котка/коте, мачка, већ неки други зооним, или уопште не садрже 
зооним као саставни део изреке, већ неку другу лексему. Постоје и такве 
које немају одговарајући еквивалент у бугарском језику.
Као резултат овог истраживања српских и бугарских изрека са наведе-5. 
ним лексемама, можемо закључити да је у квантитативном смислу фонд 
српских изрека много богатији и обимнији у односу на фонд бугарских 
изрека.
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СЕРБСКИЕ И БОЛГАРСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ С ЛЕКСЕМАМИ 
МАЧАК/МАЧКА/МАЧЕ, СООТВЕТСТВЕННО МАЧКА/КОТКА/КОТЕ 

И ИХ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 

Резюме
В работе анализируются лексемы мачка, мачак, маче, мачор, маца (’кот’, ’кошка’, 

’котенок’…) в сербских народных пословицах и их эквиваленты в болгарском языке. 
Корпус собран из однотомных словарей сербского и болгарского языков, также как и из 
различных сборников сербских и болгарских народных поговорок и пословиц. В начале 
даются значения словарных статей мачка, маче в словарях, а затем, на основании серб-
ских пословиц, приводятся существующие болгарские эквиваленты.
Ключевые слова: фразеология, народные поговорки, паремии, лексикографическая 

обработка, сербский язык, болгарский язык



Славистика XVIII (2014)

Mirna Stehlíková Đurasek
Masarykovo sveučilište
Odsjek za slavistiku 
Filozofski fakultet
Brno, Češka Republika

BIBLID: 1450–5061, 18 (2014), pp. 327–331
УДК 811.163.42’243(=162.3)

811.163.42’373.7:81’25
прегледни научни рад

примљено 24. 01. 2014.
прихваћено за штампу 1. 10. 2014.

FRAZEMI KAO KLIZAV TEREN: 
O JEZIKU ČEŠKIH STUDENATA HRVATSKOGA

Rad je posvećen poteškoćama koje se kod studenata Filozofskoga fakulteta Masarykova 
sveučilišta u Brnu pojavljuju tijekom učenja hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika, bilo da 
ih uzrokuje nedostatak svijesti o prirodi stranoga jezika ili nepoznavanje procesa prevođenja. 
Studenti naime pretpostavljaju kako jednake jezične strukture postoje i u stranome jeziku te 
da će one, ako su ih već sposobni prevesti, kao jednakovrijedne zaživjeti u stranome jezičnom 
sustavu. Rad sadrži tablice u kojima su navedena studentska prijevodna rješenja te prijedlozi 
onih prikladnijih.

Ključne riječi: frazemi, prevođenje, hrvatski jezik, češki jezik, torija prevođenja

Od druge se godine učenja hrvatskoga studenti, govornici češkoga, u manjem 
broju i slovačkoga, okušavaju u pisanju eseja, sastavaka o svakodnevnim temama. 
Pritom su od nastavnika upozoreni da se redovito imaju služiti rječnikom, i dvojezič-
nim i jednojezičnim, te da se, bar u početku, klone složenijih jezičnih konstrukcija. 
Tako ih se, opremljene dakle najmanje jednogodišnjim jezičnim znanjem te oboruža-
ne rječnicima, šalje u strani svijet da griješe... U tome im slučaju preostaju dva upori-
šta: ako se nađu u nebranome grožđu priteći će materinskomu jeziku, a pođe li po zlu 
računat će na srodnost slavenskih jezika, u krajnjoj liniji i na lakoću sporazumijeva-
nja ako kod sugovornika ima imalo dobre volje.

Nastojeći se dakle pismeno izraziti na stranome jeziku, studenti upotrebljavaju i 
frazeme. Pritom nerijetko zanemaruju ili bolje reći ne osvješćuju činjenicu da su fra-
zemske strukture kao takve okamenjene. Naime bilo da se dijele na skup riječi, fonet-
ske riječi, frazeme strukturom rečenice ili poredbene frazeme, status frazema i češka 
i hrvatska frazeologija dodjeljuju ustaljenim svezama riječi koje se ostvaruju kao cje-
lina. Najmanje je jedna frazemska sastavnica pritom promijenila značenje koje pak 
ne odgovara značenju njegovih pojedinih komponenata.

Kako naši studenti žele proizvesti slikovit tekst, a usto zabilježiti subjektivno 
vrednovanje činjenica poželjno za zadani žanr, rado posežu za frazemima.1 Pritom 
polaze od pretpostavke da se jezične strukture iz njihova materinskog jezika od onih 
stranih ni po čemu ne razlikuju te da će te strukture, ako su ih već sposobni prevesti, 
kao jednakovrijedne zaživjeti također u stranome jezičnom sustavu. Kamen spotica-
nja im je pak nesluženje rječnikom. Prva tablica pokazat će klizav teren do kojega 
dolazi kada se na taj način slijede strukture prvoga jezika, u ovom slučaju frazemi. U 
lijevom stupcu nalaze se primjeri iz studentskih radova koji sadrže frazeme, u desno-
me potpuno ekvivalentni češki i hrvatski frazem, oba u ovjerenu obliku.

1 O primjeni frazema usp. Menac i dr. 2003: 5–7 i Straková1994: 87. 
Problematikom frazeoloških izraza u okviru nastave hrvatskoga sustavnije se bavi od četvrte 

godine studija.
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* Kad si zaljubljen u svoju prijateljicu i samo se ti čini da je 
zaljubljena, nisi sigurni, pokušaj sreću i nazovi svoju prija-
teljicu na kavu ili čokoladu i reci joj da se ti jako sviđa.

zkusit štěstí
okušati sreću

*Imam jednog susjeda koji uvijek sluša užasnu glazbu... 
Ovaj susjed bi mogao dobiti razum. 

dostat rozum
doći pameti

*Trči i njegova žena. Govori joj da on je upalio vatru i ona 
gleda na njega da li ima zdrav razum. 

mít zdravý rozum
biti pri zdravoj pameti

* Ne mogu zamisliti dan kada bih od jutra do večeri bila sama 
kod kuće, gledala bih televiziju, bavila bih se križaljkama i 
to je to.

od rána do večera
od jutra/zore do mraka

* Možda bih čak isprobala biti i neki političar. Samo što se 
ovog slučaja tiče, nisam sigurna da li bih imala trbuh za to.

mít na něco žaludek
imati želudac za što

* Na kraju kraja, sreća i dobro raspoloženje ne ovise o go-
dišnjem dobu.

konec konců
na kraju krajeva

* Nadam se da ova zima neće biti toliko jaka. Mislim, volim 
snijeg i ovu atmosferu, ali sve s mjerom.

s mírou
imati/znati (svoju) mjeru

* Neke rečenice su se ispunile do posljednjeg slova! do posledního písmene
od riječi do riječi/od a do ž

* Ali tko za ovo nese odgovornost? Valjda nitko, barem si 
to misle visoki dužnosnici vlade i velike korporacije koji si 
radije svoju odgovornost bacaju između sobom kao vrući 
krumpir. 

házet/přechazovat si něco 
jako horký brambor
(staviti komu u ruke/
dobiti/uvaliti komu) vrući 
krumpir

* Zato bi se svaki čovjek imao dobro razmisliti nego učini 
veliki korak iz kojega nije puta natrag. 

není cesta zpět
nema natrag

Tablica 1 – Netočan prijevod frazema

Navedene primjere možemo nazvati međujezičnim frazemima, imajući na umu 
Selinkerov pojam međujezika.2 U skladu s time studentski prijevodi frazema nalaze 
se takoreći na pola puta između materinskoga i ciljnoga jezika, tj. na dobrome putu 
prema jeziku koji se uči. No ono što nas ovdje zanima jest da primjeri pokazuju kako 
učenici računaju na pobratimstvo struktura u jezicima, neku vrstu paralelnih svjeto-
va u kojima vladaju jednake jezične zakonitosti. Znajući dakle da su u stanju prevesti 
češke frazemske sastavnice, oni se ne koriste (opsežnijim) rječnikom i ne provjera-
vaju postoji li određena leksička jedinica u stranome sustavu. Uslijed toga „tragovi 
izvornoga izraza ostaju jasno vidljivi u prevedenom izrazu, odnosno prijevod ne do-
siže stupanj spontanosti i idiomatičnosti izvornog izraza te iste obavijesti“ (Ivir 1978: 
44). Treba imati na umu i to da se, kad su frazemi posrijedi, prije govori o supstitu-
ciji nego prevođenju, potrebno je dakle više-manje reproducirati postojeće, već go-
tove oblike.3

Iduća tablica pokazat će kako prijevod na svoju ruku, bez oslanjanja na priručni-
ke, ponekad može biti, ako ništa drugo, ono nepreporučljiv. U lijevi stupac uvrštene 
su studentske rečenice, u desni češki frazem te prijedlozi njegova prijevoda na hrvat-
ski.

2 Pojam međujezik skovao je Larry Selinker 1972, a označuje međustupanj, stadij ili 
fazu u učenju jezika, riječju, jezik kojim se korisnik služi i smatra ga stranim. 

3 O tretiranju frazema u ciljnome jeziku usp. Straková 1994: 85–86.
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* Ona je zatim jako vesela i duhovita, često je i za svaku 
pokvarenost.

být pro každou špatnost
biti spreman na šalu
ne prezati pred 
nepodopštinama

* Između okvira i mojeg prozora puše vjetar, onda bi treba-
lo nešto hitno popraviti, a cipele mi su poderane i odozdo 
glatke, tako da trebam kupiti nove. Zimus sam neke imao, 
no ne znam gdje im je kraj, a druge zimske nemam.

nevím, kde je mu konec
tko zna gdje li je 
kao da je u zemlju propao
progutao (pojeo) je mrak 
(tama, noć)

* Druga ideja je da bi moja djeca imala dosta slobode, ali 
sigurno s razumom.

(dělat co/jednat) s rozumem
pametno, promišljeno

* Možda mislimo da novac je sve i njime možemo zapla-
titi brige koje su roditelji, uglavno majka, imali s nama. 
Da sam dijete, ne bih trebala razmišljati o odgovornosti i 
obavezama. Šalila bih se životom. Svijet bi bio dugme.
* Kad bih bila muškarac, potpuno bih uživala život i ništa 
ne bi mi stalo na mojem putu životnom. Ne bih se trebala 
brinuti ni za što. Svijet bi bio dugmić.

svet mu je gombička 
(slovački, op. MSĐ)
sve je da ne može biti 
jednostavnije 
ništa ne zahtijeva ni najmanji 
napor
život bi bio lagodan

Tablica 2 – Prevedeni frazemi neprozirna značenja

Ako je tablica 1 prikazala klizav teren, tablica 2 otkriva kako svojevoljno tretira-
nje frazema može navući na tanak led. Studenti su se u citiranim primjerima ponovno 
pouzdali u poznavanje stranih riječi, ali ne i njihovih skupova, pa su frazeme preve-
li doslovno. Ovoga puta je takva odluka rezultirala krupnijom pogreškom – izvor-
ni frazemi u ciljnome su jeziku razoreni, stvoreni su tzv. izmišljeni parovi/prijatelji, 
pa mjesto smislene leksičke jedinice zjapi leksička praznina.4 Stoga je pretpostavka 
uspješna prevođenja poznavanje vlastita jezika i uočavanje misaonih cjelina/ustalje-
nih sveza riječi koje se tek iznimno mogu prevesti doslovno, riječ po riječ. Jer, znače-
nje frazema ne nastaje zahvaljujući poznavanju značenja jedne njegove komponente 
niti pojedini leksem unutar frazema zadržava svoje leksičko značenje. S obzirom na 
to prevođenje u svakom slučaju i za svaki slučaj zahtijeva konzultiranje jezičnih pri-
ručnika. 

Da bi se skrenula pažnja na rečeno i razvijala svijest (i) o potrebi adaptacije fraze-
ma, ako dvojimo o njegovu inojezičnom ekvivalentu, na nastavi se tragalo za prihvat-
ljivim prijevodnim rješenjima. Pritom su prednost imali sigurniji, zaobilazni prijevod-
ni postupci, odnosno parafraza, opisni prijevod, koncentriranje na značenje leksičke 
cjeline. Dakako, ako se u ciljnome jeziku pronađe odgovarajući ekvivalent, postupa 
se u skladu s teorijom prevođenja – prevodi se cjelina zanemarujući pojedinačno zna-
čenje riječi, da se pozovemo primjerice na Jiřija Levyja. Lijevi stupac sljedeće tablice 
prikazuje prijevodne zadatke ekscerpirane iz internetskih članaka, a desni češki fra-
zem, njegov netočan studentski prijevod te prijedlog prijevodnih rješenja.

Je samozřejmě více než vhodné, když muž nepokouší 
štěstí a nedává ženě důvody k hádce.

nepokoušet štěstí
* ne pokuša/ne proba sreću
ne riskira, ne izlaže se opasnosti
ne igrati se vatrom

4 O leksičkim prazninama usp. Ivir 1978: 33–63.
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Podle vedoucí výzkumu Oleny Nizalové z Kyjevského 
ekonomického institutu nepřináší politika západních 
států, která směřuje k dostupnější zdravotní a sociální 
péči, žádné ovoce.

nepřinášet ovoce
* ne donosi nikakvo voće
ne donosi ništa dobro, nije 
koristan/plodonosan
ne urađati plodom

Co dodržovat, abychom byli zdravější: /…/
pít víno s mírou jako Italové.

s mírou
* s razumom
umjereno 
imati/znati (svoju) mjeru

„Naopak, kdyby se bývala do malty přidala vejce, 
ztratila by malta právě svou obrovskou pevnost, 
kterou má,“ uvádí pověsti na pravou míru Miroslava 
Novotná z VŠCHT.

uvést co na pravou míru
* navodi priče na pravu mjeru
objašnjava, otkriva 
svesti na pravu mjeru

Nechat si od někoho neustále radit, jak a co dělat, aby 
náš život za něco stál, není zrovna lákavá představa.

stát za něco
* koštati nešto
(život koji) bi bio vrijedan življe-
nja/ dobar/zadovoljavajući, kako 
bi (naš život) bio bolji, da bismo 
bili zadovoljni (svojim životom)

Tablica 3 – Prijedlozi prevođenja/parafraziranja frazema

Posvetili smo se pokušajima prijevoda frazema na koje smo naišli ispravljajući 
studentske radove. Bilo je riječi o početničkome pristupu prevođenju, učeničkoj pret-
postavci da je potrebno postići što točniju podudarnost između riječi, ne i struktura. 
Ipak, studenti su sposobni proizvesti razumljiv tekst na stranome jeziku. To se i dade 
očekivati jer je poznato da učenici srodnih jezika, makar u početnim fazama, nemaju 
poteškoća s komunikacijom. U kasnijim je fazama već na redu razračunavanje s in-
terferencijama, koji proces ide sporije i mukotrpan je jer su govornici srodnih jezika 
manje svjesni razlika između njih.5

S druge strane, da se vratimo prevođenju frazema, neki studenti još nisu upućeni 
u postavke teorije prevođenja. Utoliko su odstupanja u sastavcima polazište za nado-
gradnju i studentima i nastavniku – na nezgrapna prijevodna rješenja gleda se kao na 
dobrodošle pogreške koje će upozoriti na ono gradivo koje još nije usvojeno, a usto i 
na prijevodnu dezorijentaciju u kojoj se učenik tek treba snaći.

Ostaje pitanje dokle tolerirati međufrazeme, višečlane strukture koje nisu ovjere-
ne u jeziku koji se uči, ali su razumljive. Radi napredovanja u ovladavanju stranim 
slavenskim jezikom studentima se savjetuje da razmišljaju o strukturama prije nego 
što ih napišu, da ne pišu automatski, te da se služe rječnikom. S jedne ih se dakle stra-
ne potiče na proizvođenje, a s druge obuzdava demonstrirajući zamke, najprije im se 
daju pa podrežu krila. Sve to zbog toga što je posrijedi učenje slavenskoga jezika, ono 
što je iz vizure neupućenoga nešto dosta jednostavno.

Kako bilo da bilo, ovaj rad ne treba shvatiti kao kritiku studenata i njihovih pogre-
šaka. Njegova namjera nije ismijati neuke, nego objediniti primjere, iskustvo i napu-
tak. Nastavniku su k tome studentski radovi putokaz ali i inspiracija za oglede o dalj-
njem radu, poput ovoga.

5 O kontaktu srodnih jezika usp. Požgaj Hadži i dr.: 15–23, 140–141.
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Мирна Стехликова Джурасек

ФРАЗЕМЫ КАК СКОЛЬЗКИЙ ПУТЬ: О ЯЗЫКЕ ЧЕШСКИХ СТУДЕНТОВ 
ХОРВАТСКОГО ЯЗЫКА

Резюме
Работа посвящена трудностям, с которыми сталкиваются студенты философского 

факультета Университета им. Масарика в Брно в процессе обучения хорватскому язы-
ку как второму славянскому или иностранному, вызванным недостатком как сознания о 
природе иностранного языка, так и навыков перевода. Студенты предполагают, что тож-
дественные языковые структуры существуют и в иностранном языке, так что они – если 
студенты способны их дословно перевести – будут функционировать и в иностранной 
языковой системе. В работе приводятся таблицы с переводами студентов и оценивают-
ся самые удачные.
Ключевые слова: фраземы, перевод, хорватских язык, чешский язык, теория перевода
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ЕТНОНИМИ У ФРАЗЕОЛОГИЗМИМА 
СРПСКОГ И РУСКОГ ЈЕЗИКА

Предмет нашег истраживања је концепт странца као значајан фрагмент језичке сли-
ке света Руса и Срба. Овај концепт у оба језика je изражен етнонимима које ћемо анали-
зирати, настојећи да идентификујемо њихов когнитивни и конoтативни садржај, као и 
проблем стварања етничке стереотипије полазећи од грађе ексцерпиране из фразеолош-
ких речника руског и српског језика. Затим, ради верификације ексцерпирани материјал 
се пореди с резултатима анкета информаната. 
Кључне речи: језичка слика света, етноним, етнофолизам, стереотипија, фразеолош-

ка јединица (ФЈ), информанти (инф.), руски језик, српски језик.

Језичка слика света сваког етноса садржи не само социјална убеђења, нор-
ме, традиције и правила понашања која се одигравају по дефинисаном етнич-
ком сценарију, већ и стереотипизацију самих себе и других етноса. Оваква 
стереотипизација води порекло од древне представе о подели простора на 
свој и туђ и подразумева концентричне кругове у чијем центру се налази чо-
век и његови најближи. Пропорционално удаљавању од тог центра повећава 
се степен „туђинства“ у свести човека. В.Топоров и В. Иванов (В.Топоров, В. 
Иванов 1965) наводе бинарне опозиције на основу којих су древни Словени 
конструисали свој модел света: бели–црни, бесмртност–смрт, близу–далеко, 
мушки–женски, паран–непаран, кућа–шума, човек–нечовек и др. Ми издвајамо 
опозицију свој–туђ и додајемо пријатељски–непријатељски, која је архитипска 
за многе културе, a која се јасно види на етничком нивоу. При опозиционирању 
главну улогу не игра географска подела, већ категорија сродства, па отуда и че-
сте изреке скоро сакралног карактера као што су: крв није вода (срп.) / кровь 
не водица; ни род ни помози Бог (срп.)/седьмая вода на киселе (рус.). Како би 
одвојили себе од других, људи прибегавају маркирању оних које не сматрају 
себи сличним тражећи разлике у понашању, изгледу, језику и обичајима. 

Што су народи сличнији, потреба за разграничавањем и маркирањем биће 
већа. Тако, на пример, у српском језику највећи број фразеологизама о бив-
шим сународницима припада Црногорацима нпр.: црногорски витез/јунак 
(Вук Караџић); црногорски кум у значењу обљубник (Ј. Матешић); црногорско 
чојство/јунаштво; црногорске везе; радити као Црногорац; лењ као Црногорац 
(инф.) који имају семантичку конотацију: храбар, лењ, сналажљив, ерото-
ман, везан за свој народ. А код Руса је највише фразеологизама с етнонимом 
Украјинац: хохлацкий цеп на все стороны бьет; хохлы молотят через руку; хо-
хол не соврет, да и правды не скажет (В. Даль); украинский сникерс (сланина); 
хохол на отживе (инф.) у којима фразеолошко језгро носи негативну семантич-
ку конотацију: непоуздан, нерадан, гледа своја посла и воли сланину.
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Језичка маркираност одређеног етноса доприноси стварању стереоти-
па о њему. „Етнички стереотип подразумева крајње упрошћена, устаљена и 
распрострањена, позитивна или негативна схватања о припадницима неке ет-
ничке групе (народа или националне мањине) типична за извесну социјалну 
средину. Етничке стереотипије формирају се као производ непотпуне и не-
критичке индукције, на основу оскудног искуства и под утицајем конфор-
мизма. Етничке стереотипије, заједно са предрасудама, могу бити основа 
социјалне дискриминације и прогона извесних мањинских етничких група“ 
(Иван Видановић, 2006). Тако, у српском језику је највећи број фразеологизама 
са негативном конатацијом припада националној мањини – Ромима. Наиме, из 
српских извора смо ексцерпирали 30 фразеологизама са етнонимом Циганин. 

О Ромима је раније међу Србима било највише негативно усмерених 
стереотипија. Оцењивани су као плашљиви, грамзиви, лажљиви, прљави и не-
милосрдни. Такве ставове Вук Караџић преноси посредством бројних изрека, 
као што су: у Циганке црн образ, али је пуна торба; запануло је Циганину цар-
ство, па обеси свога оца; ако смо и црни нисмо Цигани; уздише као Циганче за 
даћом. Међутим, постоје и похвале, па се позитивно оцењују ромски смисао за 
музику, песму и игру: где Цигани пију, тамо је добро вино; где је Цигана, тамо 
и весеља (инф.).

Из новијих извора смо ексцерпирали следеће фразеологизме: циганска по-
сла; црни Циганин; циганска душа; црн као Циганин (Ј.Матешић); лаже као 
Циганин; циганско лето (Антица Менац); цигански зној; циганска година (инф.). 
На основу наведених примера можемо закључити да се став носилаца српског 
језика о Ромима није много променио.

У руском језику фразеологизама са етнонимом Циганин има дупло мање а 
семантичка конотација се подудара са српском: другачији од нас, сналажљив, 
весео, нечастан, бучан, лажљив, сиромашан: и у цыгана душа не погана; цы-
гану без обману дня не прожить; беспоместный цыган; цыган что голоднее, 
то веселее (Владимир Даль); цыганское существование; цыганская жизнь 
(Федосов).

У односу на руски језик, српски бележи већи број ФЈ овог типа, и то 30 
(срп.) према 15 (рус.). Ову чињеницу објашњавамо већом присутношћу Рома 
на територији Републике Србије. По званичним статистичким подацима на 
територији Србије живи 2,05% Рома (http://popis2011.stat.rs/?lang=cir), а на 
територији Русије – 0,15% ромске популације (http://www.gks.ru/) . Такође је 
битан и историјски фактор насељавања Рома у ове две земље. Наиме, Роми се 
помињу у српским списима већ у XV веку (Т. Ђорђевић, 1904), а у Русији тек у 
XVII веку (Указ Анны Иоанновны 1733).

С друге стране, у руском језику најнегативнији маркирани народ су Јевреји 
са највише ФЈ. С тим што у многим фразеологизмима, тачније у 27 од 30 ексцер-
пираних, фразеолошко језгро се јавља као лексема Жид. Заправо, етимологија 
лексеме Жид према речничком чланку Макса Фасмера (1964) настала је од лич-
не именице Јуда, тако да у српском језику Жид се не сматра етнофолизмом, док 
у руском језику он то јесте по својој унутрашњој конотацији, што се види на 
основу примера: жидовская душонка; жид на ярмарке; жид обманом сыт; жи-
довская благодарность; жид, что крыса – силен стаей; уходить по-жидовски; 
(Владимир Даль); еврейское сейчас; еврейский папа; хитрый как еврей; жидов-
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ские проценты; жидовский генерал; как жид в бане. 
На основу ових примера истиче се негативна конотација етнонима Јевреј 

– лажљив, шкрт, меркантилан, плашљив, непоуздан, непријатељски, свадљив, 
преварант, издајник Христа.

Деструктиван однос Руса према Јеврејима се огледа у ФЈ: жид хорош только 
в могиле, сколько жидов – столько врагов, хочешь жить – гони жида, бей жи-
дов – спасай Россию, как жид в дахау. 

Људмила Поповић дефинише стереотип као „асоцијативни прототип (тј. 
туђе искуство у вези са фрагментом екстралингвистичке стварности), чијим 
преузимањем говорник стиче фрагмент колективне традиционалне језичке сли-
ке света. По њеном мишљењу, стереотип временом може да мења своју струк-
туру премештајући централни концепт ка периферији и обрнуто. Промена 
стереотипа временом одсликава промене у друштву, јер стереотип црпи своју 
стабилност из интерперсоналног потврђивања, а вектор стереотипа увек је 
усмерен у правцу верификације на нивоу заједнице“ (2008). 

У домену фразеологије тенденцију слабљења етничког стереотипа може-
мо да уочимо при упоређивању савремених фразеолошких речника ХХ века од 
аутора Матешића, Оташевића, Менац и руских аутора Молоткова, Мокиенка, 
Фјодорова, са старијим речницима из XIX века као што су Толковый словарь 
живого великорусского языка, и Вуковог Српског рјечника, као и на основу 
верификације путем анкетирања информаната. Уколико се у њима не појављују 
нови ФЈ можемо говорити о губљењу стереотипске етничке маркираности.

Тако, на пример, из Вуковог рјечника смо ексцерпирали 42 фразеологиз-
ма везана за Турке, у којима семантички садржај етнонима Турчин за Србе 
представља више религиозну припадност, него етничку идентификацију: нуди 
као Турчин с вером; шта зна балија, што је здраво Марија; у Турчина је вера 
на кољену (Вук Караџић). Овде фразеолошко језгро има конотацију опасног 
непријатеља друге вере, нападача, лажљивог, немилосрдног, превртљивог: гори 
је од Турчина; нема зиме без ветра ни злог госта без Турчина; не може бити 
Турчина без јатака; чувај се стара Турчина, а млада Срба; лагати као Турчин; 
пуши као Турчин итд.

А из речника Владимира Даља смо ексцерпирали 16 ФЈ са етнонимом 
Татари, које имају негативну семантичку конотацију: Нет проку в татарских 
очах; Сущая татарщина; незванный гость хуже татарина; один в поле хуже 
татарина; не продали б татарам; (В.Даль). Постоји и група ФЈ са устаљеном 
формом «злой татарин», где атрибут злой још експресивније подвлачи негати-
ван однос према том етносу нпр. Злее злого татарина; Не пожелаю и злому та-
тарину; Злее зла татарская честь.

Татари у руској националној свести су еквивалентни Турцима у српској. 
Наиме, ако се осврнемо у историју видећемо да су Руси страдали од монголо-
татарских најезди и налазили се под њиховим јармом од XIII–XV века, као 
што су Срби страдали од Турака и били под њиховом влашћу од XV–XIX века. 
Вишевековни потчињени положај оба словенска народа од азијских нападача 
оставио је дубоки отисак у фразеологији. Дужи период владавине Турака над 
Србима, као и мањи временски размак од тих догађаја, допринео је томе да се 
ти фразеологизми сачувају до данашњих дана. Из истих разлога фразеологиза-



Славистика XVIII (2014)

 Етноними у фразеологизмима српског и руског језика  335

ма с етнонимом Турчин је више у српском језику него ФЈ са етнонимом Татарин 
у руском.

Међутим, у савременим речницима нису забележени нови фразеологизми 
са компонентом Татарин ни Турци, а такође ни информанти (осим: пуши као 
Турчин (срп.) и нежданный гость хуже татарина (рус.)) нису навели друге 
фразеологизме, што говори о томе да стереотипија ових етнонима почиње да 
губи интензитет.

Етнички стереотип је својеврстан модел менталне репрезентације концепта 
странца (представника друге етнокултуре) у канонизованом функционисању, 
као и стварања комуникативних шаблона на нивоу нације, а не на индивиду-
алном нивоу. Етноними забележени у фразеологизмима могу да поткрепљују 
стереотипију о одређеном народу с обзиром на то да се фразеологизми преносе 
потомцима, као и друге народне умотворине, без критичког става. Ипак, у току 
њиховог стварања неопходна је верификација од стране народа. Језичка марки-
раност неких етноса може, као што смо видели из претходних примера, с вре-
меном да избледи и подлегне модификацији. Тако на пример, из српских изво-
ра смо ексцерпирали 5 ФЈ с етнонимском компонентом Кинез: оградити кога 
Кинеским зидом ( Ј. Матешић); прави Кинез (инф.) итд. Из руских извора смо 
ексцерпирали 8 таквих фразеологизама: китайская грамота; китайские цере-
монии; китайское письмо; китайский болванчик (Максимов).

Уочили смо потпуну сематичку подударност у ФЈ правити се Кинез (срп.) /
строить из себя китайца (рус.) са значањем неразумевања догађаја, као и у ФЈ 
интернационалног карактера Кинески зид/ Китайская стена, са значањем – не-
премостива препрека. Семантичка подударност је присутна и код фразеологи-
зама као Кинеза/ как 100 китайцев са значањем много. Све остале ФЈ с етнони-
мом Кинез имају конотацију нејасног, далеког, непојмљивог, непотребног, туђег, 
претераног, што се лако објашњава географском удаљеношћу и културолошким 
разликама. Наиме, током историјског развоја Кинези и Срби нису имали непо-
средних контаката, као ни заједничких интереса, ни сукоба. У руском језику 
ФЈ с овом компонентом је значајно више јер је постајао такозвани трговачки 
Шёлковый путь (свилени пут) кроз Кијевску Русију. 

Међутим, сматрамо да се у савременој језичкој слици света оба народа овај 
етноним може постати продуктивни мотиватор за нове фразеолошке јединице 
као нпр. китайская подделка/ кинески фалш (инф.), и за стварање неологи-
зама нпр. циганези (срп.) мотивисаних многобројном миграцијом Кинеза на 
територију Србије и Русије.

Посматрано из историјске и културолошке перспективе, Руси и Срби су ве-
ома слични народи самим тим што припадају истој етнолингвистичкој групи. 
Русија и Србија биле су чланице мултинационалних држава као што су Совјетски 
Савез и Југославија, где су током дугог низа година биле окружене различи-
тим народима и припадницима других религијских конфесија. Политичка епо-
ха социјализма, којој су припадала оба ова народа, промовисала је једнакост у 
свему, али званичним језицима у СССР-у, као и у СФРЈ сматрали су се руски и 
српски (српскохрватски). Идеолошки поредак je налагао политичку коректност 
и забрањивао je било какво потенцирање национализма, шовинизма и расиз-
ма, па смо претпоставили да у речницима из тог доба фразеологизми са етно-
нимском компонентом неће бити заступљени, иако у живом говору постоје ФЈ 
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као нпр. лицо кавказской национальности; чурки /хачи понаехали черти нерус-
ские, који се односе на тамнопуте представнике различитих етноса, при чему 
није уопште нужно да су они са Кавказа. Због тога смо ексцерпирали и грађу 
из старијих извора, што је свакако дало обимније резултате и омогућило, поред 
синхронијског и дијахронијски приступ истраживању. 

Приликом ексцерпције корпуса испоставило се да у фразеологизмима нису 
сви етноними заступљени. Заправо, у ФЈ српског језика фигурира 18 етнони-
ма: Турци (42), Цигани (30), Власи (11), Немци (11), Руси (10), Кинези (5), Грци 
(4), Јевреји (3), Енглези (3), Швајцарци (3), Французи (3), Бугари (2), Италијани 
(1), Швеђани (1) Шпанци (2), Црногорци (6), Бошњаци (4), Словенци (1), Срби 
(11), а у руским 22 етнонима: Јевреји (30), Немци (18), Татари (17), Цигани (15), 
Енглези (11), Французи (10), Кинези (8), Грци (3), Пољаци (3), Италијани (3), 
Швајцарци (3), Финци (2), Швеђани (2), Румуни (1), Украјинци (5), Мордови 
(3), Коми (1), Летонци (2), Естонци (1), Срби (1), Руси (13).

У овом истраживању ограничићемо се на грађу с концептуализованом 
компонентом „странац“, разматрајући егзониме, ендониме и етнофолизме на 
материјалу од 300 фразеологизама, од којих је 151 ФЈ ексцерпирана из српских 
извора, а 150 из руских.

У фразеологизмима овог типа етноним је увек носилац фразеолошког 
језгра. Најчешће је он негативно маркиран, мада, доста ређе, нарочито, при 
аксиологизацији свога етноса може бити и позитиван. 

Посебно занимљиво је разматрање односа Срба према Русима и Руса према 
Србима на фразеолошком материјалу.

Испоставило се да у руском језику постоји само један фразеологизам са ком-
понентом Срби: сербские братья.

А из српских извора смо ексцерпирали 10 ФЈ с етнонимом Рус: ухватити 
се као Рус за књигу; руска душа; руска зима; пушити као Рус; има их као Руса 
(инф.) итд. 

На основу тога можемо закључити да је у српској језичкој слици света кон-
цепт Руса развијенији и потпунији, а због тога се јача и стереотип о том народу. 
Можемо претпоставити да је српска представа о Русима сликовитија и шира, 
јер се Срби упознају са руском културом и књижевношћу од раног детињства, 
почев од бајки, преко обавезне школске лектире (Пушкин, Гогољ, Достојевски, 
Толстој, Булгаков, Мајаковски), као и кроз друге предмете у школи.

Руси пак своју слику о Србима граде тек у каснијим годинама у складу са 
својим индивидуалним интересовањима.

Уочили смо 4 фразеологизма: пити као Рус; трошити као пијан Рус; руска 
јога; руски начин; који имају доминантну семантичку конотацију пијанице. Док 
у руској језичкој свести највећи пијанци су Финци: пьяный как финн в Питере. 
Стереотип Финца-пијанца у руској језичкој свести потиче из 80-их година када 
су Финци масовно долазили у Санкт Петербург у такозване «водочные туры». 
Ти вотко-туристи су остајали за викенд, напијали се и враћали кући својој 
трезној радној недељи. Наиме, разлог таквог туризма није био, као што многи 
мисле, у прохибицији, већ у баснословним ценама алкохола у Финској.
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Руси и Срби у одразу фразеолошког огледала

У српском језику је забележено 11 ФЈ о себи, од којих словенска душа, српска 
мајка, Бог чува Србе имају позитивну семантичку конотацију: отворени, посеб-
ни, божји. 

Издвајамо ФЈ са гендерном концепцијом, израженом женским родом српска 
мајка, с конотацијом: превише брижна, слични фразеологизам смо уочили и у 
руском језику русские женщины, с конотацијом: лепе, верне, одане.

Фразеологизми као што су: српска клетва, српски инат, српски понос, српска 
посла, српска слога, имају негативну семантичку конотацију: зли, горди, тврдо-
глави, несложни.

Фразеологизам говорити српски припада интернационалним фразеологиз-
мима са значењем – говорити матерњим, разумљивим језиком. Његов еквива-
лент постоји и у руском језику – русским языком говорить. 

Фразеологизми балканска дипломатија и балкански мир су базирани на 
иронији, са значајем – нешто непостојеће.

Одраз Руса у фразеолошком огледалу (13)

Фразеологизми са позитивном конотацијом су: славянская душа, русская 
душа, русский дух, на русскую руку (Федоров); чить по-русски; любить по-
русски; русские женщины. 

И у руским примерима, као што видимо, фразеолошка језгра су изражена 
етнонимом Рус, односно Словен и имају семантичку конотацију: отворени, по-
себни, широкогруди, који умеју да воле. 

А фразеологизми типа: русский авось, русский бизнес, новые русские имају 
негативну семантичку конотацију: непромишљени, неодговорни, скоројевићи.

Фразеологизам есть русский хлеб односи се на дошљаке који се богате на 
рачун Руса.
Русская рулетка с семантичком конотацијом: опасни посао, самоубиство, 

лудост потиче од назива хазардне игре која се раније звала гусарская рулетка. 
Интересантно је да фразеологизам пить по-русски у језичкој свести Руса 

има више позитивну конотацију него негативну, што је везано за традиционо 
мишљење да човек који не може да попије не може схватити ни велику словен-
ску душу, нити је поштовати.

*
На основу наведених фразеологизама можемо закључити да је код Срба 

израженији критички став према свом етносу, а да оба народа веома цене при-
падност словенској етнолингвистичкој групи, сматрају себе посебним божјим 
народом, поштују и цене своје жене, с тим што за Србе доминира лик жене-
мајке, док Руси цене жену у свим њеним оличењима. Ови фразеологизми су нам 
такође показали да су Руси мање толерантни према дошљацима од Срба. 
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Карина Авагян

ЭТНОНИМЫ ВО ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ СЕРБСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ

Резюме
Предметом нашего исследования, проведенного на фразеологическом материале, яв-

ляется концепт «чужого» в языковой картине мира русских и сербов. Концепт «чужо-
го» ярко выделяется на фразеологическом фоне, так как средством его представления 
являются этнонимы. Фразеологизмы с семантическим ядром, выраженным этнонимом, 
как устойчивые языковые единицы являются отражением стереотипного мышления об 
определенном этносе, и способствуют закреплению этнического стереотипа. 

В процессе исследования выяснилось, что фразеологический фонд русского и серб-
ского языков отражает отношение носителей данных языков к различным этносам, в 
основном негативно окрашенного, реже положительно, в частности, когда дается оцен-
ка своего народа. На основании фразеологического материала сербского языка было 
выявлено 18 этнонимов, и 22 этнонима во фразеологизмах русского языка. Некоторые 
этнонимы эксплицитно отражают деструктивное отношение русских и сербов к опре-
деленным национальным меньшинствам, таким как евреи (в рус. яз.) и цыгане (в серб. 
яз.), в то время, как ранее негативно окрашенные этнонимы, например, татары (в рус. 
яз.) и турки (в серб. яз.) со временем утратили коннотативное значение «враг» в языко-
вом сознании носителей данных языков.
Ключевые слова: языковая картина мира, этноним, этнофолизм, стереотипия, фразео-

логическая единица (ФЕ), информант (инф.), русский язык, сербский язык. 
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ПРЕВОЂЕЊЕ ФРАЗЕОЛОГИЗАМА И ПОСЛОВИЦА 
СА СРПСКОГ НА РУСКИ ЈЕЗИК 

(на материјалу телевизијске серије Институт)

У раду се разматра превод фразеологизама и пословица са руског на српски језик. 
Нашу грађу чине примери узети из руске серије Институт. Наводе се руски фразеоло-
гизми и пословице, решења до којих је дошао преводилац серије, варијанте које су по-
нудили студенти у анкетама, као и еквиваленти из фразеолошких речника А. Менац и 
О.И. Трофимкине. Аутор такође даје своје варијанте превода и пронађених еквивалена-
та руских фразема у српском језику.
Кључне речи: фразеологизми, пословице, превод фразеологизама, фразеолошки ек-

виваленти, серија.

Фразеологија и паремиологија су веома важне и интересантне области линг-
вистике. Фразеологизми и пословице су неотуђиви део језика. У савременом 
свету они постоје и активно се користе у говору, књижевности, публицистици и 
слично. Док неки постају архаични и престају да се користе, други се пак поно-
во појављују у језику; неки прелазе у језик из књижевних дела, а појављују се и 
сасвим нови фразеологизми. У свакодневном говору људи веома често користе 
пословице и фразеологизме, а често нису ни свесни да их употребљавају. 

Иако је написано много радова о преводу фразеологизама и послови-
ца са једног језика на други, још увек постоје проблеми који нису решени. 
„Фразеологизми могу да представљају проблем при превођењу, увек захтевају 
посебну пажњу, а у пракси се показују као право „минско поље“ за сваког 
преводиоца. Тим пре чуди да ова тема није довољно истражена у оквиру на-
уке о превођењу“ (Голубовић 2010: 458). Постоји велики број фразеолош-
ких двојезичних речника у којима је један од језика енглески или немачки. 
Примере превода фразеолошких јединица у филмовима на српско-енглеском 
материјалу представио је И. Клајн (Клајн 2000). Што се тиче српског и руског 
језика постоје речници О.И. Трофимкине Српскохрватско-руски фразеолош-
ки речник и А. Менац Rusko hrvatski ili srpski frazeološki rječnik. Речник О.И 
Трофимкине садржи српске фразеологизме који се употребљавају у књижевним 
делима, дају се објашњења, богате илустрације и стилске карактеристике фре-
зеологизама, а такође и руски еквиваленти, уколико постоје. Речник А. Менац 
осим руских фразеологизама и њихових српских еквивалената садржи и мно-
го изрека, пословица, устаљених и обичних израза. Осим тога, у неким српско-
руским и руско-српским речницима наводе се фразеологизми и пословице који 
су у најчешћој употреби.

У последње време у Србији расте интересовање за руске телевизијске серије. 
До сада су на српским телевизијама приказиване руске серије Идиот, Кнегиња 
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Анастасија, Бригада и др, а од 2013. године приказује се серија Институт 
(у оригиналу Институт благородных девиц). Радња серије Институт деша-
ва се у другој половини XIX века и заснована је на биографским успоменама 
студенткиња тих установа. Без обзира на то да ли говори обичан човек, официр 
или кнез, чују се фразеологизми и пословице. Приметили смо да преводилац 
на различите начине преводи фразеологизме и пословице. Уочили смо грешке у 
преводу, као и изостављање превода читавих фразема и пословица. 

Када смо одгледали око 20 епизода које су биле преведене на српски језик, 
одабрали смо 12 реченица, у којима су били фразеологизми и 3 пословице. То 
је чинило грађу наше анкете, коју су попунили студенти треће и четврте године 
основних студија, као и студенти мастер студија. 

Држећи вежбе из Савременог руског језика на четвртој години уочили смо 
да студенти теже препознају руске фразеологизме и пословице. Анализирајући 
анкете које су попуњавали студенти запазили смо да је велики број испитаника 
препознао скоро све наведене фразеолошке јединице и пословице.

Прва, најбитнија ствар која је везана за превод фразеологизама јесте њихово 
уочавање. Преводилац понекад не уочава фразеологизам или га уочава, али му 
није познат. Суочили смо се са неколико проблема: 

преводилац уопште не даје превод 
На пример, у серији Институт без превода су остали фразеологизми као 

што су: Из князи да в грязи или пословица Семь бед – один ответ. Тридесет 
пет посто испитаника је дало неки превод пословице Семь бед – один ответ. 
Двадесет посто њих је дало превод Сто/хиљаду/милион питања – један од-
говор. Неки су помешали ову пословицу са Трипут мери, једном сеци. Руске 
збирке пословица дају следећу дефиницију ове пословице: „всё равно; раз при-
дётся отвечать, так за всё сразу. Говорится в решимости сделать ещё что-либо 
рискованное, недозволенное, с готовностью признаться и нести ответствен-
ность“ (Мокиенко 2002: 17). Свеједно; ако мора да се одговора, онда одједном 
за све. Говори се  кад се одлучи да се уради још нешто ризично, недозвољено, 
са спремношћу да се призна и сноси одговорност (превод наш – Е.В.). А. Менац 
даје следеће еквиваленте пословице: kud sve tud i to, što bude, da bude, kud puklo 
da puklo, sve se svodi na isto (Menac 1979: 25). По нашем мишљењу, најбољи је 
еквивалент ове пословице Па куд пукло да пукло. 

Нема превода ни фразеологизма каторга (тюрьма) плачет по ком. Он има 
следеће лексичко значење „кого-либо пора посадить в тюрьму“ (Степанова 
2006: 540) некога је потребно ухапсити (превод наш – Е. В.). Реченицу Этот 
господин сидел с мордоворотом, по которому каторга плачет преводилац пре-
води Овај господин је седео са много сумњивим типом. Али говори се не само о 
неком сумњивом типу, него и о веома лошем човеку, за којим чак и затвор плаче. 
Осим што није преведен фразеологизам, губи се и експресивност лексеме мор-
доворот која је преведена на веома благ начин сумњиви тип. Ову пословицу је 
превело само 10% испитаника. Сви примери су везани за затвор и та експресија 
остаје у примерима: затвор је за њим плакао, за којим Голи оток плаче, коме је 
место у затвору. У речнику А. Менац се дају варијанте trebalo bi ga strpati iza 
brave (u zatvor) (Menac 1980: 606).
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Преводилац не препознаје фразеологизам и преводи га дословно 

У том случају се потпуно губи експресија. На пример, пословица Береженного 
Бог бережёт преведена је као Бог га чува. Проналазимо њену дефиницију у 
руском речнику пословица: „осмотрительность не помешает; опасности избе-
жит тот, кто сам осторожен. Используется как совет быть осторожным или в 
оправдание чьей-л» (Мокиенко 2002: 25). Опрезност неће сметати; Опасност 
ће избећи онај ко је опрезан. Користи се као савет да човек буде опрезан или 
као оправдање за нечију опрезност (превод наш – Е. В.). Ова пословица се че-
сто употребљава и у руском и у српском језику, па разлог за такав превод није 
јасан. 90% испитаника је препознало ову пословицу и дало правилан превод Ко 
се чува, Бог га чува.

Потпуна семантичка разлика између фразеологизма и превода

Ово је по нашем мишљењу највећи проблем. Боље би било уопште не прево-
дити реченицу, него дати потпуно погрешан превод. На пример, у серији нала-
зимо следећу реченицу: Сама-то давно коровам хвосты крутила? са фраземом 
быкам (волам, коровам и т.п.) хвосты крутить. Семантика датог фразема је 
„выполнять работу пастуха, конюха, скотника и т. п.“ (Фёдоров 1995: 266) ради-
ти као пастир, коњушар, сточар и др. (превод наш – Е. В.). У преводу серије је 
Сама је тражила невољу. Двадесет пет посто испитаника је написало неки пре-
вод за ову реченицу. Петнаест ју је превела као Нисам ја од јуче или Нисам ја 
сисала весла. Што, наравно, није правилно. Било је и покушаја да се нађу неке 
сличне изреке везане за животиње: ишчупати крави реп, ухватити бика за ро-
гове, могла сам волу реп да ишчупам. Ова три примера немају исто значење као 
наведени фразеологизам. Испитаници који су се, према нашој претпоставци, 
већ некада суочили са тим фразеологизмом написали су одговарајући превод: 
До скоро си у опанцима била, Кад си пре дигла нос? Кад си се пре тако уобра-
зила? А јуче си са села дошла. Јеси ли још недавно чувала овце? Са које си пла-
нине сишла?

Фразеологизам пропадать пропадом има следеће значење: „попадать в бед-
ственное, безвыходное положение“ (Фёдоров 1995: 433) налазити се у тешком, 
безизлазном положају (превод наш – Е. В.). Овај фразем је био наведен у анкети 
у два примера (Наверняка, это все из-за этого Рифата-паши, пропади он про-
падом и Все из-за этой войны, пропади она пропадом). То је урађено зато што 
јунак у серији говори ове две реченице у току једног минута, а преводилац даје 
различите преводе истог фразеологизма. У првом случају је превод правилан: 
Ђаво га однео, а у другом се губи експресија: Дао Бог да престану сви ратови. 
Превод овог фразеологизма је дало 30% испитаника. Петнаест посто њих је да-
вало један превод за 2 реченице, а они који су давали два примера, покушавали 
су да дају синонимне варијанте. На пример: далеко му лепа кућа, дабогда про-
пали, проклет био, ђаво га однео, нек се носи, дабогда црк’о. Срећу се и дослов-
ни преводи: нестао је без трага, изгибоше за џабе, сви јунаци ником понико-
ше, ко да су у земљу пропали, пропао је кроз црну земљу, пропали су да не могу 
дубље. Речник А. Менац даје еквивалент у српском neka ga vrag nosi и bestraga 
mu glava (Menac 1980: 272), а речник О.И. Трофимкине: далеко (далека) <лепа> 
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кућа коме, чему (Трофимкина 2005: 104). По нашем мишљењу најбоље се укла-
па у стил и синтаксу реченица превод једним фраземом ђаво га однео и ђаво од-
нео све ратове.

Фразеологизам (надобно) пора и честь знать има значење „настало уже 
время прекратить, кончить что-либо, следует перестать делать что-либо“ 
(Степанова 2006: 420) време је да се нешто заврши, треба да се престане са не-
ким радом (превод наш – Е. В.). У серији се овај фразем преводи боље да пре-
станем. Такав превод је добар у одређеној ситуацији, али овде није тачан, по-
што се у контексту серије не говори о томе да је боље престати са радом, већ о 
томе да је јунак серије довољно дуго био у гостима и да је сада време да оде. 
Само 30% испитаника је написало превод овог фразеологизма, али у већини 
случајева погрешан: време је да се опамети. Пет посто њих је дало дослован 
превод: треба имати меру, сад је стварно доста, време је да се зна ред. У реч-
нику А. Менац наведене су варијанте dosta je, vrijeme je za odlazak, treba otići 
(znati mjeru) (Menac 1980: 192). Пошто у српском језику нема одговарајућег ек-
вивалента, онда је потребан лексички превод. Према нашем мишљењу то би се 
могло превести као ред је да се крене. 

Реченица Русские любят чаи гонять била је преведена као Руси воле да 
пију чај. Ова реченица садржи у себи фразем гонять чаи, који има следеће 
значење: „приятно проводить время с кем-либо за чаепитием“ (Фёдоров 1995: 
121) пријатно проводити време са неким уз испијање чаја (превод наш – Е. В.). 
Испитаници дају 4 варијанте превода. Прва је идентична као варијанта прево-
диоца, друга је хватати зјале. Трећи фразеологизам је са другачијим значењем: 
млатити празну сламу, а четврта је дослован превод: Руси воле да јуре чај, 
Руси воле за чајем да јуре. Наравно да је последња варијанта погрешна, јер на 
српском језику таква реченица нема смисла. Прва и друга варијанта су пра-
вилне, јер одговарају значењу руског фразема. Фразеологизам чаи гонять зна-
чи полако, са задовољством пити чај, али може да се употребљава и у нега-
тивном значењу: одмарати, ленчарити (Словоборг). У серији се фразеологизам 
употребљава у првом, основном значењу. Таква врста фразеологизма је најтежа 
за превод, јер је заснована на културолошким реалијама одређене земље и нема 
еквивалент у другим језицима. На пример, у речнику А. Менац фразеологизам 
чаи гонять преводи се mnogo (stalno) piti čaj (Menac 1980: 708). 

Реченица из дома я сегодня ни ногой била је преведена као вечерас не из-
лазим. У овом примеру имамо фразеологизам ни ногой са значењем „кто-либо 
совсем не уезжает, не отлучается, не уходит откуда либо“ (Фёдоров 1995: 332) 
неко уопште не одлази, не миче се ни од куда (превод наш – Е. В.). Превод у 
серији је семантички правилан, али у српском језику ово није фразеологизам, 
већ обична реченица која губи експресију. 85% испитаника је дало превод овог 
фразеологизма. Десет посто испитаника га је превело обичном реченицом из 
куће не излазим, нећу никуд из куће. Остали су навели у свом преводу различи-
те глаголе који садрже у себи барем неку експресију: не мрдам, не провирујем 
нос, нисам ни крочио у поређењу са неутралним не излазим. Најбоља варијанта 
по нашем скромном мишљењу је данас се не мичем из куће, нећу промолити 
нос из куће, пошто има исто значење и експресију. У речнику А. Менац видимо 
варијанте ne kročiti, ne stupiti nogom, ni makac odakle (Menac 1979: 737). 



Славистика XVIII (2014)

 Превођење фразеологизама и пословица... 343

Најзагонетнији пример за испитанике је био фразеологизам реветь белу-
гой. Лексичко значење овог фразема је „громко, безудержно плакать“ (Фёдоров 
1995: 457) гласно, непрестано плакати (превод наш – Е. В.). У серији је фразем 
био преведен правилно: плакати као киша. Петнаест посто испитаника је дало 
превод овог фразеологизма, али пошто скоро нико од њих није знао шта је белу-
га, онда нико од испитаника није могао ни да претпостави шта то значи. Неки 
испитаници су покушали да дају свој превод, те смо добили следеће одгово-
ре: као да сам пала с Марса, устала сам на леву ногу, нашла сам се у небраном 
грожђу. Ипак, неколико студената је дало правилан превод, што значи да су се 
сигурно већ суочили са тим фразеологизмом. Речник А. Менац даје лексички 
превод izderati se/derati se iz svega glasa (petnih žila), zaurlikati/urlikati kao vol, 
zapomagati, derati se kao jarac (Menac 1979: 30). То није правилан превод јер 
дати фразем у руском језику не значи урлање или драње, већ плакање. Речник 
О.И. Трофимкине даје фразеолошке еквиваленте плакати као киша и плакати 
као <љута> година (Трофимкина 2005: 89) што у потпуности и семантички и 
стилски одговара фразему белугой реветь.

Фразеологизам гол как сокол са значењем „ничего не имеет, беден“ (Степанова 
2006: 122) „ништа нема, бедан је“ (превод наш – Е. В.) у серији је преведен го 
као црквени миш. Дати превод је потпуно правилан. Испитаници су дали мно-
го различитих фразеологизама у овом случају. Највише одговора је било го као 
пиштољ (50%), затим нема пас за шта да ме уједе (15%), немам ни пребијене 
паре, ко црквени миш (све наведене варијанте одговарају руском фразему) и 
један дослован превод го као соко, који нема такву експресију и значење у 
српском језику. Исто тако је био наведен пример као од мајке рођен, што јесте 
фразеологизам, али има друго значење (го, без одеће). У речнику А. Менац ви-
димо фразеолошке еквиваленте gol kao prst (kao pištolj), gol i bos, siromašan kao 
crkveni miš (Menac 1980: 472). У речнику О.И. Трофимкине је наведен само го 
као прст (Трофимкина 2005: 154). Најбоље је у овом случају наћи фразеологи-
зам који има само једно значење и стилски је најближи оригиналу, а то је го као 
црквени миш.

Анализирали смо преводе фразеологизама и пословица са руског на српски 
језик, који се употребљавају у серији Институт и упоредили их са преводом 
датих фразеолошких јединица које су у анкетама наводили студенти славистике 
(одсек за руски језик). Приметили смо да фразеологизме који су слични у ру-
ском и српском језику студенти одмах препознају, као и да већина испитаника 
препознаје фразеологизме који се често употребљавају. Када преводилац серије 
Институт не зна фразеологизам, он га и не преводи, а ако га преводи, онда 
га преводи или погрешно или дословно, што у већини случајева није добро 
решење. Приликом превода фразеологизама захтева се посебна пажња и посе-
бан приступ. Добро је што су у већини случајева руски и српски фразеологизми 
и пословице слични, а када нису, онда можемо да нађемо еквиваленте. Уколико 
нема еквивалената, онда преводимо тако да буде исти семантички смисао, али 
се у том случају, нажалост, експресија губи. „Увек треба дати предност фразео-
лошком еквиваленту, било ког типа, у циљном језику, или, ако је могуће, ком-
примирати фразеолошки израз циљног језика. Стилска функција фразеологиз-
ма веома је значајна, а слободним преводом се губи“ (Голубовић 2010: 473).
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Фразеологизми и пословице су веома важни приликом проучавања страног 
језика. На српски језик се преводи и руска књижевност и руски филмови. Како 
би се избегле грубе грешке у преводу, преводилац је дужан да обрати посебну 
пажњу приликом превода фразеологизама и пословица. Истакли бисмо као не-
достатак то што имамо само 2 фразеолошка српско-руска и руско-српска речни-
ка који, нажалост, не обухватају довољан број фразеологизама и пословица. 
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(на материале  телевизионной серии Институт благородных девиц)

Резюме

В работе рассматривается перевод фразеологизмов и пословиц с русского 
на сербский язык. Примеры были взяты нами из сериала «Институт благород-
ных девиц». В работе представлены русские фразеологизмы и пословицы, ре-
шения, которые находит переводчик сериала, варианты предложенные студен-
тами в анкетах, а также их эквиваленты, взятые из фразеологических словарей 
А. Менац и О. И. Трофимкиной. Кроме этого автор даёт свои варианты перево-
да и поиска эквивалентов русских фразеологизмов в сербском языке.
Ключевые слова: фразеологизмы, пословицы, перевод фразеологизмов, фра-

зеологические эквиваленты, сериал.
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КИРИЛОМЕТОДИЈЕВСКЕ ТРАДИЦИЈЕ 
И САВРЕМЕНО БОГОСЛУЖБЕНО СТВАРАЛАШТВО 

РУСКЕ И СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ 
(поводом 1150 година од служења прве Литургије 

на словенском језику)1

Јубилеј 1150 година од служења прве Литургије на словенском језику, који се обеле-
жава током 2014. године, повод је да се осврнемо на савремено богослужбено ствара-
лаштво у окриљу двеју помесних православних Цркава – руске и српске. У овом раду 
размотрићемо најважније службе и химнографска остварења на црквенословенском, ру-
ском и српском језику настала у минулих сто година, са посебним освртом на њихове 
лингвостилистичке одлике и иновативна обележја у односу на традиционални химно-
графски канон.
Кључне речи: литургијска обнова, богослужбено стваралаштво, црквенословенски 

језик, химнографија, Руска православна црква, Српска православна црква

Година која је за нама протекла је у знаку обележавања 1150 година од 
отпочињања мисије светих Кирила и Методија међу Словенима, која је 
омогућила масовну евангелизацију словенског живља и његово уцрквењење, 
као и укључивање у актуелни социокултурни контекст Европе. Служење 
Литургије на старословенском језику, које је највероватније први пут практи-
ковано на васкршњој Литургији 864. године у стоном граду Велике Моравске 
(2. априла по јулијанском календару) (исп. Пипер 2009: 14-19), представљало 
је круну мисије Свете Браће и уједно победу својеврсне литургијске ренесан-
се у животу хришћанске Цркве, која је у то доба била суочена са нескладом 
између потребе за свесним учествовањем верника разних националности у 
њеним свештенорадњама и окошталошћу богослужбеног израза узрокованог 
признавањем искључиво хебрејског, грчког и латинског као сакралних језика. 
Православна црква и данас је суочена са озбиљним изазовом литургијске обнове, 
мотивисане потребом општег препорода црквеног живота у условима растуће 
секуларизације, с једне стране, и неопходношћу активнијег и сврховитијег при-
суства Цркве у друштву, с друге. На овај изазов она треба да одговори на себи 
својствен начин – чувајући свој идентитет и истовремено саображавајући бо-
гослужбени живот потребама епохе у којој живимо.

1 Рад је израђен у оквиру пројекта Православног богословског факултета Универзитета у 
Београду под насловом „Српска теологија у ХХI веку: фундаменталне претпоставке теолош-
ких дисциплина у европском контексту – историјска и савремена перспектива“, потпројекат 
„Славистичка истраживања у теолингвистици“, који финансијски подржава Министарство 
просвете и науке Републике Србије (евиденциони број пројекта 179078).
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У чему би се састојала литургијска обнова данас? Основни одговор савреме-
них православних теолога идентичан је ономе који су својевремено дали сло-
венски Просветитељи: у већем учешћу лаиката у свим аспектима и формама 
богослужења, а то се постиже, између осталог, употребом савремених стандар-
дних језика у својству богослужбених. У нешто ширем поимању, литургијска 
обнова подразумева и реафирмисање плуралитета форми и израза литургијске 
уметности и духовности, уз њихово проширивање и богаћење савременим де-
лима, новим молитвама у чијем би склопу своје место нашле посебне потре-
бе времена и средине у којима живимо (преглед ставова православних теолога 
ХХ века о разним аспектима литургијске обнове в. у: Вукашиновић 2001: 113-
139).

Потреба за интензивирањем богослужбеног стваралаштва које би било 
саображено духу времена и конкретним потребама верника уочена је и 
теоријски заснована у склопу дванаестогодишњих припрема за грандиозни 
по свом значају Помесни сабор Руске православне цркве, одржан 1917-18. На 
епархијским саборима, као и у расправама вођеним на страницама црквене пе-
риодике, разматрана су питања подстицања аутентичног богослужбеног ства-
ралаштва, које се не би сводило на ропско копирање постојећих образаца (као 
у случају хиперпродукције акатиста, која се запажала још у XIX веку) него би 
представљало израз и одраз аутентичне духовности и молитвеног порива својих 
састављача (о току и закључцима ових расправа в. у: Балашов 2001: 405-423).

Истовремено са расправама о самој могућности обнове литургијског ствара-
лаштва, то стваралаштво је у реалном животу Цркве показивало своју виталност. 
Премда су поборници стваралачког развијања богослужења били донекле у пра-
ву док су мрачним колоритом описивали мртвило у црквеном животу Русије с 
почетка ХХ века, искрице живог литургијског надахнућа су у тој тами ипак свет-
луцале. Као један од најблиставијих примера могла би да послуже «нека <...> 
тајна мољења и додатак уз молитве које вршилац свештенодејства тајно чита, по 
Служебнику, на литургији верних, ради буђења снажних осећања благодарења 
и славословљења Господа», дело свенародно и свеправославно још за живота 
поштованог, а касније канонизованог кронштатског пастира, протојереја Јована 
Иљича Сергијева (текстове ових молитава в. у: Сергиев 2006: 143, 150, 158-
159, 168-170, 172-174). Нашу пажњу завређује већ и сама чињеница несумњиво 
оригиналног богослужбеног стваралаштва високих књижевноуметничких ква-
литета, које је, уз то, било природно укомпоновано у структуру литургије (по-
себне формуле и молитвене текстове св. Јован Кронштатски изговарао је на 
проскомидији, на Великом входу, прозбеној јектенији која следи, по читању 
Символа вере, при тихом читању молитве Достојно је и праведно, у склопу 
анамнезе, приликом примања Причешћа – литургичку анализу ових инкорпо-
рираних елемената в. у: Самойлов 2009: 33-43). На молебанима у приватним 
кућама о. Јован је, како се сећа његов саслужитељ протојереј А. П. Попов, ре-
довно изговарао молитве «које би претходно сам саставио или које би на лицу 
места импровизовао и прилагодио према датој прилици» (Балашов 2001: 422). 
У зборнику дневничких записа „Моя жизнь во Христе“ можемо наћи више од 
40 молитвених текстова које је састављач наменио за домаћу употребу, па и 
за систематско укључивање у индивидуално келејно молитвено правило (исп. 
Сергиев 1991: т. 1: 33, 83-84, 132, 223, 228, 233-234, 259, 273, 274, 279, 301, 326, 
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330, 347, 373, 384-385, 390; т. 2: 1, 26, 41, 46, 60, 63, 73, 74, 78, 87, 97, 106, 144, 
145, 182, 195, 199, 207, 214, 220, 231-233, 239, 240, 325, 328, 342, 344, 356, 391). 
Са лингвостилистичке тачке гледишта у овим молитвама уочава се складна 
коегзистенција елемената црквенословенског и руског књижевног језика, при 
чему је превалирање архаичних лексема, морфолошких форми и синтаксичких 
конструкција присутније у молитвама које је кронштатски пастир укључивао у 
текст Литургије (пример а), док су у молитвама из дневничких записа присутни 
чисто руски и фрагменти хибридног карактера (пример б): 

(а) Утверди в вере сей и верою сею сердце мое и сердца всех православных 
христиан; сея веры и сего чаяния достойно жительствовати вразуми [...]. К сей 
вере привлецы все языки, населяющие землю, да единым сердцем и единеми 
усты вси языцы прославляют Тебе Единаго всех Бога, и Благодетеля (Сергиев 
2006: 169-170).

(б) Ты и в самом причащении нашем Животворящих Твоих Таин уже возво-
дишь нас на небо: ибо где Ты, там и небо и небо небесе и даровав Себя Самого 
верным, Ты вместе с Собою уже даруеши и царство небесное, царство будущее, 
в залог Пречистаго Тела и Крови Твоей (Сергиев 1991: 101-102). 

Спонтано су се почетком ХХ века међу верницима Руске православне цркве 
шириле и друге молитве чији су аутори истакнути духовници: «Молитва по-
следних оптинских старцев», молитва преподобног Никона Исповедника (у 
жалости), молитва преподобног Јосифа (при нападу помисли), молитве преп. 
Макарија, преп. Анатолија (Потапова), преп. Нектарија, три молитве преп. 
Антонија (за породицу, за непријатеље, при почетку свакога посла) (текстове 
в. у: Горелов 1997: 151-158). Њихов језик, у целини посматрано, може се ока-
рактерисати као иновирани црквенословенски (дакле, са минималним прису-
ством лексичких елемената непознатих носиоцима руског језика и синтаксич-
ких славенизама који би отежавали рецепцију текста). Касније, у доба прогона 
Цркве, посебну популарност добијају нова остварења молитвеног жанра из 
пера јеросхимонаха Сампсона (Сиверса), митрополита Мануила (Лемешевског) 
и митрополита Трифуна (Туркестанова). Старац Сампсон искорачио је из 
дотадашње молитвене продукције делима оствареним на савременом руском 
језику са извесним елементима архаизације. Тако, молитва по примању светог 
Причешћа у потпуности је разумљива сваком вернику, и зато је препоручивана 
за читање после молитава заступљених у стандардним каноницима, обликова-
них средствима традиционалног богослужбеног израза:

 
Твоим Пречистым Телом, Твоей Пречистой Кровию, Иисусе, Спасе мой, Ты меня 

всего обнови: обнови сердце мое, обнови душу мою, обнови тело мое, обнови ум мой, 
обнови волю мою, обнови жизнь мою. Возьми от мене мое тяжкое бремя греховное. 
Исцели сердце мое. Умертви страсти моя. Научи меня молиться, научи меня каяться, 
научи меня плакать, научи меня вопить Тебе. Смири сердце мое, смири ум мой, исце-
ли гордыню мою. Даждь мне ныне положить начало благое. Приими мое покаяние, не 
остави мене, не отступи от мене. Даждь ми плачь за грехи моя, даждь ми исповедовать 
грехи моя. Не остави мене, не отступи от мене за грехи преступныя моя [...] (Сиверс 
1995: т, 1, 239-241).
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Сампсонова молитва Пресветој Богородици («Всемилостивая») оригинал-
ност и препознатљивост задобила је и захваљујући стихованом изразу: 

Всемилостивая Владычице моя,
Пресвятая Госпоже, Всепречистая Дево,
Богородице Марие, Мати Божия,
Несумненная и единственная моя Надежда,
Не гнушайся мене, не отвергай мене,
Не остави мене, не отступи от мене;
Заступись, попроси, услыши; виждь,
Госпоже, помози, прости, прости, Пречистая! (Сиверс 1995: т. 1, 52).

Поетској форми у новијој руској химнографији прибегао је још једино ми-
трополит Сергије Страгородски у свом Акатисту Серафимо-Дивјејевској икони 
Пресвете Богородице и Канону Богољупској икони, написаном хексаметром на 
црквенословенском језику, али ова два остварења нису наишла на шири одјек 
међу верницима, управо услед језичке баријере у рецепцији (детаљније в. у: 
Кравецкий, Плетнева 1994: 37-48). 

Као можда најоригиналније молитвено остварење намењено индивидуалној 
употреби издваја се акатист митрополита Трифуна (Туркестанова) Слава Богу 
за все, написан у потпуном складу са структурно-композиционим каноном ово-
га жанра, али са несвакидашњим лиризмом, животношћу и свежином израза 
(акатист је у потпуности уобличен на руском језику):

[...] Кондак 5
Не страшны бури житейские тому, у кого в сердце сияет светильник Твоего огня. 

Кругом непогода и тьма, ужас и завывание ветра. А в душе у него тишина и свет: там 
Христос! И сердце поет: Аллилуйя!

Икос 5
Я вижу небо Твое, сияющее звездами. О, как Ты богат, сколько у Тебя света! Лучами 

далеких светил смотрит на меня вечность, я так мал и ничтожен, но со мною Господь, 
Его любящая десница всюду хранит меня.

Слава Тебе за непрестанные заботы обо мне;
Слава Тебе за промыслительные встречи с людьми.
Слава Тебе за любовь родных, за преданность друзей;
Слава Тебе за кротость животных, служащих мне.
Слава Тебе за светлые минуты моей жизни;
Слава Тебе за ясные радости сердца.
Слава Тебе за счастье жить, двигаться и созерцать;
Слава Тебе, Боже, во веки! [...] (интегрални текст в. у: Полесский 1999, 440-447).

Литургијско стваралаштво Руске православне цркве било је подстицано и ин-
ституционалним путем. У време Помесног сабора 1917-18. године по благосло-
ву највиших црквених инстанци састављене су прве нове службе - Служба Всем 
Святым, в земле русской просиявшим (састављачи су били проф. Б. А. Турајев 
и јеромонах Атанасије Сахаров, редактор митрополит Сергије Страгородски) 
и Чин всенародного покаяния (аутора Јекатерине Лебедеве, епископа Пахомија 
Кедрова, јеромонаха Атанасија Сахарова и проф. Б. А. Турајева) (о историјату 
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настанка ових служби в. Балашов 2001: 427-434). Касније продукција нових 
служби и чинова слаби2 (податке в. у: Кравецкий, Плетнева 2001: 228-230), 
све до масовнијих канонизација вршених од краја 80-их година и у наредне 
две деценије. У новим службама, поред поједностављивања језичког израза 
приближавањем црквенословенског вокабулара и синтаксичког склопа руском 
језичком стандарду (о иновацијама унетим у црквенословенску норму током 
ХХ века детаљније в. Кончаревић 2005), занимљиво је обратити пажњу и на по-
ступке за транспоновање реалија и појава из Првог светског рата, грађанског 
рата и револуције, као и вишедеценијских прогона Цркве од стране тоталитар-
ног режима традиционалним, али и донекле модификованим лексичким и по-
етским средствима својственим црквенословенској химнографији (нпр.: на-
шествие иноплеменных Господь попусти; попусти Господь братоубийству и 
междоусобным бранем в земли Российстей быти; безумнии богоборцы святы-
ни земли нашея разориша, обители яко узилища темничная содеяша, храмы 
Божия в скверная и позорищная места обратиша и кровь христианскую в них 
пролияша; егда земля Российская тьмою безбожия и Каиновым озлоблением 
объята быст, тогда мнози христолюбивии людие на горькия работы изгнани 
быша и глад, мраз, зной и смерть лютую мужественне претерпеша – примери 
ексцерпирани из: Служба 2002; Служба 2003). 

У Српској цркви богослужбено стваралаштво у ХХ веку доживело је снажан 
замах, при чему се главнина нових остварења везује за савремени српски језик, 
што кореспондира са његовим увођењем у богослужбену праксу још од 20-их 
година3 и потоњим, ауторитетом Светог архијерејског сабора поткрепљеним 
признањем као званичног литургијског језика (1964). На црквенословенском 
језику пишу се малобројне службе и акатисти Србима светитељима, који вео-
ма брзо након настанка бивају ширени у преводима на савремени језик (тако, 
Акатист свим светим Србима из пера протојереја Мирка Павловића превешће 
архимандрит Јустин Поповић, Службу и Акатист преподобном Рафаилу 
Банатском чији је аутор протојереј Стеван Нинчић –епископ Амфилохије 
Радовић (исп. Поповић 1999: 379-393; Радовић 1989: 73-119). У новим химно-
графским остварењима написаним на српском језику запажамо изразиту флек-
сибилност израза, а у неким случајевима, парадоксално у односу на нормативне 
одлике поетских молитвених жанрова, али оправдано са становишта историјске 
веродостојности и дочаравања локалног колорита, и отвореност за дијалекатске 

2 Један од битних узрока ове појаве, по нашем мишљењу, била је и пракса расколничке 
организације „Жива Црква“ (најактивније је деловала у периоду 1922-1925), која је прокла-
мовала најширу слободу богослужбеног стваралаштва, али је због сарадње са совјетским 
властима и радикализма у реформским захватима задуго компромитовала и саму идеју 
литургијске обнове, претворивши је на делу у литургијску анархију (најпотпунији извор по-
датака и оригиналних докумената, укључујући и богослужбене текстове прихваћене унутар 
ове парасинагогалне организације, в. у: Левитин-Краснов, Шавров 1996). 

3 Први превод Божанствене Литургије светога оца нашега Јована Златоуста из пера 
Јустина Поповића датира из 1922, након чега су уследили преводи ширег богослужбеног кор-
пуса заслугом, најпре, истог аутора (превод Служебника из 1922, Малог и Великог требика 
из 1958, Василијеве и Литургије пређеосвећених Дарова из 1978, као и тридесетак акатиста 
у дужем периоду), затим Иринеја Ћирића, Лазара Мирковића, Петра Трбојевића, Емилијана 
Чарнића, Дамаскина Давидовића, Атанасија Јевтића, Матеје Матејића, Хризостома Столића, 
као и Комисије Светог Архијерејског Синода СПЦ. 
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и супстандардне појаве и елементе (Акатист светом Петру Цетињском 
Чудотворцу јеромонаха Петра Драгојловића, Служба преподобној матери 
нашој Стефаниди Скадарској и Битољској новојављеној, састав монахиње 
Стефаниде Бабић) (Драгојловић 2005; Бабић 2011: 95-135).

За српску средину карактеристична је и појава великог броја краћих моли-
тава написаних на савременом језику и укључених у молитвенике за свакод-
невну употребу штампане у великим тиражима, што је допринело њиховом 
брзом прихватању у најширим круговима верних (најчешће се ради о молит-
вама аве Јустина и владике Николаја). Најширу популарност у народу, посеб-
но међу припадницима богомољачког покрета, стекле су краће песме еписко-
па Николаја Велимировића које су првобитно биле намењене популаризацији 
основних поставки хришћанске вере и прослављању црквених празника, али 
су временом ушле у састав богослужења као факултативни елемент, најчешће 
у својству причастена (о паралитургијским песмама у Срба са лингвостили-
стичког аспекта детаљније в. у: Кончаревић, Ашковић 2012). Занимљиво је да 
мноштво химнографских остварења владике Николаја никада није ушло у ширу 
употребу, највероватније из идеолошких разлога. Међу њима налазимо само 
једно дело на црквенословенском - Канон Пресвјатој Богородици Словесници 
(Велимировић 1978: 761-766), док су Канон мученицима (205-209), Канон 
страдању Христовом (162-166), Мали канон Богојављењу (542-547), Мали ка-
нон Пресветој Богородици Јављеници (550-552), Канон уз Часни пост (572-580), 
Љубостињски канон Богородици – Царици тишине (730-734), Акатист светој 
великомученици Варвари (223-229), бројни Владичини покајни, умилителни и 
антифони тропари и стихире на Господње, Богородичне и светитељске празнике 
(107-186), као и развијеније службе - Крсни молебан Христу спаситељу народа 
српског у време нашествија иноплеменика (681-688) и Служба новомученицима 
српским, седамсто тисућа на број, пострадалим за веру православну и српско 
име од усташа у другом светском рату (689-713), уобличени на српском језику 
(са извесним елементима архаизације, углавном лексичким црквенословениз-
мима). Епископ Николај такође је веома успешно и поетски надахнуто препевао 
Акатист Исусу Сладчајшем (487-503), Акатист Пресветој Богородици (507-
510) и погребне стихире св. Јована Дамаскина (558-562), с тим што је њихова 
званична употреба изостала, вероватно, услед постојања напоредних (прозних) 
превода из пера Јустина Поповића и протојереја Лазара Мирковића, али и због 
претеране фолклоризације узвишеног и високо стилизованог акатистног израза 
у Николајевим препевима (десетерачки стих, римовање, примена стилских фи-
гура карактеристичних за народну поезију).

Какве су даље перспективе богослужбеног стваралаштва, чини нам се, није 
тешко предвидети. И у Русији, и у српским земљама прошло је доба када је 
пред Црквом стајало пре свега питање голог опстанка. Кључ њене будућности и 
будућности свеукупне културе и идентитета двају народа јесте пре свега питање 
стваралаштва, укључујући и оно богослужбеног карактера. Разуме се, успон ду-
ховног стваралаштва не може бити муњевит и свуда равномерно присутан. Али 
временом ће, чини нам се, овде-онде почети да избијају младице обновљене ду-
ховности. Како време буде пролазило, оне ће јачати и развити се у бујне, пло-
довима пребогате гране на стародревном, али неувелом и неувенљивом дрвету 
сеновитом што су га пре 1150 година засадили словенски Првоапостоли.
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КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКИЕ ТРАДИЦИИ 
И СОВРЕМЕННОЕ БОГОСЛУЖЕБНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
РУССКОЙ И СЕРБСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

(к 1150-й годовщине совершения первой Литургии на славянском языке)

Резюме
1150-я годовщина совершения первой Литургии на славянском языке, которая от-

мечается в 2014 году, дает нам повод для рассмотрения современного богослужебно-
го творчества в лоне двух поместных православных Церквей – Русской и Сербской. В 
предлагаемой статье дается обзор важнейших служб и гимнографических произведений 
на церковнославянском, русском и сербском языках, созданных с 20-х годов ХХ столе-
тия до наших дней, с особым рассмотрением их лингвостилистических особенностей и 
инновативных по сравнению с традиционным гимнографическим каноном свойств.
Ключевые слова: литургическое возрождение, богослужебное творчество, церковнос-

лавянский язык, гимнография, Русская Православная Церковь, Сербская Православная 
Церковь
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BOSNA, ZACH I NAČERTANIJE: O NEKIM ASPEKTIMA 
PROGRAMA ILIJE GARAŠANINA IZ 1844. GODINE

Rad se bavi Načertanijem – prvim cjelovitim programom inozemne politike Kneževine 
Srbije čijim se autorom smatra jedan od najvažnijih srpskih državnika 19. stoljeća, Ilija 
Garašanin. Taj se tajni dokument iz 1844. već tradicionalno proglašava prvom sustavnom 
artikulacijom velikosrpske ideje. Je li ta procjena opravdana? Koja je uloga češkoga slavenofila 
Františeka Zacha u nastanku Garašaninova programa? Koje su razlike između Načertanija i 
Zachova izvornoga plana? Koje je mjesto Bosne u oba dokumenta? Autor nastoji odgovoriti 
na ta četiri međusobno povezana pitanja, i to na osnovi poredbene analize cjelovitih izdanja 
Garašaninova Načertanija te Zachova plana slavenske politike Srbije.

Ključne riječi: Bosna, Kneževina Srbija, František Alexandr Zach, Ilija Garašanin, 
Načertanije

Ove će se godine napuniti 170 godina od nastanka prvoga cjelovitog programa 
inozemne politike Kneževine Srbije čijim se autorom smatra onodobni ministar unu-
tarnjih poslova te jedan od najvažnijih srpskih državnika 19. stoljeća, Ilija Garašanin 
(1812–1874). Nijedan drugi historijski izvor povezan s formiranjem moderne srpske 
nacije i države nije obavijen tolikim kontroverzama i proturječnim interpretacija-
ma kao ovaj tajni dokument iz 1844. koji je prvi put objavljen tek 1906. godine pod 
nazivom Načertanije. I dan-danas se u južnoslavenskoj sredini vode često vatrene i 
ideologizirane polemike o karakteru toga teksta koji se već tradicionalno proglašava 
prvom sustavnom artikulacijom velikosrpske ideje.1 Sudionici tih sporova nerijetko 
iznose rezolutne sudove o Garašaninu i njegovu programu, a da se temeljito ne upo-
znaju s tekstom Načertanija, a kamoli s njegovim predloškom iz pera češkoga sla-
venofila Františeka Alexandra Zacha (1807–1892).2 Međutim mišljenja sam da je 
temeljita usporedba cjelovitih izdanja obaju dokumenata nezaobilazna metodološka 
pretpostavka za bilo kakvu smislenu interpretaciju Načertanija te eventualnu deba-
tu o njegovu karakteru. Stoga ću u svojem izlaganju polaziti od takve komparativne 
analize, pričem ću pokušati pronaći odgovor na četiri međusobno povezana pitanja: 
Možemo li Načertanije uistinu nazvati velikosrpskim programom? Koja je Zachova 
uloga u njegovu nastanku? Po čemu se konačan oblik teksta razlikuje od predloška? 
Koje je mjesto Bosne u oba dokumenta?

Za početak smatram važnim napomenuti da je autor predloška Načertanija F. 
A. Zach od 1843. godine u Beogradu radio kao agent poljske političke emigracije 
što ju je vodio knez Adam Jerzy Czartoryski (1770–1861). U skladu s interesima te 
emigrantske skupine sastavio je plan čija je realizacija trebala dovesti do formiranja 
snažne južnoslavenske države koja bi se prostirala od Jadrana do Crnoga mora te bi 

1 Usp. npr. Stančić 1968-69, Čović ed. 1991, Ljušić 1993, Krestić, Nedić eds. 2003.
2 Usp. Žáček 1977, 1963, Hladký, Štěpánek eds. 2007.
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činila branu protiv prodiranja Austrije i Rusije u jugoistočnu Europu. Tu je Srbija 
trebala odigrati ključnu ulogu inicijatora toga državotvornog i nacionalno-emanci-
pacijskog procesa. Premda je Načertanije gotovo doslovan prijepis Zachova predloš-
ka, Garašanin je u izvorni tekst unio nekoliko korekcija što su izrazito promijenile 
ukupno značenje konačne verzije dokumenta.3 Srpski je političar primjerice u većini 
slučajeva zamijenio atribut južnoslavenski atributom srpski i potputno izostavio po-
glavlje u kojem češki pristaša slavenske uzajamnosti promišlja odnos Srbije prema 
predstavnicima hrvatskoga ilirskog pokreta, koje je tijekom sastavljanja teksta kon-
zultirao i čije je napore simpatizirao.4 Dok Zach navodi kako temelj srpske politike 
mora biti njezin južnoslavenski karakter, prema Garašaninu se politika Srbije ne smi-
je ograničavati „na sadašnje njene granice, no da teži sebi priljubiti sve narode srpske 
koji ju okružavaju“ (Stranjaković 1939: 75). Utoliko je Garašanin umjesto prvotnog 
Zachova plana političkog ujedinjenja čitava slavenskog juga, koji se trebao ostvariti 
u suradnji s Hrvatima, podastro unilateralan program teritorijalne ekspanzije srpske 
države usmjeren primarno na područja pod osmanskom vlašću.

Uzor onodobna državotvornog napora Zach i Garašanin vide u Dušanovu car-
stvu iz 14. stoljeća. S time u vezi suglasno tvrde kako bi „srbsko-slavensko carstvo“ 
(Stranjaković 1939: 77) bilo zamijenilo Istočno Rimsko Carstvo da nije bilo dolaska 
Turaka. Stoga je zadaća suvremenika nadovezati se na djelo predaka, pa na osno-
vi „svetog prava istoričeskog“ obnoviti moćnu srpsku državu što će, prema njiho-
vu uvjerenju, „vrlo lako razumeti a i s radostiju primiti“ i „ostali Južni Sloveni“ jer 
se kod „Slavena turskih“ do danas čuva živa uspomena na slavne događaje i ličnosti 
„istorije njihove“ (Stranjaković 1939: 78). Pravo Srba na vodeći položaj među „svi-
ma Slavenima u Turskoj“ pritom obojica autora izvode iz činjenice da su se upra-
vo oni „prvi sobstvenim sredstvima i snagom za svoju slobodu borili“ (Stranjaković 
1939: 79). Njihovom je zadaćom dakle nastaviti započeto, nadalje stajati na čelu 
nacionalno-emancipacijskoga napora te na čvrstim historijskim temeljima ponov-
no izgraditi veliku „srbsku“ (Garašanin)/„slavensku“ (Zach) državu (Stranjaković 
1939: 84) što će popuniti prazninu koja će na Balkanu nastati zbog skore propasti 
Osmanskog Carstva. Transformacija Turske u „novu nezavisnu [hristijansku drža-
vu]“ (Garašanin)/„nezavisimu i samostalnu slavensku državu“ (Zach) (Stranjaković 
1939: 77) k tome bi onemogućila ostvarivanje ruskih i austrijskih imperijalnih ambi-
cija u jugoistočnoj Europi te bi se tako, u skladu s interesima Francuske i Engleske, 
očuvala ravnoteža između velesila na kontinentu.

Jamstvo održivosti zamišljenoga političkog subjekta, čiji zametak ima postati 
onodobna Kneževina Srbija, Zach i Garašanin vide kao prvo u njegovu geografsko-
me položaju, površini te prirodnom bogatstvu, a kao drugo u borbenu duhu njegova 
stanovništva, u čije prednosti također spada „uzvišeno i vatreno čuvstvo narodnosti, 
jednako poreklo“ i „jedan jezik“ (Stranjaković 1939: 79). Obojica dakle svoj drža-
votvorni program temelje ne samo na historijskom nego i prirodnome pravu. Prvim 
korakom za postizanje zacrtana cilja smatraju angažiranje pouzdanih i detaljno upu-
ćenih agenata koji će se zaputiti u područja što graniče sa Srbijom i po povratku 
podnijeti izvještaj o tamošnjim prilikama, vojnoj pripravnosti, raspoloženju lokalnog 
stanovništva te njegovim stavovima prema Srbiji. Veliko značenje pripisuju jačanju 

3 Usp. paralelno izdanje obaju tekstova od kojega polazim i iz kojega citiram: Stranjaković 
1939.

4 Usp. Vučković 1956.
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srpskog utjecaja u Bugarskoj jer se, prema njihovu mišljenju, upravo ondje izrazito 
sukobljavaju politički interesi Srbije i Rusije. Za razliku od Zacha Garašanin dopu-
šta mogućnost da Srbi pod određenim okolnostima surađuju s Petrogradom radi po-
stizanja svojih dugoročnih ciljeva. Zach ne računa na mogućnost srpsko-ruske sloge 
(što proistječe iz same srži njegova angažmana), ali s druge strane Srbe potiče da se 
orijentiraju na „česske slavene“ (Stranjaković 1939: 96) te formiraju protuaustrijski 
savez skupa s Česima, Moravljanima, Slovacima i Poljacima. To čini u razmjerno 
opsežnu poglavlju svojega plana koje je Garašanin pak reducirao na kratku i uopće-
nu konstataciju da je potrebno oprezno uspostaviti kontakte sa „Slavenima Česke, 
Moravije i Slovačke“ (Stranjaković 1939: 96).

Srpski je ministar unutarnjih poslova sličan neodređen pristup zauzeo također 
prema drugim dijelovima Zachova plana u kojima se taj poljski agent bavi politi-
kom Srbije prema Slavenima što žive pod habsburškom vlašću. Kako je već rečeno, 
Garašanin je u potpunosti ispustio poglavlje koje konkretizira odnos Srbije prema 
Hrvatima, a koje je Zach nazvao Otnošenie Serbie prema Horvatskoj. Hrvatska je na-
posljetku u konačnu obliku dokumenta spomenuta tek u dvije rečenice.5 Više-manje 
marginalno se Garašanin bavi i odnosom Srbije prema srpskim sunarodnjacima u 
Srijemu, Bačkoj i Banatu. Središnji predmet njegova interesa tako dakle nisu ni Srbi 
u Ugarskoj, već obližnji dijelovi Osmanskoga Carstva u vezi s kojima Garašanin i 
Zach izražavaju uvjerenje da baš u njima Srbija može najintenzivnije iskoristiti svoj 
utjecaj. Takvim područjima smatraju Bosnu, Hercegovinu, Crnu Goru te sjevernu 
Albaniju.

Presudno značenje pritom obojica autora pridaju pridobivanju Bosne zajedno s 
Hercegovinom zbog čega podrobno razrađuju plan srpske politike prema tim zemlja-
ma. Premda istodobno ističu ulogu sjeverne Albanije i Crne Gore za osiguranje pri-
stupa Srbije Jadranskom moru, Bosna u njihovim elaboratima zauzima znatno veći 
prostor.6 S time u vezi naglašavaju da će za uspjeh njihovih državotvornih zamisli biti 
nužno da Bosanci kao svojega suverena prihvate srpsku vladarsku dinastiju. U su-
protnome bi naime nesumnjivo došlo do „razkomadanj[a] južni slavena (Zach)/Srba 
(Garašanin) na provincijalna mala knjažestva pod osobitim vladajućim familijama“ 
(Stranjaković 1939: 87). Zadaća je srpske politike spriječiti takav razvoj događaja te 
zadobiti naklonost Bosanaca i ostalih Slavena u Turskoj koji bi trebali steći dojam 
da je Srbija njihova prirodna saveznica i zaštitnica. Stoga Garašanin u svoj program 
unosi mnoštvo mjera što ih je Zach predložio, a čijim ostvarivanjem namjerava pri-
dobiti simpatije i podršku Bosanaca, odnosno ojačati utjecaj Srbije u Bosni.

Obojica tako navode da bi Srbija trebala osigurati više graničnih prijelaza na srp-
sko-bosanskoj granici, širiti svijest o srpskoj legislativi i institucijama među bo-

5 Garašanin najprije spominje Slavoniju, Hrvatsku i Dalmaciju (tim redoslijedom) u vezi s pla-
nom da se srpski agenti pošalju u okolna područja, pričem tek konstatira potrebu da Srbija bude pre-
cizno upoznata sa situacijom u tim trima zemljama. Drugo je mjesto dokumenta, u kojemu je ovoga 
puta riječ samo o Hrvatskoj i Dalmaciji, odlomak posvećen planu da se tiskaju knjige namijenjene 
širenju srpskog utjecaja među Južnim Slavenima katoličke vjere.

6 Čak i potrebu jačanja utjecaja Srbije na „sjeverne Arbaneze“ i Crnu Goru obrazlažu činjeni-
com da „upravo oni narodi /.../ imadu ključeve od vrata Bosne i Hercegovine“ (Stranjaković 1939: 
91). Crnu Goru pak osim njenoga strateškog položaja cijene osobito zbog njezina vojnog potencija-
la koji se može iskoristiti „da se Bosna i Hercegovina od Turske odjele“ (Zach i Garašanin) i „Srbiji 
prisajedine“ (Garašanin) (Stranjaković 1939: 92).
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sanskim stanovništvom te u srpski administrativni aparat primiti nekoliko mladih 
Bosanaca koji će po povratku u svoju zemlju postupati u skladu s praktičnom i idej-
nom spremom stečenom u Srbiji. Također predlažu osnivanje savjeta sastavljenoga 
od istaknutih Bosanaca izabranih na vremenski ograničen mandat koji će predstav-
ljati neku vrstu provincijske vlasti koja međutim ne smije biti preprekom budućemu 
tješnjem povezivanju Bosne sa Srbijom. Garašanin čak naglašava kako sve pokrenute 
promjene u Bosni moraju biti predstupanj za ostvarenje „one velike cjeli“, što pred-
stavlja „opšte sojedinjenje sviju Srba i provincija ujedno“ (Stranjaković 1939: 87).

Srpski ministar unutarnjih poslova od Zacha pak preuzima misao da je ključna 
pretpostavka za uspjeh planirane politike postizanje sloge između bosanskih pravo-
slavaca i katolika. Stoga se po uzoru na Zacha opredjeljuje za poštivanje načela vjer-
ske slobode koja bi, navodno s vremenom, mogla osloviti i neke muslimane. Zach i 
Garašanin su uvjereni da Srbiji neće biti teško steći utjecaj nad bosanskim pravoslav-
cima. Međutim posebnu pozornost i opreznost prema njihovu mišljenju zahtijevaju 
bosanski katolici čiju naklonost Srbija može osvojiti osobito kroz djelovanje na nji-
hovo franjevačko svećenstvo. S time u vezi Zach uvažava dotadašnju ulogu Hrvatske 
jer su upravo njezinom zaslugom te zahvaljujući njezinoj žrtvi već u to vrijeme bo-
sanski franjevci, kako kaže, naklonjeni Srbiji. Garašanin doduše ispušta tu opasku, 
no s druge strane konstatira potrebu da se bosanski fratri pridobiju za ideju ujedinje-
nja Bosne sa Srbijom. Franjevcima naime pripisuje presudno značenje za željeno 
odvraćanje bosanskih katolika od austrijskoga utjecaja te njegovu zamjenu srpskim 
utjecajem.

Svoj cilj namjerava postići tiskanjem „podobnih patriotičeskih djela“ namijenje-
nih Bosancima te uz pobliže neodređena „ostala nužna dejstva, koja bi trebalo razu-
mno opredjeliti i nabljudavati“ (Stranjaković 1939: 89). U slučaju izdavačkih plano-
va on doista polazi od Zachova predloška, ali različito shvaća njihovu svrhu i način 
provedbe. Dok Zach zaziva osnutak prve tiskare u Bosni o čijem bi radu vodili raču-
na tamošnji franjevci i koja bi znatno pridonijela „probuđenj[u] i ojačanj[u] narod-
nog čuvstva /.../ sviju Bošnjaka“ (Stranjaković 1939: 89), Garašanin primarno želi 
utjecati na bosanske katolike, i to preko knjiga tiskanih u Beogradu. Stoga odbija 
Zachov prijedlog da Srbija financijski ili materijalno potpomogne osnivanje i djelat-
nost tiskare na bosanskome teritoriju, pričem daje prednost rješenju koje će srpskoj 
vladi omogućiti punu kontrolu nad sadržajem objavljenih naslova. Od Zacha pak 
preuzima konkretan prijedlog djela koja bi u okviru te inicijative trebala biti izdana. 
Osim molitvenika za katolike i pravoslavce, zbirke duhovnih pjesama te zbirke puč-
kih pjesama usporedo tiskanih na latinici i ćirilici, svjetlo dana trebala bi, kako na-
vodi, ugledati također „kratka i obšta narodna istorija Bosne u kojoj ne bi se smeli 
izostaviti slava i imena nekih muhamedanskoj veri prešavši Bošnjaka“ (Stranjaković 
1939: 89). Obojica ideologa ujedno naglašavaju da bi taj priručnik imao biti napisan 
„u duhu slavenske narodnosti i sa svim u duhu narodnog jedinstva Srba i Bošnjaka“ 
(Stranjaković 1939: 89). Slična književna produkcija mogla bi, smatraju, posluži-
ti i za zbližavanje Dalmacije i Hrvatske sa Srbijom i Bosnom. Zach čak drži da bi 
takvim knjigama bilo moguće utjecati i na bosanske muslimane te neke od njih pri-
voljeti na domoljubne osjećaje i konvertiranje na krćanstvo. Garašanin spomenutu 
pretpostavku doduše ignorira, međutim u svoj spis uključuje daljnje inicijative koje 
je Zach predložio, a koje imaju pridonijeti stjecanju povjerenja i privrženosti bosan-
skih katolika. Uz modificiran plan književne propagande iz Zachova predloška pre-
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uzima i prijedlog da se jedan od bosanskih franjevaca imenuje profesorom latinsko-
ga na beogradskom liceju. Smatra da bi ta osoba poslije mogla raditi kao posrednik 
između Srbije i bosanskih katolika. Istodobno bi joj bilo omogućeno da u Beogradu 
osnuje katoličku kapelu koja bi se nalazila pod patronatom francuskog konzula. Tako 
bi Srbija poslala pozitivan signal bosanskim katolicima kako poštuje princip vjerske 
tolerancije, a u isti mah bi dobila jamstvo da prva katolička bogomolja u srpskoj me-
tropoli neće biti izložena neželjenom austrijskom utjecaju.

Sve dosad spomenute činjenice govore u prilog tomu da od svih spomenutih po-
dručja Garašanin u svojem planu posvećuje najveću pozornost upravo Bosni i njezinu 
stanovništvu. Iako se i u tom smislu nadovezuje na Zachov predložak, srpski političar 
višekratno intervenira na gore opisan način baš u dijelove u kojima autor predloška 
piše o bosanskoj problematici. Zach naime prema Bosni i Bosancima zauzima umno-
gome drukčiji stav, o čemu jasno svjedoči više puta spomenuto poglavlje o odnosi-
ma Srbije prema Hrvatskoj, koje Garašanin pri sastavljanju vlastita plana nije uzeo u 
obzir. U njemu se Zach zalaže za sporazumno djelovanje Srbije i Hrvatske u slučaju 
Bosne, koju, zahvaljujući njezinu geografskom položaju i konfesionalnoj pripadno-
sti tamošnjega stanovništva, vidi kao „srednji člen u sojuzu onom k kome Serbija i 
Horvatska prirodno prinadleže“ (Stranjaković 1939: 92). U Bosni, kako navodi, živi 
i hrvatski i srpski živalj, što znači da Srbija mora postupati u skladu s „s najvažnijim 
horvatskim patriotima“ (Stranjaković 1939: 93), odnosno biti suglasna s paralelnim, 
ravnomjernim i koordiniranim ostvarivanjem srpskoga i hrvatskog utjecaja na tom 
području. Jedino je tako, po Zachovu mišljenju, moguće ostvariti ne samo međusob-
no povjerenje između Bosanaca katoličke i pravoslavne vjere nego i težnju da se i 
jedni i drugi „s vremenom k Srbiji [...] prikloniti žele“ (Stranjaković 1939: 93).

Smatram važnim napomenuti kako je Zach do navedenih zaključaka dospio ne 
samo vlastitom analizom nego i zahvaljujući konzultacijama sa Stjepanom Carom, 
emisarom vodeće ličnosti ilirskoga pokreta Ljudevita Gaja.7 Bio je dakle upoznat 
s nacionalno-političkim stajalištima i ambicijama Hrvata prema Bosni i tamošnjem 
stanovništvu. Stoga ne iznenađuje da se pribojavao kolizije srpskih i hrvatskih inte-
resa na tom području. Iz tih je razloga Srbe i pozivao na naglašenu opreznost i usku 
suradnju s Hrvatima po tome pitanju. Garašanin je pak, ne mareći za savjete poljskog 
agenta, u svim dijelovima programa, uključujući one koji se tiču Bosne, inzistirao na 
jednostranu djelovanju Srbije. Tako je udario temelje dominantnoj percepciji Bosne 
od strane srpskih političara i ideologa 19. i 20. stoljeća, koji su tu zemlju doživlja-
vali kao središnji predmet interesa srpske vanjske politike ujedno polažući isključi-
vo pravo na samostalno odlučivanje o njezinoj budućnosti. Velik dio njih pritom se 
pozivao ne samo na tobožnji srpski karakter tamošnjega stanovništva nego je, po 
Garašaninovu uzoru, čak upotrebljavao kategoriju historijskog prava zasnovanoga 
na veličini teritorija i značenju Dušanova carstva. I to bez obzira na činjenicu da je 
ono imalo svoje težište na području historijske Makedonije, a Bosna uopće nije či-
nila njegov dio.8 Već se u prvome programu vanjske politike Srbije dakle susrećemo 
s nejednoznačnim i u velikoj mjeri kontradiktornim određenjem principa na kojima 
se imala zasnivati teritorijalna ekspanzija mlade države. Ta je ambivalencija u idu-

7 Usp. Žáček 1973: 142–145, Žáček 1963: 45–46, Žáček 1966: 67–68, Stehlík 2013: 30–54.
8 U Garašaninovu programu Makedonija se za razliku od Bosne pritom nijednom ne pojavljuje. 

Iz perspektive današnjeg čitatelja naizgled paradoksalno može djelovati i činjenica da se u doku-
mentu nijedanput ne spominje Kosovo (odnosno Stara Srbija).
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ćim desetljećima postala neodvojiv popratni motiv srpskoga državotvornog napora.9 
Pregnantno je tu činjenicu jednom prilikom formulirala ugledna srpska historičarka 
Dubravka Stojanović: „U crtanju idealnih granica brkali su se principi – po istorij-
skom principu se sanjalo Dušanovo carstvo, a po etničkom se stizalo do Jadranskog 
mora. Tako se stiglo do neostvarivih programa i do zatvorenog kruga iz kojeg izlaza 
nema.“ (Stojanović, 2013).

No vratimo se povijesnim počecima spomenute dileme. Iz provedene poredbene 
analize Garašaninova programa i Zachova predloška nedvosmisleno proizlazi da je 
srpski ministar unutarnjih poslova slijedio drugačiji cilj od poljskog agenta češko-
ga podrijetla. Obojica doduše suglasno navode kako se Srbija u njihovo vrijeme, to 
jest 1844. godine, u prvom redu treba usmjeriti na učvršćivanje utjecaja u susjednim 
turskim područjima. Ali dok se Garašanin zaista na prvom mjestu usredotočuje na 
tako geografski ograničen prostor, izlažući program postupna teritorijalnog širenja 
Srbije na račun Osmanskog Carstva, Zachov plan sadrži dodatnu (južno)slavensku 
dimenziju. Njegov je tvorac naime znatnu pozornost posvetio ne samo „turskim“ već 
i „austrijskim“ Slavenima, pričem je apelirao na suradnju Srba i Hrvata. Naglasio 
bih kako je ostvarivanje njegova plana nedvojbeno pretpostavljalo povredu teritori-
jalne cjelovitosti Habsburške Monarhije u korist zamišljene južnoslavenske države. 
Premda taj cilj nije bilo moguće ostvariti mirnim putem, nemojmo zaboraviti da je 
Zach radio za poljsku emigraciju za koju je pretpostavljeni vojni sukob bio neozaobi-
lazno sredstvo za uskrsnuće Poljske. Czartoryski i njegovi pristaše stoga su u proši-
renoj Srbiji vidjeli prije svega potencijalnoga strateškog saveznika u slučaju izbijanja 
rata, od kojega su priželjkivali poraz Austrije i obnavljanje poljske države. S druge 
strane Zachovom je zadaćom bilo privoljeti čelnike Kneževine Srbije da se identifi-
ciraju s vodećom ulogom Srbije u nacionalno-emancipacijskim procesima na slaven-
skom jugu i idejom ujedinjenja svih Južnih Slavena u jednu državu. U slučaju rata 
Srbija bi se zatim, zajedno s drugim Južnim Slavenima čije je simpatije i podršku 
trebala steći pomoću čitavog niza mjera što ih je Zach bio predložio, borila za sličan 
ideal kao i Poljaci. Bilo kako bilo, možemo reći da su F. A. Zach, odnosno poljska 
politička emigracija oko kneza Czartoryskoga, bitno pridonijeli nastanku koncepcije 
Srbije kao vodećega činioca i pokretača procesa južnoslavenskoga političkog ujedi-
njenja. Takvo je shvaćanje Srbije kao južnoslavenskog Pijemonta kasnije u 19. i na 
početku 20. stoljeća pridobilo brojne pristaše među srpskim i drugim južnoslaven-
skim političarima i intelektualcima.

Makar je u prvom programu srpske vanjske politike Garašanin zacrtao donekle 
različite i skromnije ciljeve, Načertanije je od objavljivanja početkom 20. stolje-
ća mnogo istraživača ocijenilo kao program južnoslavenskog ujedinjenja. Međutim 
s vremenom je rastao tabor njihovih protivnika koji su smatrali da je riječ o progra-
mu velikosrpskoga ili u najmanju ruku usko srpskog karaktera. Dok većina suvreme-
nih srpskih istraživača još uvijek naglašava pragmatizam srpskog ministra unutarnjih 
poslova, koji je, prema njihovu mišljenju, Zachov plan prilagodio realnim mogućno-
stima onodobne Srbije, u hrvatskoj i bošnjačkoj sredini vlada dugoročan konsenzus 
među stručnom i laičkom javnošću oko velikosrpskoga karaktera Načertanija.

Na osnovi usporedbe Garašaninova dokumenta sa Zachovim predloškom došao 
sam do zaključka da Načertanije: 1) za razliku od Zachova plana nije moguće sma-

9 Usp. Milosavljević 2002: 33, 116–123.
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trati programom južnoslavenskoga političkog ujedinjenja, 2) njegov se autor kon-
centrira isključivo na interese srpske države koje identificira s postupnim širenjem 
njezina teritorija na susjedna, strateški značajna područja, od kojih ključno znače-
nje pridaje Bosni i Hercegovini, što su, po njemu, u nacionalnome pogledu srpske 
zemlje. Mišljenja sam da je tek pitanje terminologije hoćemo li takav program na-
zvati srpskim ili velikosrpskim. Držim da odgovor na tu dvojbu ovisi jedino o odlu-
ci hoćemo li Načertanije i slične nacionalno-partikularističke političke koncepcije 
19. stoljeća, koje su bile logičan izraz onodobnih nacionalno-emancipacijskih i drža-
votvornih procesa u jugoistočnoj Europi, nazivati emocionalno prilično obilježenim 
atributima velikosrpski, velikohrvatski, velikobugarski i sl. ili ćemo dati prednost ne-
utralnoj terminologiji.10
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Петр Стехлик

БОСНИЯ, ЗАХ И НАЧЕРТАНИЕ: О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ 
ПРОГРАММЫ ИЛИИ ГАРАШАНИНА 1844 ГОДА

Резюме
Статья посвящена Начертанию, первой широкомасштабной программе внешней по-

литики Княжества Сербии, автором которого считается один из виднейших сербских 
политиков XIX столетия – Илия Гарашанин. Этот секретный документ, составленный 
в 1844 г., уже традиционно провозглашается первой систематической артикуляцией ве-
ликосербской идеи. Является ли оправданной такая оценка? Какова роль чешского сла-
вянофила Франтишека Заха в становлении программы И. Гарашанина? Каковы разли-
чия между Начертанием и первоначальным плана Заха? Какое место занимает Босния 
в обоих документах? Автор пытается ответить на эти четыре взаимосвязанных вопро-
са при помощи сравнительного анализа полных изданий Начертания И. Гарашанина и 
плана славянской политики Сербии Ф. Заха.
Ключевые слова: Босния, Княжество Сербии, Франтишек Александр Зах, Илия 

Гарашанин, Начертание
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РЕЦЕПЦИЈА МИХАИЛА ЈУРЈЕВИЧА ЉЕРМОНТОВА У СРБИЈИ
(Поводом 200-годишњице пишчевог рођења)

Овај пригодни текст посвећен је обележавању 200-годишњице од рођења Михаила 
Јурјевича Љермонтова (1814-1841), писца који је припадао плејади најзначајнијих руских 
стваралаца прве половине ХIX века. У културолошком памћењу српске интелигенције 
он је присутан као, одмах после Пушкина, најпопуларнији руски песник ХIX века. У за-
датим оквирима овог чланка, потрудићемо се да на основу одабраних текстова из огром-
ног материјала који смо сакупили изведемо једну генерализовану анализу, сумирајући 
стоседамдесетогодишње упознавање Срба са животом и стваралаштвом овог значајног 
писца.
Кључне речи: Љермонтов, рецепција, преводи, књижевна критика, утицај.

Редеют бледные туманы
Над бездной смерти роковой,
И вновь стоят передо мной 
Веков протекших великаны.

(М. Ю. Лермонтов: 1831-го января)

Приступи проблематици о којој је овде реч утемељени су још на самом почет-
ку ХХ века, најпре у истраживањима П. А. Заболотског (Очерки русского влия-
ния в славянских литературах нового времени, 1908; Лермонтов у южных сла-
вян, 1909), И. Петровића (Бајронов утицај на М. Ј. Љермонтова, 1924). Нешто 
доцније и знатно потпуније на ову тему је писао А. Погодин (Љермонтов код 
Срба, 1938). После рата се проблематиком рецепције Љермонтова код нас по-
забавио П. Митропан (у својим краћим текстовима: Први преводи Љермонтова 
на српском, 1951; Љермонтов међу Србима, 1964). Од странаца на ову тему 
огласио се професор Московског универзитета Н. Кравцов (Лермонтов в 
Югославии, реферат објављен 1964. у научној периодици, 1973. у зборнику ра-
дова овог аутора). О Љермонтову су у Србији брањене и штампане две док-
торске дисертације. Најпре М. Ортхабера (Утицај песника Хајнеа на песни-
ка Љермонтова, брањена у Љубљани, штампана у Ужицу, 1936). Онда и М. 
Сибиновића, под насловом Љермонтов у српској литератури – до другог свет-
ског рата, брањена и објављена у Београду, 1971). 

Међутим, од 1941. године прошло је преко седам деценија пријема 
Љермонтовљевог дела код нас. Штампани су нови преводи његових песама, 
поема, прозних дела и драма. Најзад, објављене су и прва српска Сабрана 
дела М. Ј. Љермонтова, т. I-III, Београд, 1980, у ред. М. Сибиновића. И 
књижевнокритичка литература о овом писцу је све обимнија. Све то захте-
ва ново, макар и само прегледно, промишљање материјала са тачке гледишта 
нашег времена, коришћења новијих резултата љермонтовистике, али и нових 
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методолошких приступа уопште. Отуд ће у овом раду нешто више речи бити 
посвећено пријему Љермонтовљевог стваралаштва после Другог светског рата, 
будући да о томе засада не постоји ниједна синтетичка студија. 

I
Краћи преглед првог периода рецепције: до Другог светског рата

Одмах на почетку ваља напоменути да је у српски духовни простор 
Љермонтов улазио полако, те да се у њега пробио релативно касно. 

Прва оскудна сведочанства о Љермонтову тада малобројна српска кул-
турна јавност стицала је на почетку 40-тих година, посредно – из немачке и 
аустро-угарске штампе. И први помен о песништву Љермонтова у новосадској 
Српској летописи (1844) је превод са немачког језика. Општа атмосфера за 
пријем Љермонтовљевог стваралаштва тада није била погодна. Први превод 
Љермонтовљевог дела на српски – приповетке Тамањ – урадио је анонимни 
преводилац, са немачког језика (часопис Авала, 1846). Претпостављамо да је 
немачки преводилац био и код нас познати пропагатор руске књижевности – 
Фридрих Боденштет, који је имао прилике да се са Љермонтовом лично сретне 
1841. године у Москви, да би затим нешто доцније своје одабране преводе овог 
руског писца објавио у Берлину, у два тома. Било како било, приповетка Тамањ 
је на немачки језик до 1846. била преведена у два наврата. Све смо ово наве-
ли због тога што је први српски преводилац преводио посредно, будући да се и 
немачки преводилац користио пољским преводом из Денице Ј. Добровског. (Из 
које су, узгред, хрватски илирци превели исту приповетку две године раније). 
Године 1852. у Србским новинама објављен је превод Фаталисте (сада већ са 
руског, али је преводилац поново остао анониман). Надаље је овај део Јунака 
нашег времена постао веома популаран у Србији, највише због његовог јунака 
– поручника Вулича Л. Черепски пише да је као прототип Вулича делимич-
но послужио Љермонтовљев познаник – Иван Васиљевич Вуич. (У првој 
варијанти рукописа јунак је тако и именован). Вуич је био годину дана млађи 
од Љермонтова. Обојица су похађала петербуршку јункерску школу и од 1837. 
године служили на Кавказу. Вуич је надживео Љермонтова читаве четрдесет и 
три године (Черепский 1981: 95). Детаљније о поручнику Вуичу, уз добро про-
учену доступну грађу и литературу писао је Ј. Јанићијевић (Јанићијевић 1967 : 
119-127). 

Од средине 50-тих година расте број превода и преводилаца. Карактеристична 
је чињеница да су се у превођењу и препевавању Љермонтовљевих песа-
ма и његове прозе испробавали и такви знаменити посленици српске кул-
туре као што су: Јован Јовановић Змај, Стојан Новаковић, Војислав Илић. 
Милорад Шапчанин, Ристо Одавић, Јован Дучић, Окица Глушчевић, Јован 
Максимовић, Милош Московљевић, Иван Шајковић, Кирил Тарановски, и др. 
До почетка Другог светског рата у српској периодици објављено је више од 
двесто превода Љермонтовљевих дела, једна књига Изабраних песама (1921, 
превод О. Глушчевића) и три зборника песама, у којима су смештени и неки 
Љермонтовљеви стихови (састављачи и преводиоци: Ј. Максимовић, Р. Одавић 
и К. Тарановски). 
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Нешто после оснивања Велике школе у Београду (потом прерасле у 
Универзитет) на њој је на Историјско-филолошком одсеку професор Пла-
тон Кулаковски започео наставу из руског језика и књижевности. Његов 
четворогодишњи рад није могуће реконструисати, али је професор оставио иза 
себе своје приступно предавање, у коме једва да је поменуо Љермонтова, само 
као Пушкиновог настављача (Кулаковски 1879).  

Помени, цртице и чланци о животу и стваралаштву Љермонтова писани на 
крају XIX и почетку ХХ века не одликују се посебном оригиналношћу, нити 
дубином. Међутим, и овде се издвајају чланци Ј. Продановића о Јунаку на-
шег доба (1922), и већ поменути рад И. Петровића Бајронов утицај на М. Ј. 
Љермонтова (1924). 

У својој рецензији Продановић се показао не само као пажљив читалац 
управо објављеног новог превода Љермонтовљевог романа (преводилац М. 
Московљевић), већ и као зналац друштвеног живота Русије доба у коме су смеш-
тени пишчеви јунаци. Печоринов лик Продановић је тумачио са социолошке 
тачке гледишта. Под утицајем дотадашње руске критике он је придао велики 
значај Љермонтовљевој креацији новог социјалног типа. Па ипак, критичар за-
мера руском писцу што није представио „борце за преображај руске државе“, 
мада одмах затим признаје да у 30-тим годинама XIX века таквог типа људи у 
Русији још није могло бити. Занимљива и вредна пажње је анализа романти-
чарских и реалистичких преплитања у Јунаку нашег доба, коју је Продановић 
остварио у овом приказу (Продановић 1922 : 44-48).

Илију Петровића, човека радозналог и неспокојног духа, судбина је дове-
ла у Америку. У њој је он почетком 1923. године на Колумбијском универзи-
тету у Њујорку одбранио магистарску дисертацију о Бајроновом утицају на 
Љермонтова. Краћи одломак из овог рада штампан је на српском језику у за-
гребачком часопису Нова Европа. У свом истраживању Петровић је пошао од 
премисе да је Бајрон „био једна од главних и централних експресија романтиз-
ма“. Он припада категорији учитеља, док је Љермонтов „интегрални уметник, 
од оних који пасивно усвајају догме других“, али „захваљујући оригиналном 
лирском и артистичком инстинкту“ његова оригиналност се исказује сама по 
себи, моделујући сложене поетске светове. Штавише, српски критичар извла-
чи смели закључак да „музика Љермонтовљева стиха звучи нежније, интимније 
и суптилније, него код Бајрона“). Истражујући бајронизам код Љермонтова, 
Петровић се користио претходном литературом о овом писцу, а пре свега ра-
довима В. Спасовича, М. Е. Дешнеза и М. Розанова. Конкретно се позивајући 
на неке песме и поеме Бајрона и Љермонтова, он наводи занимљиве парале-
ле у вези са историјско-социјалним околностима у којима су живели и ствара-
ли енглески и руски песник. Исто тако не занемарује ни њихове блиске погле-
де на свет, сличности и разлике у имплицитној поетици. Међутим, у излагању 
Љермонтовљевог животописа наш критичар је направио низ погрешака, а на-
слови Љермонтовљевих песама су толико лоше цитирани на руском језику да 
их је у већини случајева тешко, или чак потпуно немогуће, „дешифровати“. 

Као доказ утицаја Бајрона (1788-1824) на Љермонтова Петровићу је послу-
жила чињеница да је руски песник 1829. године почео да учи енглески језик, 
користећи се, између осталог, делима свога енглеског кумира. Па ипак, – рећи 
ће овај истраживач, Љермонтовљев бајронизам је прихваћен углавном посред-
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но, преко Пушкина. Директни утицај „власника мисли руских романтичара“ 
Петровић је сагледао не само у раним одломцима Љермонтовљевих превода из 
Каина и Чајлд Харолда, већ и у неким песмама: балада Чувај се, чувај се – из 
Дон Жуана, песма К *** (Не помишљај да треба да ме жале) и др. (Петровић 
1924: 56–63).

Методологија, којом се овде користио Петровић послужила му је као основ 
за капиталну компаратистичку студију Лорд Бајрон код Југословена (Петровић 
1989).    

Године 1924. у Београду се појавила веома претенциозна књига Владе 
Станојевића под насловом Лудило у култура. (У каснијим, поновљеним и 
допуњеним издањима позната као Трагедија генија). У ствари, то је у доброј 
мери сензационални покушај да се уз помоћ медицинске и психоаналитичке тач-
ке гледишта, истовремено уз позивање на традицију биографског метода Сент 
Бева, ослика књижевни портрет Љермонтова. Идући трагом француског ауто-
ритетног критичара, аутор ове књиге је држао да је ради истинског разумевања 
књижевног дела неопходно да се што боље упозна пишчева личност, анализира 
стваралаштво одређених културних посленика, имајући у виду њихову психо-
физичку и биолошку конституцију. Али, Станојевић упрошћава и извитоперује 
суштину горе наведених метода, редовно наводeћи читаоца на закључак да је 
„између генија и лудака мала разлика“, т.ј., на језику старих философа: „Nullum 
magnum ingenium sine mixtura dementie“. Отуд се у једном поглављу своје књиге 
овај српски лекар, цитирајући одломке Љермонтовљевих биографа, чија име-
на не наводи, потрудио да квазинаучно докаже како је руски писац још од 
детињства често боловао, да је био болесно осећајан, да су га током времена све 
више опседали „крвожедни демон“ и „демон нечисти и гордости“ (Станојевић 
1924: 60-67). По мишљењу овог аутора, бајронизам је болесно стање каракте-
ра. Међутим, недопустиво је што слабо познавајући Љермонтовљеве текстове, 
аутор себи допушта да наивно а у потпуности изједначи Печоринов лик са ли-
ком самог писца. На овој књизи се не би вредело толико задржавати да она није 
била популарна у Југославији, те да с времена на време не би била прештампа-
на у разним издањима.  

   У чувеној хрестоматији Руски примери (књ. III) Радована Кошутића, – ро-
доначелника изучавању руског језика и књижевности на београдском универ-
зитету, значајно место је додељено Љермонтову. У њој се налази двадесет и пет 
Љермонтовљевих лирских песама, целокупни текст поеме Мцири, затим одлом-
ци из Демона и романа Јунак нашег доба (део I - Бела) и неке Љермонтовљеве 
„мисли и афоризми“. Из методичко-образовних разлога сви су ови тексто-
ви били штампани са нагласцима (проверени московски изговор) и снабде-
вени објашњењима мање познатих речи и фразеологизама, културолошких 
и књижевно-критичких термина (Кошутић 1910). Непроцењив је значај ове 
хрестоматије за упознавање југословенске културне јавности са одабраним 
ремек-делима руске класичне литературе, па тако и са делима Љермонтова. Ово 
утолико пре што је хрестоматија за кратко време (од 1910-1936) доживела три 
издања. 

А сада неколико речи о већ споменутој компаратистичкој књизи Михаела 
Ортхабера, која је изашла у Ужицу 1936. године под насловом Утицај песника 
Хајнеа на песника Љермонтова (Ортхабер 1936). Нажалост, личност овог аутора 
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је досад остала слабо позната. У предговору ове књиге сазнајемо да је Ортхабер 
„дуго времена живео у Русији“ где је стекао основно и средње образовање. 
Материјал за своју дисертацију сакупљао је у Словенској књижници у Прагу. 
Чињеницу да је истраживачки посао обављен углавном на руским научним из-
ворима он објашњава првобитном намером да своју књигу штампа на руском 
језику!? (Ортхабер 1936: 3).  

Штедећи речи, аутор на почетку декларативно говори о значају упоредног 
проучавања књижевности на Западу (у Паризу, Берлину и Прагу), као и у Русији. 
Међу именима руских научника он наводи: А. Веселовског, И. Розанова, пред-
ставнике „формалне школе“ – В. Жирмунског, Б. Ејхенбаума и др., затим пред-
ставнике социолошке методе (Г. Плеханов, В. Фриче, Р. Лелевич, П. Сакулин), 
посебно одајући признање Н. Пиксанову. По његовим речима истраживач по-
пут кртице копа по текстовима књижевних дела, тражећи неки траг или одјек 
утицаја једног писца на другог.

Ортхабер исправо каже да је Хенрих Хајне (1799-1856) био веома попула-
ран песник у Енглеској, Америци па и Југославији... (Оставио је трагове у ства-
ралаштву Б. Радичевића, Ј. Ј. Змаја, Ђ. Јакшића); преводило га је четрдесетак 
српских и хрватских писаца, међу њима М. Шапчанин, Л. Костић, Д. Илић, В. 
Назор, С. Крањчевић, А. Шантић и др.). Незнано зашто, аутор није забележио 
тако важан податак да су сем Љермонтова Хајнеа преводили и такви руски пес-
ници као што су: Ф. Тјутчев, А. Фет и А. Блок. 

Дисертант је себи поставио задатак да најпре изложи специфичне био-
графске карактеристике песника које пореди. Обојица нису доживели праву 
родитељску љубав, имали су сличну општу спољашњост, слични су им били ка-
рактери, темпераменти, блиска им је склоност према романтичкој иронији и сар-
казму итд. Аутор је дотакао и питање трауматских доживљаја, стања несклада 
осећајног унутрашњег света са грубом стварношћу. Истраживање несумљивог 
утицаја Хајнеове поезије на Љермонтовљеву он почиње са превода / препева 
Љермонтова, да би затим прешао на трагање за утицајима у одређеним мотиви-
ма. Ортхаберу је позната чињеница да је Љермонтов владао немачким језиком 
(мада не и савршено), затим да му је дадиља била Немица. А. П. Шан-Гиреј, 
Љермонтовљев пријатељ и даљи рођак, оставио је директна сведочанства о 
томе како се Љермонтов за време позног периода свога стваралаштва трудио да 
усаврши знање немачког језика, да би на њему могао читати класичне писце у 
извором језику. Наиме, као што је познато, он се дотад обилно користио прево-
дима Пушкина и Козлова.

Овде је важно приметити да, по мишљењу Ортхабера, Хенриха Хајнеа и 
Михаила Љермонтова повезује њихово опште „духовно сродство“ са Бајроном. 
Критичар сматра да је „бајронизам“ несумљиво убеђење Љермонтова, посебно 
до 1830. године, када је записао следеће строфе:

Я молод, но кипят на сердце звуки, Млад сам, у срцу ми кипте звуци, 
И Байрона достигнуть я б хотел. А ја бих хтео да достигнем Бајрона.
У нас одна душа, одни и те же муки; Имамо исту душу, на истој смо муци;
О, если б одинаков был удел!.. О, кад би нам једнака била и судбина!..
(Лермонтов 1921:156)1 (Превео Б. Косановић) 
1 Занимљиво је да ова песма, колико нам је познато, нигде није навођена у руским 

издањима, те да је остала ван видног поља научне критике.
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Као што је познато, неколико месеци доцније шеснаестогодишњи младић 
сам себе исправља, написавши познате стихове у којима оставља могућност за 
његово поређење са Бајроном, али и образлаже да иде својим сопственим на-
ционалним путем:

Нет, я не Байрон, я другой, Не, ја нисам Бајрон, у свету сам друкчијем, 
Еще неведомый избранник, – Сматрам се још непознатим изабраником,-
Как он, гонимый миром странник, Као и он, светином прогоњен странствујем, 
Но только с русскою душой. Али само са душом руском.    

(Превео Б. Косановић)

Наравно, треба узети у обзир да при поређењу дела талентованих песника, 
упркос њиховој сличности, постоје и разлике, које се тичу оригиналности сти-
ла, посебног миросазерцања, креирања слике света, оних самобитности које их 
и чине генијалнима.

Аутор књиге, Ортхабер, добро је изанализирао једина два Љермонтовљева 
превода / препева из Хајнеове поезије: „На севере диком стоит одиноко“, 1840 
(„Fichtenbaum steht einsam”) и „Они любили друг друга так долго и нежно“, 
1841 („Sie liebten sich beide, doch keiner“). 

И у низу других Љермонтовљевих песама Ортхабер открива „могуће 
варијације“, које подсећају на великог немачког лиричара: сличност тема и 
мотива, паралелна решења у неким реченицама, па чак и синтагмама. Овде се 
аутору може замерити да се иза неких од ових „открића“ крију само опште црте 
романтичарских манира и стереотипа. 

Занимљивим нам се чине и трагања Ортхабера за сличностима између 
ове двојице песника: моделовање строфа и ритма, посебно у за оба песника 
карактеристичној наглој смени ритма у једној те истој песми. Друкчије речено, 
иако покушаји изналажења Хајнеовог утицаја на Љермонтова нису увек довољно 
убедљиви, ипак, како нам се чини, управо ти покушаји анализе версификације и 
до данас заслужују пажњу. 

II
Улога руске емиграције у проучавању живота и стваралаштва 

М. Ј. Љермонтова2

Професионалнијем, осмишљенијем прилазу стваралаштву Љермонтова 
допринели су руски емигранти, који су или и сами живели у Србији, или су 
пак само у њој штампали своје радове. Пре свих – А. Погодин, у својој солидно 
заснованој Руско-српској библиографији, 1800-1825, књ. I, део I, Београд, 1932, 
и књ. I део II, Београд, 1936, а затим и обимним истраживањем Љермонтов код 
Срба (1938), и поглављем Љермонтов, у његовом уџбенику Историја руске 
књижевности (1927). Потом Ј. Љацки (Огледи о руској књижевности XIX века, 
1935). Сви ови радови су штампани на српском језику. 

2 Овде следи само кратки преглед. Дата тема заслужује посебни пажњу, будући да је вео-
ма занимљива и да је о њој прикупљен садржајан материјал. Отуда ће улога руске емиграције 
у упознавању Срба са стваралаштвом Љермонтова и њен допринос књижевној критици о 
Љермонтову бити предмет пажње у нашем посебном чланку.
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Интензивна посвећеност руске емиграције (у мањем обиму и српске 
књижевне критике) Љермонтову и његовом делу посебно је била карактери-
стична за године пишчевих јубилеја. Тада је у водећим часописима и новина-
ма штампано мноштво специјализованих чланака и огледа посвећених великом 
руском песнику. У свим градовима са колонијама руског становништва орга-
низовани су концерти, одржавана предавања, служили су се свечани помени 
Љермонтову. Међу ауторима пригодних чланака сем горе поменутих плодотвор-
них радова А. Погодина и Ј. Љацког, издвајају се следећа имена: М. Слоним, Н. 
Руков, Ј. Захаров, С. Штејн, М. Голенишчев-Кутузов, В. Розов, П. Аскоченски, 
Р. Плетњев, П. Митропан, С. Серђукова и др.  

Умесно је напоменути и да су многе песме „руског Београда“ прожете типич-
но Љермонтовском атмосфером „туге и носталгије“. (Вид. Антологија поезије 
руског Београда, б.г.). Занимљиво је и да се један београдски књижевни кружок 
из средине 20-тих година у почетку звао Књижевни кружок М. Ј. Љермонтова, 
да би потом био преименован у само Књижевни кружок (Ђурић, 1990). Ваља 
такође приметити да су се Руска загранична црква, са центром у Београду а 
на челу са митрополитом Анастасијем, и њој блиски кругови (Н. Белицки и 
В. Раудзе) трудили да протумаче Љермонтовљево стваралаштво у религиозном 
кључу, истичући његов пророчански таленат. 

III
Одазиви на Љермонтовљево драмско стваралаштво

Као што је познато, Љермонтовљеви покушаји да се огледа у драмском ства-
ралаштву везани су за године 1830-1836. За то време написао је пет драма: 1. 
Испанцы (Шпанци, 1830); 2. Menschen und Liedenschaften (1830, написана на 
руском, а немачки наслов значи Људи и страсти), 3. Странный человек (Чудан 
човек, 1931); 4. Маскарад (Маскарада, 1834–1835); 5. Два брата (Два брата, 
1834-1836). За собом је оставио и више концепата, сижејних скица које сведо-
че о замислима, нацртима и плановима драмских комада. Сви истраживачи се 
углавном слажу да су његове драме настале под утицајем традиције, у првом 
реду европских а мање руских романтичарских комада, те да не спадају у пиш-
чева врхунска дела. 

Нажалост драматургија Љермонтова није нашла плодно тле на сценама 
српских позоришта. Љермонтовљеве драме чак веома дуго практично нису 
ни биле превођене. Године 1906. штампан је делимични превод драме Људи и 
страсти, у нишким новинама Истина (преводилац Ђорђе П. Нишанин). Драма 
је у целости преведена 1909. године и штампана је у Цетињском вјеснику. 
Преводилац се потписао као Бл. В. Беговић. Међутим, Љермонтовљеве драме и 
даље нису наилазиле на веће интересовање српских позориштанаца. Тек 1980. 
године за пишчева Сабрана дела у три тома преведене су на српски четири 
последње драме овог руског писца.

Све досад у српском позоришту је изведена само једна инсценација, али је 
она од толиког не само културолошког, већ у правом смислу историјског, значаја 
да ћемо се овде на њој дуже задржати. Наиме, у јеку Првог светског рата, када 
се српска војска налазила пред голготом одступања за Грчку, у Крагујевцу је 25. 
маја 1915. године у тадашњем Повлашћеном (тј. субвенционисаном – Б. К.) по-
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зоришту „Гундулић“ „даван комад Два брата, драма од Љермонтова с руског“. 
О овој представи нису сачувани значајнији подаци о преводиоцу и редитељу. 
Њу, наиме, не бележи ни капитална Историја српског позоришта од средњег 
века до новог доба аутора Боривоја С. Стојковића. Судећи по јединој сачуваној 
рецензији, комад је за сцену могао приредити један од двојице тадашњих управ-
ника – Љубомир Рајчић. А једина позната нам позоришна рецензија објављена 
је на целом ступцу београдских новина Стража, 26. маја 1915, у бр. 141,3 и пот-
писана криптонимом О. Судећи по овом новинском позоришном приказу дра-
ма је била добро прихваћена. На гледаоце (претежно рањенике) велики утисак 
је оставио основни конфликт – „крвна завађеност“ браће због заљубљености у 
кнегињу Веру Лиговску. Посебне похвале нађене су за глуму Ј. Геца (играо је 
Јурија) и Н. Јовановића (Александар). Извештач вели:

„Веру је такође добро одиграла г-ца Топаловићева, чију игру импозантно ис-
тичу њени увек елегантни костими, који су опет у силној супротности са позо-
ришним декорацијама, међ’ оним сводовима ,Талпириним’“ (О. 1915: 2). 

Наиме, утисак је кварила чињеница што је позориште радило у врло 
неповољним условима, а драма је чак одиграна на неповољном месту, у баш-
ти пиваре. Рецензентов општи закључак о Љермонтовљевој драми је веома 
повољан: „Комад колико дирљив, толико и поучан“. 

Интересантно је да је 10. јануара 1915. године, дакле пет месеци пре наше 
српске представе, Всеволод Мејерхолд на вечери Књижевног фонда први пут 
поставио Љермонтовљева Два брата, да би следеће године у Александринском 
театру обновио ову инсценацију. И Јуриј Ракитин је исту драму режирао на 
руској сцени, у сезони 1919/1920. године у Кијеву, у Театру Соловцова, где је 
после бежаније из Петербурга нашао привремено ухљебије. Тако се, ето, једно 
наше провинцијско позориште игром случаја нашло у тренду интересовања за 
ову Љермонтовљеву драму. 

Занимљиво ће бити да је од 1987. године у загребачком Хрватском народ-
ном казалишту неколико сезона узастопце успешно играна Љермонтовљева 
Маскарада у преводу Густава Крклеца, али да она у Србији није наишла на 
већи одјек. 

Међутим, вреди забележити две предратне представе у Опери и балету 
Народног позоришта у Београду, везане и за Љермонтовљево име. Наиме, у се-
зони 1926/1927 играна је опера Демон. Либрето А. Рубинштејна превео је позна-
ти писац Велимир Живојиновић. Режисер је био Евгеније Маријашец, један од 
оних „наших руских редитеља“, педагога и оперских певача. Дириговао – Ловро 
Матачић. Сценографију и костиме је припремио Павле Фроман. Премијера је 
одржана 29. јануара 1927. године. 

У сезони 1939/1940. Народно позориште у Београду је имало на репертоа-
ру балетску једночинку Тамара, инспирисану познатом Љермонтовљевом пое-
мом. Извођена је музика М. А. Балакирева, под диригентском палицом Ловре 
Матачића. Редитељ и кореограф је био светски познати уметник Борис Романов, 

3 Исправљамо лапсус колеге М. Сибиновића који премијеру драме и напис о њој поме-
ра за дан уназад. Вид. Сибиновић, Љермонтов у српској књижевности (до другог светског 
рата), Београд, 1971, стр. 127; Исти: (прир.) Сабрана дела М. Ј. Љермонтова, књ. III, стр. 
402.
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као гост. Рецитатор-глумац Радомир Плаовић. Сценограф и костимограф - „наш 
Рус“ Владимир Жедрински. Премијера је одржана 14. октобра 1939. године. 

Затим је, зачудо, Љермонтовљево име дуго било заборављено код наших по-
зоришних радника. Тек је 28. фебруара 1983. године у титоградском позориш-
ту Додест премијерно изведена на српском драматизација поеме Демон, коју 
је припремио Драган Благојевић. Он је био уједно и режисер, и сценограф, и 
костимограф представе. Играли су: Свјетлана Смјехнова-Благојевић, Драган 
Благојевић, Слободан Мариновић, Жељко Радуновић и Славко Ђуровић. 
Представа је извођена на гостовањима у Котору, Бечићима и на Цетињу. 

Али, са театролошке тачке гледишта може се говорити и о посредном утицају 
Љермонтовљеве Маскараде у Србији, чиме ћемо се управо сада позабавити. 
Наиме, желимо показати да су уметничке идеје Маскараде, заправо више њена 
културолошка знаковитост и идеје сценских извођења него сам ауторски текст, 
оставили значајан траг на поимање и примену театарске технике и догађања 
на сцени код руског режисера-избеглице Јурија Ракитина (1882-1952), који је 
за време свог тридесетогодишњег боравка и рада код нас извео близу три сто-
тине премијера у нашим позориштима, али и ишколовао неколико генерација 
глумаца, највише у Београду и Новом Саду (Ракитин 2007). Да бисмо доказали 
своју хипотезу како је Љермонтовљева Маскарада могла имати и имала извесни 
уплив на Ракитинову позоришну естетику, позабавићемо се сада најважнијим 
чињеницама из његовог живота и рада везаним за ову тему. 

Најпре ваља истаћи да је Ракитин као глумац и редитељ био ученик Московског 
художественог театра, али да је у много већој мери израстао из „шињела 
Всеволода Мејерхолда“. Сарађивао је и пријатељевао са Мејерхолдом у разним 
трупама широм Русије, а посебно у тадашњем престоничком Санкт-Петербургу. 
Управо на позив и препоруку Мејерхолда Ракитин у сезони 1911/1912. године 
прелази из МХАТ-а у Петербург, у такође знаменити Александрински театар. 
Било је то баш у време када се у овом позоришту ужурбано (испоставиће се и 
неуспешно) радило на припреми Љермонтовљеве Маскараде. И Мејерхолд, и 
Ракитин су оповргли гласине о раду на тобожњој заједничкој режији, о чему је 
сплеткарила тадашња руска позоришна штампа (Эфрос 1911:4). Али ово сцен-
ско извођење као да је било уклето. И даље су га пратиле необичне, чудне окол-
ности. Наиме, приказивање Маскараде је одложено за 1914. годину, да би се и 
њиме обележила стогодишњица пишчевог рођења. А онда је опет морало бити 
одложено, због избијања Првог светског рата. Најзад, премијера је одржана 25. 
фебруара 1917. године, баш на дан почетка масовних штрајкова и демонстрација 
из којих су већ следећег дана произашла масовна стрељања, па онда побуне и 
оружани устанак, који се сматра почетком Фебруарске револуције. 

Било како било, велики маестро-иноватор је поставио овај комад на сцену 
са великом помпом. По сведочанству савременика представа је доживела из-
ванредан успех, највише због мајсторског сценског израза који је изванредно 
кореспондирао са поетско-формалним изразом омиљеног поете. Напоменимо 
још да је Мејерхолд обновио своју режију већ у совјетско време 25. новембра 
1933. године, у тадашњем Театру Пушкина, али не више тако ефектно, нити са 
тако квалитетном поделом улога као раније. Сем тога, експериментишући но-
вим тумачењима Љермонтовљевог текста режирао је и своју трећу редакцију 
инсценације овог комада, која је извођена непрекидно од 1938. до 1941. године. 
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Са друге стране, вреди нам знати да је Јуриј Ракитин одувек гајио, како би 
то Михаил Бахтин рекао, „карневалско осећање живота“. Забележено је да је он 
припремао чувене маскараде још у Санкт-Петербургу, да би са тим успешно на-
ставио и у Београду. 

Зна се да је у својим режијама Ракитин тежио „условном театру“, кловнадама, 
посебно негујући гротеску. Манири маскирања и демаскирања постали су му 
блиски још у периоду заједничког рада са Мејерхолдом, па је он њихову енергију 
обилато користио и доцније, у свом самосталном раду. Основано је, при томе, 
претпоставити да се чувена Мејерхолдова поставка Љермонтовљеве Маскараде 
дубоко урезала у стваралачко памћење Јурија Ракитина. Ваља се само присе-
тити са колико је пажње, љубави и страхопоштовања приступио припремању 
Машкарата испод купња Иве Војновића. Према сопственом казивању, ту га 
је привлачила атмосфера карневалске амбивалентности, коју је сам писац на-
звао „шалом карневала и смрти“ (Војновић 1924: 9). Дакако, редитеља је при-
влачила могућност специфичног медитеранског карневалског поигравања, које 
руши многе догматске баријере (Ракитин 1924:10-11). Присетићемо се овде да 
је Михаил Бахтин почетком 60-тих година прошлог века, бележећи своје мисли 
за ново издање своје књиге Проблеми поетике Достојевског, записао намеру: 
„Посебно о карневализацији театра и драматургије“ (Бахтин 2002: 515). 

IV
Преглед другог периода рецепције: године после Другог светског рата

Сасвим је разумљиво што је у Србији после Другог светског рата, у новим 
условима узлета просвета и културе, отварања нових школа и универзитета, у 
којима се проучавао руски језик и руска књижевност, порасло интересовање за 
стваралаштво Љермонтова. Он све више излази из сенке Пушкина, постаје пра-
ви класик. Ниједна антологија светске поезије, утолико пре руске, није могла да 
прође без његових стихова (В. Ђурић 1965, А. Петров 1977, В. Јагличић 1994, 
И. Грицкат 1998). За последњих шест деценија набројали смо више од двесто 
јединица посебних издања Љермонтовљевих дела. Године 1980. у Београду из-
лазе прва српска Сабрана дела М. Ј. Љермонтова у редакцији М. Сибиновића, 
што је, свакако, догађај од изузетног значаја (Ljermontov 1980). У новије време 
штампају се стари преводи, али у препевавању опробавају своје снаге и нови, 
квалификовани преводиоци, као што су: М. Сибиновић, М. Павић, Н. Бертолино, 
М. Живанчевић, Ј. Јанићијевић, Н. Кустурица, З. Божовић и др.). Значајан допри-
нос промишљању Љермонтовљевог стваралаштва дала је академска критика (М. 
Бабовић, Н. Милошевић, М. Павић, М. Павловић, М. Вуковић, Ј. Делић и др.), 
али и уредничко-издавачка (Д. Перовић, М. Ђурић, Ј. Јанићијевић). Као што је 
већ речено, одбрањена је једна докторска дисертација о рецепцији Љермонтова 
у српској књижевности (Сибиновић 1971). Сви оновремени српски универзи-
тетски уџбеници из руске књижевности садрже опширна поглавља посвећена 
Љермонтову. Овде имамо у виду уџбеник В. Вулетића: Руска књижевност XIX 
века – од Жуковског до Гогоља, 1971; М. Стојнић: Руски писци XIX и ХХ века, 
књ. 1, 1972. Потом Руска књижевност, том 1 под редакцијом истог аутора, 
1976. 
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Са општег прегледа стваралаштва М. Ј. Љермонтова прелазимо на разматрање 
главних текстова повезаних са проблематиком пријема Љермонтовљевог 
наслеђа у Србији од краја Другог светског рата па све до наших дана. 

Започнимо од скица, есеја и чланака о Љермонтову, штампаних у послератној 
периодици. Да се запазити да су у првим послератним годинама радове о ства-
ралаштву Љермонтову продужили да пишу и објављују у српској штампи они 
руски емигранти који су остали у Југославији (најпре П. Митропан и веома ак-
тивни Л. Захаров). Упадљиво је да је у тадашњој социјалистичкој Југославији 
руска литература била веома цењена. Она је понајвише била популаризована 
преко кратких информативних чланака. Као пример такве популаризације може 
да нам послужи кратки напис извесне Л. Прохорове-Швоб, који се састојао само 
из општих података о животу и стваралаштву писца (Прохорова-Швоб 1947). 
Овај напис је настао поводом изласка из штампе превода романа Јунак нашег 
доба. Један од првих чланака на почетку каријере М. Бабовића, који ће доцније 
постати знаменити књижевни русиста, посвећен је песмама Љермонтова по-
водом сточетрдесетогодишњице од дана његовог рођења (Бабовић 1954: 588-
601). 

Бабовић полази од тезе да се после читања Љермонтове поезије стичу два до-
минантна утиска: први, да је „усамљеност најчешћи мотив“; други, да су „бунт 
и одрицање најприроднији тон његове поетике“ (Бабовић: 573). Илуструјући 
ово запажање цитирањем песама и поема у свом сопственом преводу, Бабовић 
долази до закључка да се усамљеност и безнађе код Љермонтова дослед-
но пројектују не само на садашњост, већ и на прошлост, али и у будућност. 
Песник нигде не налази себи блиску душу, он жуди за слободом и љубави, 
буни се. Критичар постојано наглашава социјалне корене и идејну мотивацију 
Љермонтовљеве поезије. Занимљиво је да у ранијим текстовима Бабовића нема 
оног полемичког жара према колегама-критичарима, који ће, као што је позна-
то, доцније редовно бити присутан. 

Као доказ интензивног импулса методолошког напретка српске љермонто-
вистике у 60-тим годинама могу да послуже чланци Матеје Матејића (Његошева 
„Луча микрокозма“ и Љермонтовљев „Демон“) и Јована Јанићијевића Оглед о 
Љермонтовљву Једру. 

Чланак српског емигранта, професора Државног универзитета Охајо (САД), 
М. Матејића је вредан и продуктиван покушај упоредне анализе два веома сло-
жена дела истакнутих словенских песника који су промишљали тему палог чо-
века и анђела: српског – Петра II Петровића Његоша (1813-1851) и Михаила 
Јурјевича Љермонтова (1814-1841) (Матејић 1964: 3-24). 

Матејић скрупулозно анализира поеме Луча микрокозма (1845) и Демон 
(1841), њихове сличности и разлике биографског, структурног, тематског, 
философског, егзистенцијалног карактера. Он сумира главне аналогије, 
кореспондирајуће поетске третмане космичке теме зла, оваплоћене у Сатани / 
Демону: небески бунт, пали анђео, прогнаник са неба, надареност која прелази 
у порок охолости, осуђеност на сећања о својој бившој слави, духовне муке, ан-
титеза Богу и поретку света, пустош бесмртности, судбоносна веза са људима и 
зов Бога упућен људима (Матејић: 24). Међутим, то су само аналогије. Матејић 
потпуно искључује могућност утицаја Демона на Лучу
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Говорећи о формирању карактера, аутор се позива на чињеницу да оба 
песника припадају једној те истој епоси и правцу романтизма, те да се они 
дијаметрално разликују према свом социјалном статусу, по свом образовању и 
професионалном положају (Његош – владика и владар Црне Горе, Љермонтов – 
руски племић, официр). Слично се односи и на поглед на свет: 

„И док је Његошев песимизам био верујући песимизам, привремен и до-
некле схватљив, песимизам Љермонтова био је некако црњи, безнадежнији“ 
(Матејић 1964:5). 

Пејзажна лирика код обојице песника везана је за планински простор. Са 
једне стране то је Ловћен, са друге Кавказ, као парнаски хронотопи који зна-
че не само шири географски простор, већ и слободу у метафизичком смислу те 
речи.

Имајући у виду свештенички чин и друштвени положај Његоша (црногор-
ска андрократија), код њега у животу и у философској поеми Луча микрокозма 
(па и у стваралаштву у целини) нема речи о плотској љубави. Матејић као тео-
лог обе наречене поеме разматра са религиозно-философске тачке гледишта. 
Путем херменеутике он долази до закључка да је Његошево дело сложена поема 
о Богу као творцу васељене, о човеку и његовом земаљском битовању, док је у 
Демону приказана само једна од авантура палог анђела. Демон лети између неба 
и земље и у једном тренутку се спушта на земљу, ка људима. У Лучи микро-
козми аутор је више заузет вазнесењем човека, његове бесмртне душе на небо. 
Кад је пак реч о есхатолошком дискурсу, онда Љермонтовљева поема приказује 
немогућност спаса палог анђела, док Његошева сугерише могућност спаса па-
лог човека. Дакле, ови истакнути национални песници виде у човеку изгнаника 
за чију душу се боре Бог и Сатана (Демон). Суштинска разлика је у томе што 
Љермонтов није указао на могућност спасења, док се Његош придржава догме 
да је човеку дата слобода избора, те да се он може спасити од зла – бирајући пут 
Бога, тј. његовог Сина-посланика на земљи - Исуса Христа. 

Јанићијевићев чланак заслужује посебну пажњу као редак и, да одмах кажемо, 
успешан пример микроанализе Љермонтовљевих песама, у овом случају Једра 
(Janićijević 1965: 283-302). Он представља покушај свестраног расветљавања 
уметничке структуре овог малог ремек-дела. 

Јанићијевић истиче значај чињенице да је ова песма настала у преломном тре-
нутку Љермонтовљевог живота: у лето 1832. године, после његовог пресељења 
из Москве у Петербург. Комплекси идеја и мотива слободе, борбе, спокојства, 
који чине садржајну нит ове песме, веома су карактеристични за епоху роман-
тизма, - истиче аутор. Још нешто: Љермонтов је прихватио од својих пријатеља 
по перу, романтичара, естетички став о нераскидивој вези природе са човеко-
вим духовним животом. 

Излажући стваралачки историјат настанка Једра, Јанићијевић указује на 
примат Пушкиновог утицаја, а тек потом утицаја А. Бастужева-Марлинског. 
(Позајмица стихотворне формуле „бели се усамљено једро“). Аутор овог члан-
ка редовно има у виду не само текст Љермонтовљевог Једра, већ и његов кон-
текст, целокупну лирику Љермонтова. Тако он, на пример, интерпретирајући 
основни симбол буре (стихијске узнемирености), утврђује његову везу не само 
са Пушкиновим поетским сликама, већ и са раним и каснијим песмама самог 
Љермонтова.
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Сасвим природно, мисао Јанићијевића је концентрисана на поетској слици 
једра, која је овде интерпретирана у смислу синегдохе. Песник користи ста-
ри, веома често примењивани, метод показивања целине преко њеног дела (toto 
trans pars), тако да уместо брода и морнара код њега фигурира само једро. А 
ова слика означава усамљеност и отуђеност. Између осталог, критичар се зад-
ржава и на антитетичкој стилској улози тропа једро (јединка) и море (средина). 
Стихови „Авај! он срећу не тражи / И од среће он не бежи!“ само су на први по-
глед парадоксални. Једро (брод + човек) бежи од лажне, њему неприхватљиве 
среће у комфору, јер Љермонтов прави смисао живота види у кључању страсти 
(бурама), у вечним трагањима, афирмативном делању личности. У последњим 
стиховима Једра, према мишљењу овог критичара, као да је одјекнула Гетеова 
идеја о „слатким патњама“. 

Аутор овога чланка наставља анализу осталих уметничких вредности Једра, 
попут: звукова, боја, углова посматрања... Прелазећи на ниво стваралачке 
психологије, Јанићијевић дефинише патос датог Љермонтовљевог ремек-дела. 
Ова песма је „језгровита малена драма“ (Janićijević 1965: 299), која је у потпу-
ности одразила песниково стање духа у дане када ју је писао. 

Милорад Ђурић, познати критичар и уредник Српске књижевне задру-
ге, својом теоријском анализом основних карактеристика поетике руског 
писца-романтичара дао је свој допринос разноврсности и квалитету српске 
љермонтовистике 60-тих година прошлог века. Карактеристично је да је овај 
текст штампан као поговор првим Изабраним делима Љермонтова у Србији 
(Ђурић 1968: 387-451). 

Ђурић је зналачки пришао стваралаштву Љермонтова. У центру његове 
пажње налази се пишчева теоријска мисао. Притом он материјал за карактери-
стику естетичких погледа Љермонтова црпи из његових доста ретких експли-
цитних исказа а, сасвим разумљиво, у знатно већем обиму из његове имплицитне 
поетике. Аутор сматра за неопходно да истакне необичну строгост, захтевност 
Љермонтова према својој поезији. Управо из тих разлога он је своју прву књигу 
објавио тек годину дана пре смрти, а у њој је штампао само двадесет и шест 
песама и две поеме. Ђурић стоји на становишту да је Љермонтов мање-више 
промишљао најважније књижевнотеоријске теме, као што су: питања тален-
та, генијалности, надахнућа, истинитости (веродостојности), улоге фантазије 
(маште); дотицао се категорија чудесног и узвишеног, проблема утицаја и ори-
гиналности, економије стила и речи; изјашњавао се о катарси, слободи ствара-
лаштва и његовој улози, о читаоцима и занемаривању песника од стране „гоми-
ле“, назад – о песниковој „ангажованости“. 

Ослањајући се на читав низ Љермонтовљевих дела, аутор долази до закључка 
да се песник придржавао типично романтичарске концепције талента, која кул-
тивише емоционалност и рефлексије о сврси, односно улози песника и поезије 
у животу (Ђурић 1968: 397). 

Љермонтов веома често варира теме љубави и природе. Љубав је, по прави-
лу, јака страст, прожета болом и патњом. Осенчена је мрачним, често трагич-
ним бојама. Српски критичар у овом случају даје оригинално тумачење так-
вог уметничког поступка. По његовом мишљењу прожетост Љермонтовљеве 
поезије, тугом усамљеношћу, горчином, песимизмом и трагиком има циљ да 
призове катарсу. Ђурић консеквентно развија своју мисао о ограничености 
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Љермонтовљеве философије природе, коју је највише пратио преко неколико 
одломака из поеме Мцири и романа Јунак нашег доба. И у овом случају је, само 
лаконично, исказана концепција да слике природе код Љермонтова, између 
осталог, могу испуњавати и функцију катарсе. 

Ђурић запажа да је Љермонтов стреми високим етичким идеалима. Он до-
словце каже:

„Отуда се родила широка етичка основа његовог дела, којом је одређен и 
задатак песника и поезије – да говоре истину и да критикују“ (Ђурић 1968: 
423). 

Отуд је социјална тематика натопљена иронијом и јетком сатиром („Збогом, 
мусава Русијо...“ и друге песме). У природи човека укоренило се добро и зло, 
при чему је зло разлог свих патњи како личног, тако и друштвеног карактера. У 
предговору Јунаку нашег доба Љермонтов формулише и оправдава своју крити-
ку друштвених порока. („Доста су људе хранили слаткишима: [...] потребни су 
горки лекови, јетке истине“). Оваква позиција руског песника кореспондира са 
мислима највећих светских сатиричара и критичара поретка ствари на земљи, 
- тврди Ђурић. 

У светлости досад изнесених аспеката српске љермонтовистике, сада ћемо 
размотрити универзитетске уџбенике, који синтетизују дате погледе. Ови 
уџбеници се по своме циљу и намени природно групишу у једну целину. (Они 
су већ били предмет наше пажње: Косановић 2007; исти 2010). Из практичних 
разлога ми ћемо на овом месту уједно прокоментарисати и друге текстове о 
Љермонтову, чији су аутори српски универзитетски критичари, писци уџбеника 
на чију анализу сада прелазимо. 

У уџбенику В. Вулетића поглавље о Љермонтову написано је у маниру тра-
диционалног историјско-књижевног приступа. Владајући професионалним 
поетолошким знањем, Вулетић се у распореду материјала користио провере-
ним искуством совјетских аутора, у већој мери А. Н. Соколова, а у мањој А. 
Г. Цејтлина. (Списак препоручене литературе Вулетић је навео на крају своје 
књиге). Уводећи читаоца у свет стваралаштва Љермонтова, аутор карактери-
ше доба у коме је живео и стварао писац, обраћајући своју пажњу на друшт-
вене прилике после Отаџбинског рата 1812. године и Декабристичког устан-
ка. Према његовом мишљењу, главна особина Љермонтовљевог покољења (а 
ту су убројани не само Белински, Херцен и Станкевич, већ и Гогољ, Бакунин 
и Тургењев), састојала се у „немирењу са свим што постоји око њих“ и „бор-
би против свега онога што спречава да се укупна вредност генерације оствари“ 
(Вулетић 1971: 246). 

После детаљно изложене биографије Љермонтова, српски научник исти-
че „богатство и раскош песничке природе Љермонтова“, коме је у свом крат-
ком животу и тринаестогодишњем стваралаштву успело да се оствари у разним 
жанровима: лирском, лирско-епском (поеме), у драматургији и прози. Његова 
поезија се разматра у оквирима романтизма, мада се са данашње тачке гледиш-
та Вулетићева тврдња о „новим темама и јунацима руске литературе“ у поема-
ма Демон и Мцири, структуираним у „најбољим традицијама активистичког ро-
мантизма“, чине спорном. Заправо, у овом поглављу уџбеника чест је акценат 
на социјално-идеолошкој проблематици, за рачун анализе уметничких вредно-
сти интимне лирике и религиозних мотива.
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Аутор се укратко задржава на бављењу Љермонтова прозним стваралашт-
вом, да би потом прешао на продубљену анализу Јунака нашег доба, посебно 
композиционих елемената овог романа. 

Вулетићев стил се одликује свежином и емоционалношћу. Он о Љермонтову 
пише са ентузијазмом, али доста развучено. Чини се да је скраћена варијанта 
овога текста боља и ефектнија. У сваком случају она је функционалнија и лак-
ше се чита (Вулетић 2010: 47-71). 

Следећи и до данас последњи Вулетићев текст о Љермонтову својим насло-
вом - Усамљеност и побуда као судбина – по методологији подсећа на претход-
не, али се зато и разликује од њих својим садржајем (Љермонтов 2014). То је 
обиман чланак (предговор) који (после кратког увода) садржи четири дела: 1. о 
личној судбини Љермонтова; 2. судбина писца у руском друштву 20-тих и 30-
тих година XIX века; 3. драматургија; 4. проза. Аутор овог чланка овако форму-
лише своје основне тезе: 

„Лична судбина је од њега (Љермонтова) створила усамљеника и 
побуњеника. Друштвена судбина одредила му је да постане израз нових 
друштвених стања и расположења“.  

У продужетку Вулетић се задржава на главним темама и мотивима 
Љермонтовљевог стваралаштва, овај пут не испуштајући из свог видног поља 
љубав, истичући да она код Љермонтова не искључује судбинске страсти, не из-
бегава зло, да је способна да нанесе бол и душевне ране... 

У другом делу овог рада реч је о историјској тематици, при чему је „бунтов-
нички патос“ илустрован појединачно навођењем многобројних песама, затим 
и поема Демон и Мцири. У трећем делу овог предговора дат је кратак осврт на 
Љермонтовљеву драматургију (ту је поглавито реч о Маскаради). У четвртом 
делу предмет разматрања су прозна дела, а у центру пажње је, дакако, роман 
Јунак нашег доба. 

Приметно да је аутор и овај пут оптеретио своје излагање фактографијом 
која се тиче пишчевих дела и / или препричавања сижеа. Овим се, по нама, 
пажња „обичног“ читаоца одвлачи од суштинских уметничких вредно-
сти: препричавање не стимулише на стваралачко читање уметничког текста. 
Нажалост, аутор није искористио могућност употребе савремене књижевно-
научне методологије и коришћења нових студија критичке љермонтовистике. 
(Овај пут се, од свих критичара он позива само на Белинског).  

Мила Стојнић се у одговарајућем поглављу свога уџбеника показала као 
зналац Љермонтовљевог стваралаштва (Stojnić 1972: 61-88). Њени судови о 
Љермонтову су, по правилу, оригинални. Клонећи се строгости академске кри-
тике Стојнић излаже своју концепцију Љермонтовљевог уметничког света у сти-
лу књижевнонаучног есеја. Пада у очи да и она свим радовима о Љермонтову 
претпоставља чланке В. Белинског, на кога се радо и много позива. Своју ана-
лизу Љермонтовљеве лирике Стојнић, углавном, гради на тумачењу семан-
тичке улоге лирског јунака, чије корене налази у личности самог Љермонтова. 
Према уверењу Стојнић, за лирског јунака, баш као и за његовог творца, карак-
теристичне су извесне опште антиномије типа „сам за све и сам против свих“. 
Истовремено, - како тврди аутор – он је и бунтовник и инфантилни субјекат, он 
је у истој мери и хладан, и ироничан, и срдачан. Јунак је истовремено и очајан, и 
раздраган. Његова осећања једнако су задојена отровом љубави и освете (Stojnić 
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1972: 62). Временом круг песникових тема се шири, чак до неприхватања при-
родног поретка ствари, те и до социјалног бунта, побуне против деспотизма и 
ропске покорности. (Као илустрација овде је послужила позната песма Збогом, 
мусава Русијо. Стојнић основано сматра да су дух и тематика туге, усамљености, 
неспокоја душе, немира и побуне, захтевали и нашли своју одговарајућу пес-
ничку форму: лирских рефлексија („дума“), новела у стиху, поема-исповести, 
романа-дневника и драма са философским монолозима. 

Стојнић даје занимљиво тумачење односа Љермонтова према љубави као 
таквој, налазећи да се у том смислу за рецепцију љубавног осећања кључни 
стихови „вечно волети није могуће“. Ауторка овог рада изводи закључак да се 
„због превелике личне снаге духа он (песник) осећа немоћан“, да је принуђен 
кротити своје страсти, те додаје: „И по том бескрају туге, по њеном интензите-
ту он се разликује од свих потоњих и претходних песника“ (Ljermontov 1972: 
65). Али и поред свега, Љермонтовљева туга није депримирајућа. Напротив, 
љубавно осећање често прелази у благородни и стваралачки бунт. 

Ауторка поглавља ове књиге даје кратку анализу Љермонтовљевог јамба, ме-
лодичног, погодног за оваплоћење широке скале осећања. Стојнић подржава 
мишљење А. Белог да се у поезији Љермонтова тешко могу наћи новаторско- 
реформаторска средства. Његова открића ваља, пре свега, тражити у другој сфе-
ри – у умећу владања поетским језиком: у трагању за овладавањем језичким 
материјалом он је инспирисао песнике као што су: Фет, Тјутчев, Полонски, 
Мајков, Блок, Бели, Цветајева, Волошин. Са своје стране бисмо овом списку 
додали макар, на пример, Пастернака. Његов циклус песама „Сестро моја – 
живот...“ углавном је настао 1917. године и изашао као посебна књига 1922. 
Као што је познато, ова књига је посвећена Љермонтову, као, по речима са-
мог аутора, „оваплоћењу стваралачке смелости и открића“, а започиње песмом 
Успомени Демона. 

Са друге стране, Љермонтовљева психолошка проза оставила је дубок траг 
пре свега у стваралаштву Достојевског, Толстоја и других писаца. У том је 
несумљиви значај Љермонтова за развитак руске књижевности XIX и ХХ века. 

Сад ћемо приступити разматрању колективног рада професора Београдског 
и Сарајевског универзитета, који су заједничким снагама припремили двотом-
но волуминозно издање, под насловом Руска књижевност, књ. I и II (под оп-
штом редакцијом М. Стојнић). У књизи I, у оквиру одељка о руском романтиз-
му смештено је поглавље о Љермонтову које је написао Миодраг Сибиновић 
(Сибиновић 1976: 276-294). 

Аутор датог поглавља пришао је стваралаштву руског писца као добро 
припремљени истраживач-љермонтовиста. Он је већ био одбранио докторску 
дисертацију (штампану као посебна студија) о рецепцији Љермонтова у српској 
књижевности до Првог светског рата. И ово Сибиновићево уџбеничко поглавље 
такође се одликује дубоким познавањем руске романтичарске традиције у це-
лини. Владање материјом показује се већ на самом почетку текста о коме је реч. 
Поглавље о Љермонтовму добро је уклопљено у општу концепцију колектива 
аутора. Историјско-књижевни контекст у коме је живео и стварао писац, као и 
његова стваралачка биографија, дати су сажето, али изражајно, без пренатрпа-
ности сувишним детаљима. Аутор поглавља доследно разматра Љермонтовљеву 
лирику, да би прешао на поеме и завршио прозом. Он се придржава концепције 
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да песник „брише строге границе“ између жанрова, баш као и између комплек-
са тема и мотива. 

Стваралаштву Љермонтова Сибиновић прилази недогматски, избегавајући 
једнозначна тумачења и критичка натезања. Његова запажања повезана су са 
таквим општим питањима љермонтовистике, као што су: да ли је Љермонтов 
романтичар или пак реалиста, песимиста, или оптимиста, какав је историјско-
књижевни и естетички смисао његових појединих песама и прозних дела 
и сл. Сибиновић се клони једностраности, својствене појединим ауторима 
истраживања Љермонтовљевог стваралаштва, да би, по правилу, предочавао 
аргументе за и против оцена туђих погледа и просуђивања. У поглављу изаш-
лом испод његовог пера методолошка позиција није експлицитно истакнута, 
али је пажљивом читаоцу постаје јасно имплицитно пледирање за полифонич-
но тумачење Љермонтовљевих текстова. 

Сибиновић аргументовано анализира Љермонтовљеву поезију (лирику и 
поеме), исто тако и драматургију, - у оквирима романтизма. Према његовом 
мишљењу, роман Јунак нашег доба је „једно од оних прелазних дела у којима 
је успостављена чудесна равнотежа између старог и новог књижевног прав-
ца“ (Сибиновић 1976: 289, 291, 294), т.ј. ако бисмо се послужили новијом 
терминологијом, то је роман који конституише нову стилску формацију. 

Сибиновићевом перу припада, као што смо већ раније поменули, и засад 
једина монографија о стваралаштву Љермонтова објављена у Србији после 
Другог светског рата. На овом месту морамо још једном истаћи да она обухвата 
само рецепцију до 1941. године (Сибиновић 1971). 

Ова књига је подељена на шест делова. У првом делу се даје преглед почета-
ка продирања Љермонтова у српску књижевност; други део је посвећен пре-
водима Љермонтовљевих дела на српски језик; трећи – поменима, чланцима и 
студијама о Љермонтовљевом животу и раду; у четвртом делу истражују се 
везе српских писаца-класика са стваралаштвом руског писца; у последњем, пе-
том, делу реч је о улози Љермонтова у процесу развитка српске књижевности 
(период романтизма и реализма). Занимљиво да се књига-дисертација не 
завршава традиционалним за овај жанр закључком (т.ј. дедукцијом резултата 
истраживања). На крају књиге дата је хронологија превода Љермонтовљевих 
дела до Другог светског рата. У целини, то је узорно истраживање, засновано 
на богатом фактографском материјалу, са чињеницама које могу бити сигуран 
ослонац у даљим радовима о рецепцији Љермонтова у Србији. Посебно вред-
на хвале је научна анализа превода Љермонтовљевих дела на српски језик, а ту 
пре свега – његових песама. 

Дисертација је одредила даљу судбину Сибиновића као љермонтовисте. Он 
је наставио да се плодотворно бави стваралаштвом великог руског уметника 
речи, да објављује чланке о њему, пише предговоре за његову изабрану лирику, 
у континуитету преводећи Љермонтовљева дела на српски језик. 

Скоро истовремено са дисертацијом Сибиновић је припремио издање лир-
ских песама Љермонтова под насловом Гвоздени сан (Љермонтов 1969). У пред-
говору аутор тумачу дату Љермонтовљеву метафору као за њега карактеристич-
но преплитање, сна (идеала) и стварности, њиховог споја:
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А у Љермонтову су се стекле две природе – страствени сањар са скептичним жи-
вотним реалистом, и то је прапочетак, празаметак и трагике и динамике његове поезије 
(Сибиновић у Љермонтов 1969: XVI).

На истом месту Сибиновић се позабавио основним карактеристикама 
рецепције Љермонтова у Србији. Даље је изнео своје погледе на главне особине 
европског, словенског и, напосе, руског романтизма. Потом следи сажета, кон-
центрисана карактеристика Љермонтовљеве лирике која се завршава оригинал-
но – његовом биографијом, а управо без тога додатка дати текст је био два пута 
прештампаван (Сибиновић 1990, 1995).

Знаковити догађај у историји пријема Љермонтова у Србији била је појава 
његових Изабраних дела у три тома у чијој припреми је главну улогу одиграо 
је управо М. Сибиновић, као уредник, аутор предговора, коментара и један од 
главних преводиоца (Ljermontov 1980). У првој књизи објављене су лирске пес-
ме и поеме; у другој – драме и писма; у трећој – прозна дела и библиографија 
(преводи су дати у хронолошком редоследу, а литература о писцу по ауторима; 
састављач Ј. Јанићијевић). Ово издање је текстолошки пажљиво припремљено, 
са добрим избором Љермонтовљевих песама, а у преводу најбољих српских 
преводилаца. Преводи појединих песама и драма су се управо у овом издању 
појавили по први пут на српском језику. Предговор М. Сибиновића (Књижевно 
дело М. Ј. Љермонтова, стр. 5-55) написан је на основу његових раније 
објављених текстова. Па ипак, овај у суштини аутокомпилативни рад, мада у 
многоме понавља претходне погледе српског љермонтовисте, садржи и извесне 
додатке који сведоче о новом квалитету проучавања Љермонтовљевог наслеђа 
у Србији. 

Из свега што смо досад рекли о безмало стоседадесетогодишњем присуству 
Љермонтова у српској култури јасно је да је руски гениј речи првенствено при-
хватан као песник. Међутим, у Србији су периодично превођена и публикована 
и његова прозна дела, при чему ређе романи Вадим и Кнегиња Лиговска, чешће 
бајка Ашик-Кериб, а далеко највеће интересовање је било за роман Јунак на-
шег доба. Овај роман излазио је у многобројним преводима, понекад у дело-
вима, али најчешће у целини, у бројним издањима. У његовом превођењу на 
српски језик опробали су се многи познати преводиоци. Између осталих: Ђорђе 
Поповић, Милош Московљевић, Јован Максимовић, Кирил Свинарски, Назиф 
Кустурица и др. 

Као што нам је добро познато, на трагу Пушкиновог огледања у епским жан-
ровима, Љермонтовљев роман одражава процес конституисања руске класичне 
прозе. Као такав он је испољио дату продуктивну тенденцију, имао одређеног 
утицаја и на књижевну еволуцију у Србији. Он се одразио, мада са извесним 
закашњењем, на „убрзани развој“ (термин Г. Гачева) српске књижевности, и то 
не само у периоду националног Препорода, него и доцније. Сем тога овај ро-
ман, попут сваког генијалног дела, има универзални, свевременски значај. Отуд 
је сасвим логично што је он изазвао велику пажњу српске књижевне критике. 
Из овог проистиче и да је интересовање за Љермонтовљево наслеђе, дакле и 
за проблеме утицаја Јунака нашег доба на српског читаоца, значајна парадиг-
ма послератне српске критике и науке о књижевности. Сада ћемо се задржати 
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на пет, по нама, најзанимљивијих аналитичких чланака посвећених искључиво 
овом роману. 

Цртицу Душанке Перовић (О Љермонтову), штампану као поговор једном 
од најранијих српских послератних издања Јунака нашег доба, треба сматрати 
скромним прилогом који наговештава дубље анализе других аутора. Поговор 
Д. Перовић има информативни карактер. Његов задатак је био да упозна читао-
це са Љермонтовљевим стваралаштвом уопште, а некако успутно и са романом, 
па и друштвеним околностима у којима је он настао. По шаблонима времена у 
којима је текст настао, очигледно преузетим из дела догматске совјетске кри-
тике, аутор поговора пише да је 1840. године Љермонтов „оставио далеко иза 
себе време свог романтизма“, а Љермонтова карактерише као „личност чије 
несвакидашње способности остају без резултата, не налазећи позитивне приме-
не у друштву, а велика индивидуална снага претвара се у претерано самољубље, 
бездушност и цинизам“ (Perović 1960: 164-165). 

Аутори следећа четири текста о Јунаку нашег доба представници су академ-
ске критике. 

Никола Милошевић, професор Београдског универзитета, свој чланак је 
објавио као предговор новог издања Јунака нашег доба (Milošević 1963: 7-17). 

Милошевићево полазиште је да је Љермонтовљев роман читаоцима јасан 
и схватљив. Он мисли да „једину стварну загонетку представља главни јунак 
Печорин“ (Milošević 1963: 7). У проучавању сложене, вишеслојне личности 
Печорина Милошевић је применио за српску критику 60-тих година нову хер-
менеутичку стратегију: дубински пролаз са тачке гледишта психологије лич-
ности. Аутор се понекад користи и психоанализом, али за разлику С. Фројда 
и К. Јунга концентрише своју пажњу на свест јунака. Милошевићев је чланак 
засновани на следећим тезама: Печорин живи и дела разумски, а не срцем; он 
није показан у развоју, већ је у роман ушао као формирани карактер; главна 
особина његове личности је огорченост. Српски критичар ставља акценат на 
чињеницама које потврђују склоност јунака самоунижавању, т.ј. да се у крајњем 
случају Печорин труди да себе прикаже горим него што јесте. Главне осећајно-
психолошке тачке јунака су: 1. осетљивост за питања етике и међуљудске од-
носе (неверност женама, вероломство у односу на пријатеље); 2. ретке, скриве-
не, горке алузије на свој положај у друштвеној средини (официр-изгнаник из 
престонице, лишен могућности напредовања у службе). Његову тежњу да оди-
гра улогу „непобедиве власти“ ваља нам сматрати компензацијом за осећање 
друштвене запостављености, - сматра Милошевић. Узгред речено, он доказује 
да се Печорин у својим исказима труди да буде искрен, мада он, у ствари, само 
глуми ту искреност. 

Да би истражио генезу социјалног понашања главног јунака, Милошевић 
попуњава недостатак чињеница о њему у самом тексту романа. Наиме, крити-
чар сматра за неопходно да се прибегне реконструкцији пишчеве биографије 
и позову у помоћ неке његове песме, како би се у њих пронашле неке друшт-
вене компоненте „Печоринових тема“. Милошевић је убеђен да „неке битне 
тенденције ауторове личности“ (непостојаност у љубави, незадовољство својим 
окружењем и критички однос према свом поколењу) могу бити од помоћи да се 
боље схвати и сама психичка структура главног јунака (Milošević 1963: 16).
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Неколико година после наведеног Милошевићевог чланка изашао је из штам-
пе чланак његовог ученика – Јована Делића, наставника Новосадског уновер-
зитета, под насловом – Функција лика Максима Максимича у Љермонтовљевом 
роману Јунак нашег доба (Делић 1974: 248-257). Већ из самог наслова јасно је 
да Делић наслања своје истраживање на Милошевићево, користећи се истом 
методологијом, посебно се бавећи композиционим и наратолошким питањима. 
Овај критичар долази до закључка да се у роману преплићу три типа / угла 
посматрања ауторском приповедања (класични аутор-приповедач, приповедање 
у првом, или трећем лицу). Он сматра да не треба занемарити улогу тзв. дру-
гостепених јунака, утолико пре што понекад неки од њих наступају и као на-
ратори. 

У својој интерпретацији романа Делић доказује да Максим Максимич у суш-
тини није „епизодна личност“, већ један од главних јунака романа. Љермонтов 
је градио овај лик и као паралелу, и као антитезу Печорину. 

Миладин Вуковић, професор Филозофског факултета у Никшићу, усредсре-
дио је своју пажњу на индивидуалистичко понашање, деструктивност инстинкта 
и неуротичким стањима у Јунаку нашег доба (Вуковић 1971: 326-338). Он раз-
матра оне црте карактера главног јунака романа које су остале ван пажње тради-
ционалне љермонтовистике. Као полазиште Вуковићеве анализе послужила је 
очигледна склоност Печорина самоанализи и самообјашњењу свога понашања. 
Кад се ово има у виду, онда неке његове поступке можемо схватити као подсвес-
ну рационализацију конфликтних ситуација у које он доспева. То пак оправдава 
могућност прилаза роману са тачке гледишта метода психоанализе и неопсихо-
анализе (Вуковић 1971: 326-327). (У свом истраживању критичар се позива на 
следеће ауторе: К. Јунг, К. Харен, Е. Фром, З. Пешић-Голубовић). Садистичка 
склоност поигравања осећањима других, чак и блиских му људи, илустрова-
на је односом Печорина према Максиму Максимичу, Азамату, Грушњицком, 
Бели и кнегињици Мери. Многи детаљи сведоче да се Печорин извештио у 
својој лукавој, у суштини вампирској, тактици. Он се ужива у туђим мукама и 
патњама. Вуковић примећује како симптоми садизма Печорина и његова тежња 
да влада над осећањима и емоцијама других проистичу из сопственог „дубо-
ког и горког осјећања промашености живота“ (Вуковић: 332). Према мишљењу 
овог критичара корене неуротичко-садистичких тенденција Печорина ваља тра-
жити у подтексту романа, а конкретно у доживљеним траумама, фрустрацијама 
и породичним неприликама (када је Григорије остао без родитеља и живео под 
патронатом рођака), затим и у младости (конфликт после кога је била униште-
на његова каријера).

Назиф Кустурица, професор Сарајевског универзитета, сачинио је нови пре-
вод Јунака нашег доба и уз то издање написао доста обиман предговор (Kusturica 
1975: 5-14). Овај текст започиње констатацијом да је реч о првом правом руском 
психолошком роману, који у себи садржи и снажне социјалне и филозофске ком-
поненте. Имајући у виду чињеницу да се конституивни примат главног јунака 
испољава већ у самом наслову, критичар се концентрише на његову анализу. 
Еволуцију Печориновог карактера он прати у контексту Љермонтовљевих лир-
ских јунака, његовог Демона и животног пута самог Љермонтова. Осим тога, 
споменут је још један његов несумњиви књижевни претеча – Јевгениј Оњегин. 



Славистика XVIII (2014)

 Рецепција Михаила Јурјевича Љермонтова...  381

У Печориновом егоизму Кустурица запажа „отеловљено чвориште порока 
и мана савременог покољења“ (Кустурица: 8). Пo мишљењу овог критичара 
Печоринов лик садржи у себи многе карактеристике типично романтичарског 
јунака: култ изузетности, па чак и херојства, изузетно поштовање стихија при-
роде, магије, поезије, егзотичних путовања, затим култ тежње спознаје реалног 
света, странствовања и љубавне страсти. Управо начело љубави најбоље карак-
терише противречни карактер овог „руског Дон Жуана“. 

Кустурица завршава свој предговор следећим закључком:

Историја јунакове душе, као срећан и закономјеран акт прелаза с лирике на психо-
лошку исповијест, с приповијетке на роман, с романтизма на реализам протекла је у 
знаку настанка једне трајне вриједности, достојне највећих мајстора умјетничке ријечи 
(Kusturica 1975: 14).     

*

Завршавајући наш екскурс о послератном периоду рецепције Љермонто-
вљевог стваралаштва у Србији, констатујемо је Љермонтов одиграо велику уло-
гу у процесу формирања и развоја савремене српске књижевности. Познато је, 
на пример, да је „бајронизам“ ушао у српску књижевност преко Пушкина и 
Љермонтова. 

За време српског националног Препорода, у 70-тим, и, посебно, 80-тим го-
динама XIX века расте интересовање за роман Јунак нашег доба као парадигму 
нове, реалистичке поетике. Најзад, преводи Љермонтовљевих песама од стра-
не таквих истакнутих песника као што су: Јован Јовановић Змај, Драгутин и 
Војислав Илићи и Милорад Митровић морали су се одразити и на њихово соп-
ствено стваралаштво. Ове чињенице су знаковите, посебно ако се има у виду да 
Пушкин и Љермонтов означавају почетак „златног века“ руске књижевности, у 
том смислу и поезије, а делимично и тзв. „велике руске прозе“. Оне су у тесној 
вези са почетком конституисања цивилизацијско-културолошког система који 
је убрзо после њих постао познат као „руска идеја“. 

Овде посебно ваља истаћи да рецепција започета у 20-тим годинама спо-
радичним запажањима о утицају неких Љермонтовљевих песама на српску 
поезију, у 70-тим годинама XIX века резултира посебном пажњом водећих 
српских научника-версолога – Д. Живковића, М. Павића, М. Сибиновића и Ж. 
Ружића, који су датом питању пришли са истински стручне тачке гледишта. 

У Србији Љермонтов никад није прихватан као класик кога су заборавили 
читаоци. Напротив! О томе сведочи његова популарност која, како смо пока-
зали, наставља свој континуитет крајем и ХХ и почетком ХХI века. Сада ћемо 
додати да је његово присуство запажено и у популарним медијима. Тако, ма 
пример, крајем 70-тих година ХХ века у Београду је издата грамофонска плоча 
која садржи и једну Љермонтовљеву песму (LP. 1977, 1445). Почетком 90-тих 
година прошлог века у биоскопима Србије приказиван је биографски филм Н. 
Бурљајева Љермонтов, који је изазвао значајну пажњу интелектуалне публике. 

Завршавајући наш преглед, додајемо реченом да и дан-данас не престају 
са излажењем нова издања овог генијалног песника, класика руске уметности 
речи. 
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Богдан Косанович

ВОСПРИЯТИЕ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА В СЕРБИИ

Резюме
Эта статья посвящена двухсотлетию со дня рождения М. Ю. Лермонтова. Она явля-

ется частью более обширного исследования восприятия Лермонтова в Сербии. 
На основании выбранных текстов из огромного, собранного нами материала, мы по-

старались сделать обобщающий анализ стосемидесятилетней истории ознакомления 
сербов с жизнью и творчеством выдающегося классика русской литературы. Обозрение 
показывает, что Лермонтову принадлежит значительное место в истории сербской куль-
туры. 
Ключевые слова: Лермонтов, восприятие в Сербии, переводы, литературная крити-

ка, влияние. 
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МЕТАРЕАЛИЗАМ КАО ЧЕЖЊА ЗА СВЕТСКОМ НАТУРОМ

Са жељом да илуструјемо метаболични обрат савременог руског песништва, полази-
мо од песме Если раньше считала – не стоит пытаться Нике Скандиаке, која произ-
води текст што нас води ка гесту, као клици смисла, ослобођеном од претензија заврше-
ности. Означитељ и означено стоје са исте стране провалије, као учесници бескрајног 
процеса интерпретације. У делима руских песника постконцептуалиста (у протекле три 
деценије) моделује се «черновиковый» текст, са свим квазиспонтаним показатељима. 
У том погледу веома је карактеристичан московски покрет Шумска библиотека, са 
одношењем књига назад у природу, одакле су у извесном смислу и потекле. Учесник 
овог пројекта, Николај Бајтов, сматра да треба створити услове за друге облике примања 
информација, мимо интелектуалних процедура. Поезија у условима дигитализације није 
обездуховљена копија, штавише дешава се „повратак ауре“ (када нема разлике између 
копије и оригинала), који је својевремено недвосмислено поздравио доајен метареализ-
ма Алексеј Парчшиков. 
Кључне речи: Ника Скандиака, Света Литвак, Николай Бајтов, Ото Толнаи, 

дигитализација, постконцептуализам, метареализам, метабола, аура, заметак

У наслову нашег рада удомљен је полемички стих пинчонескне загонетке 
савремене руске поезије, зване Ника Скандиака.1 Са своје стране тај стих је де-
формисани цитат из Мандељштама и његовог песничког програма, схваћеног 
као носталгија за светском културом. Мислимо да се овде ради о надовезивању 
а не раскиду, пред собом имамо негда тако жуђене скеле културе, пост-
катаклизмички обрасле у футуристички бршљан. Култура као Ангкор Ват, као 
реликт, који треба одгонетати, из неке тачке будућности, када је све утонуло у 
слојеве накнадне органике. Пузавице и лијане у утакмици са волутама и арка-
дама. Пасареле смислова.

Није случајно што је метареализaм2 еминентно руска песничка школа. 
Као да нечиста савест руске културе не може себи да дозволи још један лук-

1 Ника Скандиака (1978), руска песникиња и преводилац са енглеског и на енглески, 
одрасла је у Америци, тренутно живи у Великој Британији (Единбург). Превела је поему 
Рандолфа Хилија Arbor Vitae (TextOnly, 2005), која подупире њен пост-концептуалистички 
песнички програм, повратка у гест. Објављује у интернет часописима „TextOnly“, алманаху 
„Вавилон“, часопису „REFLECT...КУАДУСЕШЩТ“ (Чикаго). Заступљена у антологији сав-
ремене поезије руског заграничја Освобожденный Улисс (Москва, НЛО, 2004) Димитрија 
Кузмина. Објавила je песничку књигу [12/4/2007] (Москва, НЛО, 2007), са предговором 
Алексеја Парчшикова Повратак ауре?

2 Метареализам је као термин увео Михаил Епштејн 1983. године, у својим Тезама о ме-
тареализму и концептуализму. То је правац према коме је „поезија реалност, скривена уну-
тар метафоре, док обједињује њена раздвојена значења – право и пренесено“. Основни троп 
метареализма је метабола. Док метафора пре или касније застарева („поблекшие метафоры“ 
В. Жирмунског), у метаметафори сваки предмет је васиона; то није пуко поређење, она и 
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суз анихилације, и отуда регресија у прастање, гест, мимику, мумлање, када 
су сва значења у игри, па макар и у заградама. Руска поезија метареализма не 
жели више ништа да минира и диже у ваздух, понајмање знамења овога часа. 
Она познаје искуство ненадокнадивих губитака и мучнину модерних реплика 
Храма Христа Спаситеља. 

Програмско упориште руског метареализма је метаболизам, прожимање ме-
ханике и органике. Отуда и метабола, фигура која је превладала дуализам ме-
тафоре и метонимије. Тренутни спој по сличности или сродности, који постаје 
лепа окамина за сва времена, у метаболи (метафори другог степена или мета-
метафори) прави гнездо, логу, где долази до венчања (директног и индиректног 
значења) и њиховог чудесног плодоношења, односно метаморфозе. Док су кон-
кретисти и концептуалисти дејствовали туђим речима, јер нису имали својих, 
ситуација са метареализмом је другачија. 

„Постконцептуалистичка тенденција се показала као једна од најзначајних у 
млађем поколењу руских песника“(Кузьмин 2002)3 пише у свом чланку „После 
концептуализма“ Димитрије Кузмин, имајући у виду Димитрија Соколов, 
Димитрија Водењикова, Кирила Медведева. Како у тим условима, када, ре-
чима Алексеја Паршчикова, „после епохе центона наступа интертекстуална 
амнезија“, посредовати нешто ново и своје? 

Мађарски песник Ото Толнаи, који одавно ствара у орбити руских 
фасцинација, у својој поеми Кишињевска ружа, ослоњеној на песничку моти-
вику Пушкина, Гогоља и Чехова, дословце пише, обраћајући се Господу, који је 
„по занимању дувач стакла“:

Јамачно хоћеш нешто велико
Па већ си издувао нешто велико
Јамачно желиш
О праоче
Кроз гајде изврнуте рукавице
Метаметафору да издуваш
А зар не би требало боље да изучимо ботанику
Питао се ономад рембо.

Основни троп ове поеме, која зачудно кореспондира са руским метареализ-
мом, пустињски је ветроваљ величине шаке, који, на први додир са влагом, 
оживљава, и постаје вечно зелен, зимзелен. Није ли управо то метабола, ово-
га пута саме поезије, као необавезне али и неуништиве нутритивне потребе 
људске душе? Толнаи је метаболу развио до формата поеме, али и на микро-
плану не јењава њена осмотска снага: јастучасти јастог, индигнирани инди-
го, африкански африк ... Ти парономастички парови метаболичних епитета и 
именица сведоче да се ту не ради о тренутку сличности/сродности већ о усло-
ву за произвођење надогледалског смисла, за његово заметање, вртложење, 
трансформацију, до у недоглед. Пред читаоцем је првобитна покретљивост 
јесте СВЕ. Метареализам стога није стил, већ стратегија погледа на свет. Иако је већ стигао 
да стекне епитет ноторни (пресловутый), има наде да се и даље развија. Капацитети поезије 
Ивана Жданова, која је помирила поклонике традиционализма и експериментаторства, оно-
страно и тварно, речит су доказ тога: дубоки интерсубјективни утицаји ове поезије више 
јачају него што слабе.

3 Овде и даље преводи са руског, енглеског и мађарског језика – Д.Р.
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материје, регресија до слепоће, глувила, немости, растеловљење речи са циљем 
приспећа у оргазмичко почело. То постулирање почетка а не краја упадљиво је 
сродно поетици руских метаметафориста. 

„Трудим се да говорни гестови испусте први брачни крик“ изјављује Ника 
Скандиака. Њеној поезији приступамо управо као размени материја – у знаку 
тога је и њена загонетна егзистенција – песникињу нико није видео, она постоји 
само на нивоу своје поезије, на делу је својеврсно словославље, надвладавања 
личносне парадигме историје књижевности, урањања у густи медијум... Она 
се, одиста, не либи позе генија. „Оно чега се можемо прибојавати јесте модер-
нистички покушај стварања некаквог апсолутног дела“ пише Артемиј Мaгун 
у свом есеју «Новые имена современной поэзии: Ника Скандиака» (Магун 
2006).

Ника Скандиака – као победа, која скандира, отпоздравља, јавно, гласно, од-
сечно. Коме? Извођење писма, које опстоји на опозицији звука и значења, што 
је опет мандељштамовска опсесија, где име постаје лакановски прошивак, оно 
што је Тињанов у чувеном есеју Промежуток назвао „чужеземность“ (ино-
страност, оностраност као позиција правог песника). Име, као егзотична јавка 
сваког песничког говора. У том дрзновеном (безобзирном) лирском егоцентриз-
му има много од наука Марине Цветајеве, песникиње која пише (и) мушки, 
односно изазива (и) нескривено маскулино дивљење, анулирањем гендерних 
баријера субјекта песништва, заогрнувши га у протејску андрогиност.4

Са жељом да илуструјемо тај носталгични метаболични обрат савременог 
руског песништва наводимо у преводу на српски језик песму Нике Скандиаке 
из антологије Д. Кузмина Освобожденный Улисс (Кузьмин Д. ред. 2004). 

Док сам раније сматрала да не вреди труда 
писање што више узорних песама, за штампу,
може се све ставити на екран, па нека читају с екрана,
Сада хоћу да ме читате у врту,
јабучару,
И да ми странице брзо обасја сунце.
– Али том речју – брзо – мамиш назад, у кућу,
предочаваш сувоњаво рибље врлудање на сунцу и пунаног тела у кући русалку.

4 Тај игриви супстрат уочила је Јелена Невзгљадова, супруга Александра Кушнера, која 
и сама пише под псеудонимом (Ушакова). Свој читалачки утисак формулисала је речима: «У 
Енглеској живи некаква Ника Скандиака. Претвара се да пише стихове. Или јој се то само 
чини, или се подсмева ученим филолозима. Биће да је ово последње». Руска списатељица 
Фаина Гримберг имала је сличну фазу мистификације, када је маску преводиоца ставила у 
службу своје ауторске поетике. Сви њени фантомски аутори доспели су у каталоге руских 
библиотека и на полице руских читалаца, доносећи светове који се нису могли испилити у 
уморном руском совјетизму. И да се Фаина боље снашла у деикси своје патворине, да јој се 
једном приликом није случајно омакло прво уместо трећег лица, тај пројекат би још потрајао: 
читаоцу је потребнији свет од набеђеног творца тога света. А ево и линка који води до једине 
фотографије Нике Скандиаке, од пре петнаестак година, када је и почела да објављује <http://
a11rodent.tripod.com/nika-b2.html>.

Њена ангелична аура није промакла поклоничком опису из пера Олега Дарка, из поме-
нутог есеја: „Знамо и да је Ника крилата. Крилат је анђео. Ника нема људско тело (за мене) 
осим тела својих стихова. Управо о том дрхтуравом телу, које ми је пред очима, које се извија 
и грч (пред мојим очима) могу да судим. Ови стихови немају људско тело, никакво тело – 
осим сопствено.И управо тело а не глас. И никако није јасно како спојити крила (птичја, 
анђеоска) са тропом порођајних мука, које и јесу начин постојања ових стихова“.
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Дигитализација комуникације задире у суштину писма као непоновљивог и 
нелагодног, врлудавог трага, и чини га поновљивим и лагодним (не „сувоњава 
риба стварности“ већ претила силиконска сајбер сирена, са итекако еротичном 
ауром). Срчика писма се васпоставља увек изнова у сусрету са екраном, када се 
пустињска ружа, од проводника и чипова, зажари животворном влаг... Битно је 
„овде и сада“, комуникативни резултат сајбер простора не признаје архаику, све 
је увек ту. Читалац се може придружити писцу у сваком тренутку писања („пу-
наног тела у кући русалка“) То више није обездуховљена копија, већ „повра-
так ауре“ (када нема разлике између копије и оригинала), који је тако недвос-
мислено поздравио доајен метареализма и ментор Нике Скандиаке – Алексеј 
Парчшиков као и плејада руских, и не само руских, метареалиста. 

Од те 2004. године Ника Скандиака је заправо и радикализовала своје пис-
мо у правцу акције указивања на компјутеризацију књижевности, партитуру 
која нас води ка гесту, ка клици смисла (њена омиљена метабола је завязь), 
подстрочнику, сировом преводу, ослобођеном од претензија завршености. Њена 
поезија често демонстрира проблеме с кодирањем слова на интернету. Ако реч 
„стихи“ укуцамо неодговарајућим руским кодом, на екрану ћемо добити бес-
мислицу која има смисаону основу:

попут опере макијавелија
с нападима кашља у антрактима:
Стихи! Стихи! ЯРХУХ!

И њен преводилачки концепт се уклапа у ову поетику: превела је са енгле-
ског поему шкотског песника Хилија, о језику за глувонеме, која проблематизује 
управо мотив превода с једног на други језик, с једне на другу тастатуру 
(клавијатуру), уз нужне ефекте заумља, абракадабре.

Очувати лапсусе (описки, опечатки) одговара постконцептуалистичкој 
тежњи ка изворности, аутентичности, која надвладава дихотомију битно-
небитно, и противречи прогнози Бенјамина о губитку ауре. Пред нама је сте-
нограм тананих душевних покрета у облику строгог протокола. Оставља се у 
тексту и оно превучено, шкартирано.5 У делима ове генерације руских песника 
(протекле деценије) моделује се „черновиковый“ текст, са свим квазиспонта-
ним показатељима. 

Ника Скандиака је управо на тај начин неолирична, поготово у помену-
том сајбер контексту. Олег Дарк истиче екстатичност, узвитланост, „загрцнуту 
варијативност“, која кипи преко ивица песме. У напору да уочи физиономију 
тога песничког феномена, написао је своју „изјаву љубави“ Ники Скандиаки, из 
које наводимо један пасаж. 

Реч рађа реч (у речи). Речи се грче, копрцају, дрхте, напињу, напрежу се мишићи 
њихових стомака (зато што реч, баш као и песник, према Цветајевој има стомак), раз-
диру се, цепте, раскриљују, пупе попут пупољака, цветају, распршују се, расејавају и 
разбацују – одразе (начин размножавања) (Дарк 2007а: 5). 

У свом чланку Апсолутизација карти и слагалица стварности Марк 
Шатуновски нам нуди амбициозну онтолошку шему свеколиког песниковања. 

5 Вс. Њекрасов потписује и читаву песму коју је шкартирао (жить как причина жить) 
маркиравши управо ту чињеницу.
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Сагласно њој, полазећи од идентификације поезије као навигације, традицио-
нализам држи до верности застарелим картама, са захтевом да се предео укло-
пи у карту а не обрнуто; модернизам сматра да све карте лажу и да је најбоље у 
потпуности се одрећи њиховог састављања (радикализам нефигуративне умет-
ности); постмодернизам је на свој начин елиминисао неподударност карте и 
реалности објавивши за једину реалност управо саме карте: добили смо свет 
без реалности.
Метареализам, по мишљењу Шатуновског, не прави избор између карти и 

реалности. „За пловидбу нам треба и предео и карте“ (А. Паршчиков). Идеално 
и материјално изискују једно друго. Песма Ивана Жданова Рапсодија батерије 
грејног система показује управо то. Чајник и реч вода су различити феномени, 
али и један и други су – једнако реални. 

Чајник скупа са речју „вода“
ка реци иде, у речи „вода“
талога има, као у чајнику. 

Шатуновски сматра да поетика метареалиста није карта већ – слагалица реал-
ности, која подразумева и карте, и то најразличитије (либерализам, демократија, 
патриотизам, религија). Означитељ и означено стоје са исте стране провалије, 
као учесници бескрајног процеса интерпретације. 

У том смислу је веома карактеристичан метакултуролошки покрет Шумска 
библиотека, настао 21. октобра 2005. године, по замисли московске песникиње, 
сликарке и перформисте Свете Литвак. Наиме, односећи књиге назад у приро-
ду (прва екскурзија догодила се 26. октобра исте године, у једну подмосковску 
шуму) одакле су и потекле (целулозна влакна), смештајући их у дупље дрвећа, 
јазбине шумског звериња, гнезда птица, у шипражје, вешајући их на гране; па-
пирни носилац књижевних порука стављао се на располагање ветру, киши, сне-
гу, инсектима, ситним глодарима... Николај Бајтов сматра да ваља створити усло-
ве и за друге облике размене информација, мимо интелектуалних процедура: 
зацело постоје и другачији канали усвајања порука. У свом слову (Невнятная 
речь Николая Байтова на открытие памятника интеллигенту) на једном од 
састанака читалаца московске Шумске библиотеке, одржаном 21. марта 2010. 
године), Бајтов вели да постоје људи који могу прочитати и неотворено писмо; 
минимални услов је носилац информација. Ради се о интеракцији биолошког 
и информационог поља. Природа укључује културу у своју будућност. На који 
начин? Не знамо. С том намером библиотекари шумске библиотеке су надомак 
Москве, подигли „споменик интелектуалцу“, у виду џиновских наочари без ста-
кала, као травестији интелектуалних процедура (реализована је споменичка за-
мисао Сергеја Спирихина). Дијалог са природом, који је кључан за метаболу, 
подразумева „развој неинтелектуалних канала, приступање информацијама на 
други начин“.6

И за крај једно notate bene. Сузан Зонтаг је још шездесетих прокламовала 
„мисао као страст“, у свом манифесту Против интерпретације: оно што нам 

6 Филијала московске Шумске библиотеке постоји и у једном закутку галеријске шуме 
поред Тисе, надомак Сенте. Основана је 5. новембра 2005. године, дакле десетак дана након 
московске централе. Годишње једном одржавају се јавна читања све нечиткијег материјала. 
И ове јесени, 2013. године, према увидима библиотекара, од већине књига (мало од једне 
мало од друге) позната породица волухарица направила је мултижанровско дело у коатор-
ству, илити гнездо.
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дефинитивно не треба – то је да мисао прогута уметност. „Уместо херменеутике 
треба нам еротика уметности“.
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МЕТАРЕАЛИЗМ КАК ТОСКА ПО МИРОВОЙ ПРИРОДЕ

Резюме
С желанием, чтобы проиллюстрировать метаболический поворот современной рус-

ской поэзии, мы анализируем стихотворение Если раньше считала – не стоит пы-
таться Ники Скандиаки, производящей текст который приводит нас к жесту как завязи 
смысла, свободный от притязаний завершенности. Означающее и означаемое находят-
ся по одну сторону пропасти, в качестве участников бесконечного процесса интерпре-
тации. В работах русских поэтов постконцептуалистов (за последние три десятилетия) 
смоделирован «черновиковый» текст, со всеми индикаторами квазиспонтанности. В 
этом смысле упоминаем и московское движение «Лесная библиотека». Его участник, 
Николай Байтов считает, что таким образом можно подготовит почву для других форм 
получения информации, минуя интеллектуальные процедуры. Поэзия в условиях диги-
тализации не обездушивает свой предмет, а наоборот, происходит «возвращение ауры» 
(когда нет никакой разницы между копией и оригиналом), которое в свое время одно-
значно приветствовал родоначальник русского метареализма Алексей Парщиков, 
Ключевые слова: Ника Скандиака, Света Литвак, Николай Байтов, Отто Толнаи, ди-

гитализация, постконцептуализм, метареализм, метабола, аура, завязь



Славистика XVIII (2014)

Мелина Панаотовић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
Нови Сад, Србија

BIBLID: 1450–5061, 18 (2014), pp. 392–399
УДК 821.161.1 2.09АНДРЕЈЕВ Л.

929 АНДРЕЈЕВ Л.
прегледни научни рад

примљено 23. 01. 2014.
прихваћено за штампу 1. 10. 2014.

СТУДЕНТСКЕ ДРАМЕ ЛЕОНИДА АНДРЕЈЕВА – 
БИОГРАФИЈА И ФИКЦИЈА

У раду бавимо се студентским драмама Леонида Андрејева, са циљем проналажења 
веза између пишчеве биографије и књижевне фикције. Анализирајући драме, као и 
пишчеве дневнике, сведочанства савременика, закључили смо да су многи пишчеви 
пријатељи постајали протагонсти његових драма, а сижеи обе студентске драме заправо 
су сведочанства о студентским данима самог Андрејева.
Кључне речи: Дани нашег живота, Гаудеамус, мелодрама, сиже, музички фон, 

књижевне реминисценције.

Када кажемо студентске драме, имамо у виду две драме овог писца које се 
тематски односе на студентске дане самог аутора. То је драма Дани нашег жи-
вота, настала 1908. године и Гаудеамус, настала 1910. године.

Обе драме су остале некако у сенци преосталог драмског опуса овог пис-
ца, негде између препознатљивог реалистичког проседеа раног стваралаштва 
(на пример драма До звезда, 1905) и симболистичког, „новог“, касније панп-
сихичког модела Андрејевљеве драматургије (почев од Човековог живота, 
1906, преко Океана, 1910/11, па до рецимо Јекатерине Ивановне, или Мисли, 
Псећег валцера). Критичари истичу „мелодраматичност“ Андрејевљевих сту-
дентских драма, форму мелодраме, у којој је „свакодневица приметно згуснута 
и редукована, а социјални конфликти су доведени до граница инферналности» 
(Бабичева 1982: 52). 

Ми ћемо, међутим, овом приликом тежиште наше пажње усмерити на један 
други проблем. Покушаћемо да утврдимо у којој се мери ове драме подударају 
са биографским чињеницама пишчевог живота тога доба, и у којој мери је 
књижевна фикција мењала чињенице биографије. Наравно, и чему све то? Са 
којим циљем је сам писац ретроактивно посматрао своје студентске дане? (1893. 
године Андрејев је друга година правног факултета Московског универзитета, а 
прва од две наведене студентске драме написана је тек 1908.)

Дани нашег живота (1908). Дакле, 1893. године Андрејев је друга година 
права на Московском универзитету. За разлику од Петрограда, где је провео го-
дину дана студирајући права, у сиромаштву, трзавицама, љубавним патњама, 
у Москви је пронашао најпре стипендију, а затим и пријатеље, свој круг људи. 
Сместио се у собама Фаљц Фејна, на Тверској улици и готово сва дела о сту-
дентском животу одржавају искуство Московског живота. 

Сам сиже ове драме, прича о томе како је студент Глуховцев сазнао да девојка 
у коју је заљубљен продаје себе под руководством своје мајке, преузет је из ре-
алног живота. Андрејев је „ублажио оштрину сижеа“ захваљујући топлом но-
сталгичном тону (Скороход 2013: 74), у који су обавијени сви ликови и догађаји. 
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У реалном животу пријатељу Глуховцеву се заиста тако нешто десило, али је 
крај другачији него у драми - студент је истукао мајку те девојке, за разлику од 
драме у којој је све ублажено – студент се не туче са мајком, већ са клијентом 
девојке, официром Григоријем Ивановичем, који се, на крају, показује као добар 
момак што са Онфуријем мирно пије коњак.

Постоје мишљења и да се сам Андрејев тукао са мајком, тј. кренуо је на 
мајку, а налетео је на официра, клијента (Бугров 1991: 3-38). 

Осим сижеа, Андрејев у ову своју драму смешта и неке реалне ликове својих 
студентских дана. Онфурије, „бесшабашный пьяница“, је персонификација 
смеха, комедијског начела. Занимњиво је да је Онфурије, „вечити студент“, као 
комичан тип присутан у обе Андрејевљеве студентске драме и уочљива је пиш-
чева симпатија према њему. Друго лице Дана наших живота, Мишка Бас, у ре-
алном животу је заправо Андрејевљев пријатељ Михаил Ољгин, познат по пес-
ми. Сам Ољгин сведочи да је свако у друштву имао своју нумеру, а његова је 
била „Дубинушка“. 

Глуховцев, протогониста ове драме, такође је реалан лик, чак га Андрејев 
уводи у драму под његовим личним презименом. Ту је и Блохин, још један 
пријатељ Андрејева у драми под својим презименом. Занимњиво је, рецимо, 
да у драми тај Блохин признаје Мишки Басу да би волео да има глас као он 
(„Можда бих дао читав свој живот, да имам такав глас, као ти“). Могуће је да 
је у овој драмској реплици лака завист самог Андрејева, који уопште није имао 
слуха. Мишка Бас иначе сведочи како је Андрејев, будући да није умео да пева, 
волео да диригује, стојећи са високо подигнутом криглом пива, а „пиво се, на-
равно, просипало на све стране.“ (Скороход 2013: 73) 

Први пут у драматургији Андрејева јасно се прецизира место радње, Москва, 
која се приказује у свом уобичајеном виду, толико уобичајеном да дидаскалије 
описа града личе на дидаскалије драме Островског. Студентарија Андрејева је 
силно волела Москву, малене црквице, начичкане куполе, Тагањку, Бутирски 
затвор, косе попречне улице Арбата – све је то „счастье, господа, когда осенью 
приезжаешь в Москву“, како сведочи студент Архангељски из Дана нашег жи-
вота.

 Међутим, већ на самом почетку драме, када студенти са Воробјових гора 
посматрају позната места Москве, акценат се ставља на нешто друго. Глуховцев 
говори: „И подумать, что отсюда смотрели Грозный, Наполеон...“ (Андреев 
1991: 234). Андрејев даје временску паралелу: Грозни – Наполеон - Глуховцев 
– Олга, стављајући акценат на своје савременике. Као и њихови предходници 
и они мисле да град који се распростире пред њиховим очима, припада њима. 
Но, касније постаје јасно да је та сцена с почетка драме једини моменат среће 
који је драматург уделио својим јунацима. Почетна сцена, на тај начин, допри-
носи великом контрасту првог и другог чина, и сведочи о томе да проблематика, 
којом се бави писац, није у прошлости, већ носи карактер актуелности и свев-
ремености.

У другом чину видимо јунаке на Тверском булевару, и сада они сами постају 
део града. Ту се сада већ не сме слободно певати, појављује се чувар, за њим и 
мајка-сводница и реалност полако преплављује свет јунака. 

Можемо рећи да је Евдокија Антоновна, Олгина мајка, у извесној мери ка-
тализатор који наводи Олгу да призна Глуховцеву да је проститутка. Након тог 
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момента одвија се низ догађаја, драматичних свађа и помирења међу њима дво-
ма. Све што се чинило постојећим, сталним и сигурним распада се и остаје 
само свет који окружује Олгу, и који не непромењив. Људи шетају булеваром, 
мајка „ради“, већ је нашла официра за своју ћерку, негде у даљини свира орке-
стар. Свет је потпуно равнодушан према несрећи појединца. Андрејев веома 
вешто панорамно приказује свакодневицу, све оно окружује јунаке. И то свега 
са неколико дидаскалија и са два дијалога – тачно се осећа како је свет равноду-
шан ка појединцу и његовом унутрашњем свету. 

И ту долазимо до улоге музике и музичког фона ове драме. Управо марш у 
позадини, исказује оно неизговорено. Наиме, у овој драми уочљиви су елементи 
„романтичарске гротеске“ (термин М. Бахтина) – све је уобичајено, као и увек, 
опште познато, општепризнато и све то изненада и наједном постаје бесмис-
лено, сумњиво, туђе и непријатељски расположено према човеку. Проститутка 
тражи клијенте, младом момку, који нема средства за живот, на његову молбу да 
му помогну одговарају: „Моли бога, он је заступник за сироте“, парализовани 
генерал по стоти пут прича унуци која га прати једну те исту причу. И над свим 
тим као да царује оркестар који свира у празно. 

Чује се валцер „Клико“, који постаје фон на коме Андрејев приказује мо-
рални пад човековог живота. Представљајући сурову равнодушност ка животу 
појединца, мотив валцера, романтична мелодија, у свести читаоца изазива ош-
три осећај дисхармоније. Истина, коју Глуховцев сазнаје, мења његове предста-
ве о свету који га окружује, и сада он ни у шта није сигуран, јер је све најсветлије 
и најчистије на земљи постало другачије. Глуховцев говори: „Како је то дивље, 
како је ужасно, Миша. Ено музика свира, ено људи шетају, зар је све то истина? 
Седела је и овде била Ољ-Ољ, а сада је пошла са официром...“

Обратићемо пажњу овом приликом и на двојственост карактера протаго-
нисте ове драме, али и самог писца. Сам Андрејев је, мислећи на себе, писао 
да се иза обојене маске Арлекина крије скелет. Сам је своје шале сматрао не-
искреним и често је размишљао о својој природи: „И зар ја верујем сам себи? 
- ...каждую минуту верю – а вообще нет“ (Скороход 2013: 77). Даље, сам пише 
о својој двојствености - као да се раздвојио на две половине, једна се смеје, 
тугује, говори, удвара се, љуби, а друга не скида очи са ње и нонстоп запиткује 
„а зашто ово, чему... лажеш, лажеш“(Скороход 2013: 77). У Андрејеву као да су 
живела два човека, један нормалан и други болестан, са сломљеном психом. „... 
даже если я много курю или пью крепкий чай, я чувствую, что раздвояюсь: во 
мне живут два человека, не похожих один на другого“, пише Андрејев у својим 
дневницима.

С друге стране, Проц (2005) говори о „двојствености“ карактера Глуховцева 
и истиче да је основа његове раздвојености несклад између снова, иделаних 
представа о љубави, и истине, коју сазнаје од Ољ-Ољ. Испоставља се да сту-
дент не воли Олгу, већ лик који је сам измаштао – симбол чистоте, свега, што 
је за њега била љубав ка тој девојци. Олга је, дакле, персонификација љубави, 
која се рађа унутар самог јунака и унтар њега и умире, не пронашавши начин 
како да се испољи и да постоји паралелно са манифестацијама реалног живота. 
Глуховцев, потонувши и затворивши се у себе, жртва је сопствене слабости (он 
говори „Зашто? Због чега? Шта сам ја урадио да би ме толико кажњавали?“).
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Како воли Андрејев, а како његови протагонисти? Анализирајући „хроно-
лошке летописе заљубљеног Андрејева“, нпр. његов четврти Дневник, посвећен 
Надежди Александровној, Скороход сматра да је у безнадежности Андрејев 
подсвесно проналазио залог онога, што је највише ценио у љубави – могућност 
да у својој машти, имагинацији ислика призоре раја. Сетимо се да Проц пише 
како је Глуховцев заволео своју слику Ољ-Ољ, а не њу саму. Да није и он у без-
надежности своје љубави ка девојци коју мајка гура у проституцију измаштао 
свој рај, и заволео измаштану Ољ-Ољ, а не реалну Олгу?

Гаудеамус (1910) је друга студентска драма Леонида Андрејева, написана, 
као и прва, у четири чина. Место радње је, као и у првој, Москва. У другом чину 
студенти се окупљају код Старог Студента у соби Фаљс-Фељна на Тверској ули-
ци; док Стари студент болује, студенти шетају Тверским булеваром.

Као прототипе за неке од својих јунака Андрејев је узео реалне ликове. 
Онфурије је у драми душа компаније, „вечити студент“, који је прошао већ све 
факултете. Био је оваплоћење студентског креда, „претња свим ходницима“ и 
измишљао је најневероватније несташлуке. 

Стари студент (Петар Кузмич, има 48 година и уписује се на универзитет) је 
такође историјско лице. Фатов сведочи о старом студенту Бутурлину, који је са 
својих педесетак година уписао факултет (Скороход 2013). 

Међутим, готово да се у сваком од ликова крију црте и самог Андрејева. На 
пример, Онфурије много пије, говори о „белой горячке“ (почетак другог чина), 
све што има форму флаше је за пиће, а када нема вотке, то је “зрелище мрач-
ное”. Андрејев је и сам много пио и посветио је странице свог дневника упра-
во „запоју“,“белой горячке“, томе, како вотка мења његову личност (Скороход 
2013: 77). Даље, Дина се боји вотке („Вина сколько угодно, а водки я боюсь, это 
такая ужасная вещь.“), а сам Андрејев је у својим дневницима писао о “вечном 
страху од вотке” (Скороход 2013: 78).

Онфурије држи часове, трчи од ученика до ученика и не стиже да се припре-
ми за своја предавања. Андрејев је после смрти оца био у сличној ситуацији – 
похађао је гимназију, држао је часове и сликао портрете за новац, како би из-
државао породицу, и још је, будући силно заљубљен, удовољавао и своје време 
поклањао плаховитој и самољубивој Зинаиди Сибиљевој.

Упечатљиво је у драми како Љиља стално иде у некаквом танушном, туђем 
капуту без дугмића, а врло добро је познато да је и сам писац на својој кожи осе-
тио сиромаштво. Скороход, нпр, сведочи да је Андрејев као студент био сирома-
шан „као црквени миш“ (Скороход 2013: 82). 

Црте Андрејева можда највише проналазимо, ипак, у самом Старом сту-
денту – и јунак драме и аутор пишу дневник, воле оперу (Скороходова сведо-
чи као је Андрејев имао бесплатне карте за сва императорска позоришта и на 
поједине опере ишао је и по неколико пута), књиге су им највећи пријатељи, 
били су у болници за душевне поремећаје (о чему се нарочито много писало 
након изласка Андрејевљеве приче „Мисли“ 1902) (Скороход 2013: 88), скло-
ни су заљубљивању, маштању, филозофирању (у једном моменту Стари студент 
говори како му недостаје психологизам у свему, а подсетимо се само да је по-
сле ове драме Андрејев и сам отишао дубље у „психологизам“, пишући своја 
Писма о позоришту и касније се потпуно окренувши драми панпсихе). Такође, 
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сам Стари студент у трећем чину више не чита, већ пише, ствара, машта, види у 
себи таленат и има идеју за будућа дела. Сам Андрејев је у својим раним днев-
ницима већ претпоставио свог будућег читаоца, тј. рачунао је на њега; писао је 
тако као да се подразумева да ће његови дневници имати публику.

Занимљиво је да се и у овој драми спомиње Глуховцев, јунак прве студентске 
драме. О Глуховцеву прича Онфурије - како су студирали заједно, а сада је тај 
Глуховцев ожењен, има женино имање негде у Курској губернији и Онфурије је 
имао једну непријатну епизоду код њих у гостима. За две године, колика је раз-
лика између настанка ове две драме, можда је тај Глуховцев и завршио факул-
тет, а Онфурије и даље игра своју улогу „вечитог студента“, коме без пријатеља 
нема живота. „Нет, никуда я не уйду из университета, жил с товарищами, с 
ними и умру. Человек я одинокий, нет у меня ни отца, ни матери – и не надо мне 
их, ну их к черту!“, говори Онфурије (Андреев 2010: 48).

Студентска свакодневица ове драме такође је нешто што је Андрејев преузео 
из својих студентских дана. Сиромаштво, окупљање уз песму, коњак и вотку. 
Ређе пиво, а још ређе уз чај. 

Музички фон ове драме преноси нам општу атмосферу студентских дружења, 
и уклапање, односно неуклапање појединца у њу. Уочљива је музичка уоквире-
ност Гаудеамуса – иста песма на почетку звучи као нада, почетак новог жи-
вота, а на крају, за протагонисту ове драме то више није нада, већ поцртавање 
његовог унутрашњег краха, својеврсна потврда краја; његов “безвучни плач” је 
истовремено на сцени са химном младости, коју студенти певају “гласно, само-
уверено и снажно” (Андреев 2010: 59).

Након сцене разговора Старог студента и Љиље, где јој он признаје своју 
немоћ и старост, долазе остали уз шум, узвике и весеље – чиме се додатно нагла-
шава његова сувишност. Најпре је он сам о тој сувишности говорио Онфурију, 
а сада се његова мелодија, песма коју он “пева” Лиљи (он види себе као стари 
лист који се глупо пробудио у пролеће међу зеленим лишћем) не подудара са 
мелодијом осталих студената (плес, весеље, шале).

Осим химне младости у драми се чује кавказки народни плес, тужни и неж-
ни валцер; у сећању старог студента присутне су и сибирске песме, које он по-
кушава да подели са својим новим пријатељима. Студенти долазе у госте са 
песмом, а са песмом и одлазе. Када се општа атмосфера квари, они певају како 
би поправили расположење свих: „спеть для настроения?“, предлаже неко у 
трећем чину. Такође, музика је својеврсни показатељ психолошког склопа лич-
ности, на пример Дине. Тачније, њен однос према музици одраз је њеног психо-
лошког стања, промењивости карактера и нестабилности личности. У четвртом 
чину она и плеше и клоне; чује се њен омиљени валцер, а она је тужна. Када 
плеше са наредним удварачем, смеје се, потпуно је у складу са веселом песмом 
и атмосфером, а када разговара, тачније флертује са Старим студентом, изнена-
да мења расположење.

Књижевне реминисценције у овој драми су јавне, и скривене. У првом чину 
цитирају се М. Горки („Безумству храбрых поем мы песню. Вот так песня!“), А. 
С. Пушкин („Видишь, народ безмолвствует.“, говори Онфурије у првом чину). 
Ту су алузије и на стваралаштво Гогоља, Баљмонта, као и разне игре речима. 
(На пример, Онфурије у трећем чину говори: «Ну пусть бальмонтонно, но толь-
ко не монотонно. Так действительно лучше»).
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Уочљиво је и Андрејевљево окушавање у Чеховљевом „подвоному течению“. 
Он као да се у појединим сценама поиграва са тим уметничким поступком, 
не спроводећи га доследно кроз читаву драму. На пример, Онфурије говори: 
„Замерз... А у тебя, Тенор, пальто-то с барашком... хорошо вы, тенора, живете. 
(Входит.) Где тут печка? А, черт, забыл: центральное отопление. Электричество, 
центральное отопление, тенора с барашком, только не хватает веревки, чтобы 
повеситься. Чаю давай, старик!» (Андреев 2010: 19). Ту су и пећ, и чај, и... ка-
нап са којим се можеш обесити.

Намеће се питање, да ли се то Андрејев свесно поиграва са овим Чеховљевим 
уметничким поступком, одмеравајући га на својој драми, но ипак га не 
преузимајући као образац свог драматуршког проседеа? 

Са пуно хумора, саркастичних шала, у веселим тоновима приказан је 
„догађај“ из студентског живота. Помало пластично, неуједначено, све је дато 
свима, ликови као да су скицирани, али не и довршени. Пуно је ликова, шале, 
неиздиференцираних ставова јунака. Зато су за ову драму говорили да је „мање 
успешна“ од претходне студентске (Бабичева 1982: 52). Критика је, такође, ис-
тицала да је у драми све „нежизненно, надуманно и подогнанно“, а говорило се 
да Андрејеву није својствена тема младости и да је зато живот руске младежи 
под његовим пером беживотан и безбојан.

У закључку ћемо поновити да обе драме верно преносе слику студенских 
боема. Све те разговоре, студентске походе, згоде и незгоде, Андрејев је сликао 
као мртву природу, често не мењајући не само карактер, већ ни имена и прези-
мена својих пријатеља, који су постајали протагонисти тих драма. Музички фон 
обе драме је итекако важан за разумевање основне ауторске идеје. Чињеница 
је да је сам Андрејев веома волео музику, и да је музика одиграла веома важну 
функцију у студентским данима овог писца. Сведочанства његовог пријатеља 
Мишке Баса сликају нам призоре из тих бурних студентских дана, кад се певало, 
пило и учило. Михаил Ољгин каже: „Причем за день эта история; бутылка, пес-
ня, зубрежка – повторялись многократно.“ (Скороход 2013: 71) Сам Андрејев 
није имао слуха, али је веома волео песму и радо је дириговао док су други пе-
вали. Често је ишао и на оперу, а та љубав ка опери испреплешће се са љубављу 
ка позоришту, са пишчевим занимањем за обнову театра, што ће се у каснијем 
стваралаштву одразити и на поетику његових драма (драма панпсихе).

Ипак, са којим циљем је сам писац ретроактивно посматрао своје студент-
ске дане?

Андрејев пише да је равнодушан ка „првој стварности“ и да саму природу, 
сва та мора, облаке и мирисе он мора да „приспособить для приема внутрь, а 
в сыром виде они слишком физика и химия. То же и с людьми, они становятся 
интересны для меня с того момента, как о них начинаетя писаться история, то 
есть ложь, то есть вся та же наша единственная правда“. И даље: „Для меня во-
ображаемое всегда было выше сущего и самую сильную любовь я испитал во 
сне. И чем правдивее буду изображать, тем меньше остается правды“ (Скороход 
2013: 304).

Дакле, у тој диференцијацији „прве“ и „друге“ стварности, „воображаемого“ 
и „сущего“ Андрејев је убеђен да што се нешто истинитије приказује, у томе ис-
тине има све мање. За стварање је неопходна искра, која ће потпалити „вообра-
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жение“, а даље се ствара „без оглядки, коверкая и топча реальность“ (Скороход 
2013: 305). 

Закључујемо да су „реални студентски дани“ Леонида Андрејева извор 
будуће фикције - будућих тема, мотива, сижеа и ликова, и да је та „прва реал-
ност“ итекако утицала на изградњу и формирање поетике будућег реформато-
ра драме. Због тога никако не треба занемаривати чињенице реалног живота 
- биографије, дневнике, писма, сведочења савременика. Уметничка фикција у 
извесној мери увек преузима „прву реалност“, тај акумулатор, спреман да се 
модификује у једну нову, „другу реалност“. 

Будући да је сам Андрејев говорио да реч сама по себи већ припада другој 
реалности, није случајно да он управо помоћу речи генерише истину/реалност/
биографију у уметничку фикцију.
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ПЬЕСЫ ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА – 
БИОГРАФИЯ И ФИКЦИЯ

Резюме
В данной работе рассматриваем студенческие пьесы Леонида Андреева, Дни нашей 

жизни (1908) и Гаудеамус (1910) . Обе пьесы – настоящая картина студенческой жизни 
самого Андреев, а друзья писателя –герои его пьес, при чем ситуации и приключения 
реальной жизни являются основой для сюжета драм. Перечитывая дневники писателя, 
свидетельства современников, письма, мы пришли к выводу что реалистические сту-
денческие дни писателя стали источником будущего художественного вымысла – источ-
ником тем, мотивов, сюжетов, выбора персонажей. 
Ключевые слова: Дни нашей жизни, Гаудеамус, мелодрама, сюжет, музыкальный 

фон, литературные реминисценции.
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БИБЛИЈСКИ МОТИВИ У РОМАНУ КОЊ ВРАН 
Б. САВИНКОВА (В. РОПШИНА)1

Циљ овог рада јесте да прикаже библијски подтекст романа Коњ вран Б.В. Савинкова 
(В. Ропшина), пре свега онај његов сегмент везан за последњу библијску књигу, 
Откровење Јованово. Овај библијско-апокалиптички подтекст игра важну улогу у 
идејно-семантичкој интерпретацији романа, пре свега његових етичко-филозофских и 
историозофских позиција.

За разлику од првог Савинковљевог романа, Коња бледог, у роману Коњ вран дола-
зи до свесне промене семантике библијско-апокалиптичких мотива у духу ауторових 
историозофских идеја – наоко бесмислени, на братоубилачком крвопролићу засновани 
историјски процес осмишљава се вером у виши, човеку недокучиви Смисао и Правду. 
Небески смисао симболично је представљен враним коњем и његовим јахачем с мером 
у руци, који се сада поима као судија и искупитељ свих грехова и све крви, проливене 
за добробит Русије.
Кључне речи: Савинков (Ропшин), Коњ вран, руска књижевност, библијски мотиви.

Роман Коњ вран (Конь вороной, 1924), представља трећи део такозване „апо-
калиптичке“2 трилогије Бориса Викторовича Савинкова (књижевни псеудоним 
В. Ропшин, 1879-1925). Сва три дела настала су у сличним околностима – за 
време ауторовог привременог дистанцирања од идеолошко-политичке делатно-
сти и могу се посматрати као полемички дијалог писца Ропшина и политичара 
Савинкова. Са једне стране, трилогија представља Савниковљево промишљање 
актуелног историјског тренутка кроз књижевно-уметничку форму, са друге, 
пак, „свођење рачуна“ са сопственим неуспешним политичким ангажовањем. 

Библијски подтекст карактеристика је целокупног литерарног стваралаштва 
Савинкова-Ропшина, а до изражаја посебно долази у „апокалиптичким“ рома-
нима Коњ блед и Коњ вран. У Коњу враном он је лако уочљив и открива се већ 
на почетку романа, у наслову и епиграфима, по моделу преузетом из првог ро-
мана – Коња бледог.

Наслови, епиграфи (од којих је други идентичан у оба романа) као и 
лајтмотивски цитати библијских стихова или парафразирање новозаветних сен-

1 Овај рад урађен је у оквиру пројекта 178003 („Књижевност и визуелне уметности: руско-
српски дијалог“) који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.

2 Одредницу „апокалиптички“ користимо на основу наслова два објављена романа 
трилогије – Коњ блед (Конь бледный, 1909) и Коњ вран (Конь вороной, 1924), претпоставив-
ши да би и трећи, средишњи део, сачуван само као рукопис без наслова и откривен недавно 
у пишчевој заоставштини – да је објављен – вероватно носио сличан наслов са апокалиптич-
ком симболиком, када већ у свим осталим формално-семантичким елементима следи један 
истоветни модел, присутан у сва три Савинковљева дела.
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тенци у оба романа носе исти – апокалиптички – подтекст, са јасном тенденцијом 
да се кроз судбину јунака изрази судбина читаве Русије. Библијски подтекст, 
пре свега у семантичким варијацијама основног етичког хришћанског кодекса 
„не убиј“, ставља у први план романа (и Коња бледог и Коња враног) идејно-
филозофску проблематику личности – етичку мотивисаност, то јест оправда-
ност човекових поступака, пре свега присвојеног „права“ на туђ живот, односно 
идеолошки мотивисаног убиства.

За разлику, међутим, од подтекста Коња бледог, који се у дискредитовању 
идеје дозвољености политичког убиства и њених носилаца придржава изворне 
библијске семантике и симболике, у Коњу враном насловни мотив добија ново 
тумачење, различито од оног библијско-апокалиптичког, у складу с ауторовим 
идејно-етичким и историјско-политичким становиштима.

На сижејно-мотивском плану библијски подтекст романа Коњ вран везан 
је првенствено за главног јунака, Жоржа. Историјску слику Русије, захваћене 
грађанским ратом који је избио после бољшевичког преврата 1917. године, 
Жорж у дневничким забелешкама које води посматра у библијском апокалип-
тичком кључу који, са своје стране, он додатно осмишљава на сопствени, од из-
ворника другачији начин.

Назив романа, Коњ вран, наставља и на неки начин финализује апокалип-
тичку усмереност романескног књижевног стваралаштва Савинкова. Први епи-
граф, који следи одмах иза наслова, читаоцу указује на извор насловног моти-
ва, али га и семантички одређује и осмишљава цитирањем стиха из Откровења 
Јовановог: „...И вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке 
своей“ (Савинков 1992: 543). У целини овај стих из Откровења гласи: „И когда 
Он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и смотри. 
Я взглянул, и вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке сво-
ей“ (Откр. 6,5). Епиграф ће се у тексту романа неколико пута лајтмотивски по-
новити, у сваком поглављу по једном (Савинков 1992: 564; 586; 611) уз додатно 
јунаково вишекратно помињање мотива јахача с мером у руци (Савинков 1992: 
575; 587; 604) у контексту крваве историјске реалности. Управо апокалиптички 
цитат насловног мотива завршава роман, што композицији Савинковљевог дела 
даје цикличну форму и додатно истиче важност поменутог подтекста у идејно-
семантичкој интерпретацији смисла романа.

Иако се исти семантички типови епиграфа срећу и у Коњу бледом и у Коњу 
враном, запажа се непосреднија везаност епиграфа за текст првог Савинковљевог 
романа. „Апокалиптички“ епиграф често се цитира у оба романа, али је у Коњу 
бледом он јасна илустрација фабуларног тока и идејно-етичког плана романа, 
док је у Коњу враном библијска алегорија јахача с мером у руци добила ново 
значење, различито од оног у Откровењу – вишег, праведног Судије. Овако се-
мантички модификована, алегорија јахача с мером у руци постаје циљ јунакове 
потраге за истином. Сиже романа Коњ вран посматра се као јунакова потрага за 
одговором на постављено питање – где је истина? Епиграф постаје залог будуће 
спознаје истине на вишем, есхатолошком нивоу, у шта ће се јунак током развоја 
сижеа уверити и прихватити небески Суд и Правду као једини могући.

Други епиграф, цитат из новозаветне Посланице Јованове, „...Кто ненавидит 
брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает куда идет, ибо 
тьма ослепила ему глаза“ (2,11), појавио се на истом месту и у роману Коњ блед, 
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и носи исту семантику као и у првом роману: попут револуције 1905. године, и 
са њом повезане терористичке активности руских револуционарних група (што 
представља историјски оквир фабуле Коња бледог), за аутора је и грађански рат 
после револуције 1917. године, као и идеолошки сукоб црвених, белих, зелених 
(што је историјски оквир фабуле Коња враног) – још једна, исто тако бесмисле-
на форма братоубилачке борбе без победника, као и претходна. Над Русију се 
надвила апокалиптичка тама, у којој сви актери историјске трагедије губе свој 
пут и смисао постојања.

Други епиграф у оба романа веома добро илуструје ситуацију идејног убиства 
у кључу братоубилачке борбе, како год се она звала и у који год историјски оквир 
се смештала – била то идеолошко политичка борба пред прву руску револуцију, 
или грађански рат у постоктобарској Русији, уз подвлачење хришћанског етич-
ког кодекса као јединог еталона за оцењивање сваког човековог поступка.

Заједнички узети, епиграфи, као и у случају првог романа, преносе чита-
оцу два основна тона приповедања – смрт и мржњу. Међутим, ауторским 
преосмишљавањем семантике коња враног и његовог јахача с мером у руци, као 
трачак оптимизма у изразито песимистичку семантику првог романа и апока-
липтичког подтекста Савинковљевог књижевног стваралаштва у целини, уводи 
се мотив вере у виши Суд и вишу Правду, који ће дати коначну историозофску 
оцену историјских догађаја и учешћа појединаца у њима, вере у Божју про-
мисао која ће хаотичним догађајима придати толико жељени смисао и сврху, 
искупљење свих грехова, почињених зарад виших (патриотских, етичких, ал-
труистичких) циљева.

Испрва се тежиште насловног мотива с апокалиптичког коња,3 као оруђа 
Божјег гнева и казне, пребацује на његовог јахача, који добија нову семантичку 
интерпретацију код Савинкова. „Мјерило“,4 мера, односно теразије и његовој 
руци постају алегорија небеске Правде, а он сам небески Судија који кажњава, 
али и искупљује усрдну мученичку жртву – преузети грех: „Да, не мы измерим 
наш грех, но и не мы измерим нашу жертву...“ (Савинков 1992: 611). У таквом 
контексту постаје разумљив неколико пута поновљени вапај главног јунака: 

3 Отворено историозофско питање судбине Русије износи се у роману у кључу двоструке 
симболике коња – како оне библијско-апокалиптичке, везане за насловни мотив коња враног 
и јахача с мером у руци, тако и оне преузете из руске књижевне традиције: Гогољеве тројке 
из Мртвих душа („Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься?“) или 
„гордог коња“ из Пушкиновог Бронзаног коњаника („Куда ты скачешь, гордый конь“). Као 
семантички синоним, у духу новог времена, појављује се у финалу романа воз: „Мчится по-
езд. Куда?“ (Савинков 1992: 611). Мотив који запажамо и у финалу Коња бледог, уноси у се-
мантику Коња враног извесну дозу злокобног наслућивања трагичног краја „путовања“ у не-
извесну будућност, ако се има у виду сва фатална симболика овог мотива, како у поменутом 
књижевном првенцу Савинкова, тако и у руској књижевности у целини.

4 У српском преводу Библије овај стих гласи: „И видјех, и гле, коњ вран, и онај што сјеђаше 
на њему имађаше мјерила у руци својој“ – Свето Писмо Старога и Новога Завјета; Београд, 
1992; превод Ђ. Даничића и В. Караџића; исто и у каснијем исправљеном преводу „Гласа 
цркве“: „Библија. Свето писмо Старог и Новог завета. Нови завет по преводу Вука Караџића и 
Светог архијерејског синода, по исправкама и преводима Светог Владике Николаја“; Ваљево, 
2007. Једино је превод Емилијана Чарнића „мјерила“ заменио савременијом речи „вага“, то 
јест „теразије“, „мера“: „И видех, и гле, врани коњ, а онај што сеђаше на њему имаше вагу у 
својој руци“ – Нови Завет; Издање библијског друштва Београд – гидеонита, б.г.
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„Где всадник с мерой в руке?“ (Савинков 1992: 575; 604; слично и Савинков 
1992: 564; 586).

Промена семантике насловног мотива долази постепено. У почетку, као и у 
епиграфу, цитирани део стиха из Откровења само фиксира изворник, у чијем 
кључу се поима историјска трагедија Русије, али се већ ту износи јунаково 
уверење у немогућност правичног разумевања и оцене историјске активности 
како идеолошких противника, тако и „својих“: „Что мы знаем? Разве нам дано 
знать? „Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в 
руке своей““ (Савинков 1992: 564). Осмишљавајући даље апокалиптичку сли-
ку крвавог пира грађанског рата, аутор забележака, Жорж, мења места у редос-
леду појављивања јахача апокалипсе: „Один конь – белый, и всаднику даны 
лук и венец. Другой конь – рыжий, и у всадника меч. Третий конь – бледный, и 
всаднику имя смерть. А четвертый конь – вороной, и у всадника мера в руке“ 
(Савинков 1992: 586). Код Савинкова су коњ блед и коњ вран заменили места. У 
Откровењу, наиме, после белог и риђег коња, као трећи појављује се коњ вран, 
док се коњ бледи појављује на крају, као четврти (Откр. 6), што је у складу с 
градационо нарастајућом тежином Божје казне коју њихови јахачи носе и ужа-
сом који сеју.

Библијски редослед Савинкову не одговара, како због чињенице да је Коњ 
блед написан пре Коња враног, тако и због ауторове жеље да у историјској ка-
таклизми која је задесила Русију, разочараном борцу (и себи и свом литерарном 
алтер-егу) пружи наду кроз веру да Божја правда (коју носи последњи, врани 
коњ и његов јахач с атрибутом правичног суда у руци), није само казна, већ и 
искупљење и осмишљавање историјског бесмисла: „Мы слепые и ненавидя-
щие друг друга, покорны одному, несказанному, закону. Да, не мы измерим наш 
грех, но и не мы измерим нашу малую жертву... „И когда Он снял третью пе-
чать, я слышал третье животное, говорящее: иди и смотри. Я взглянул, и вот 
конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей““ (Савинков 1992: 
610; Откр. 6,5).

Јахач четвртог коња, с мером у руци, код Савинкова долази по редоследу по-
сле јахача по имену Смрт на бледом коњу, и поима се као Судија, оруђе Божје 
правде (као што је јахач коња бледог био оруђе Божјег гнева о освете), који тре-
ба да објави истину,5 искупи проливену крв, донесе мир и препороди Русију, 
која се дуго налазила у власти јахача на бледом коњу.

Јеванђеље је једна од ретких књига коју Жорж, главни јунак, све време 
носи са собом (Савинков 1992: 562; 579) и из које понекад цитира стихове као 
илустрацију сопственог положаја, осећања или политичких идеја. Овим се 
јунак увелико разликује од истоименог јунака Коња бледог и, истовремено, при-
ближава Вањи, идејном опоненту Жоржа из првог романа. Прочитани стих из 
Јеванђеља по Јовану („И слово стало плотию и обитало с нами, полное благо-
дати и истины“, Иоанн 1,14) у јунаку буди сумњу у исправност изабраног пута 
и сарадника, јер у њима не препознаје хришћански идејно-етички модел који 
му је служио као узор: „Где наше воплощенное слово? Где наша истина, наша 
Божья благодать?“ (Савинков 1992: 562). Жорж је спреман да и у другој стра-

5 Види лајтмотивско питање које јунак поставља – где је истина? – с варијантама – на 
чијој је страни истина, нашој или њиховој? ко је у праву, ми или они? (Савинков 1992: 563; 
564; 575; 596; 602; 607).
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ни види равноправног носиоца истине-смисла за којим трага, односно његовог 
дела: „В каждом из нас есть частица правды. Только частица, только ничтожная 
доля ее. Кто посмеет сказать, что познал ее целиком?“ (Савинков 1992: 602). 
Релативизовање идејно супротстављених страна у грађанском рату код Жоржа 
достиже максимум њиховим поистовећивањем – свођењем на ниво двојника, 
ако не по речима, онда по делима (Савинков 1992: 549), јер се по насиљу које 
чине над Русијом, ни у чему не разликују: „Мы верим в разное, но по делам на-
шим нас не познать“ (Савинков 1992: 562; парафразирана библијска сентенца 
„по делима њиховим препознаћете их“).

Јунаково кретање кроз сиже најбоље објашњава мотив лутања, везан за мотив 
пустиње (Савинков 1992: 545), који асоцира на старозаветно лутање Изабраног 
народа по пустињи. Овај мотив такође је повезан с мотивом изгубљеног пута 
из другог епиграфа, Јованове посланице: „Кто ненавидит брата своего, тот на-
ходится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, ибо тьма ослепила ему 
глаза“ (Савинков 1992: 543). Мотив изгубљене звезде-водиље, у чијој улози се 
налази Москва (Савинков 1992: 593), потврђује асоцијацију. Сам јунак своје 
кретање ка циљу, Москви и вољеној Олги, види у духу парафразиране Друге 
посланице Коринћанима Апостола Павла: „Я в Москве. Невозможное стало 
возможным... Я могу сказать про себя: „Я день и ночь пробыл в глубине мор-
ской, был много раз в путешествиях, в опасностях от разбойников, в опасно-
стях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в труде и в из-
нурении, часто в бдении, часто в посте, на стуже и в наготе““ (Савинков 1992: 
591; цитирана, уз извесне измене, Друга посланица Коринћанима 11,25-27). 
На московски сусрет с вољеном Олгом, неочекивано преобраћеном у ватре-
ног бољшевика, дакле – идеолошког противника, разочарани Жорж гледа као 
на искушавање своје љубави, идеала и идејних позиција, једнако Христовом 
искушавању у пустињи (мотив пустиње у библијском симболичком подтексту 
приметили смо већ на почетку сижеа, семантиком лутања у пустињи): „Зачем 
я пришел?.. „Тебе дам власть над всеми царствами и славу их, ибо она предана 
мне, и я, кому хочу, даю ее: итак, если Ты поклонишься мне, то все будет Твое““ 
(Савинков 1992: 596; Лука 4,6-7); скраћено поновљено у обраћању Олги: „Ты 
помнишь, Ольга: „Если Ты поколонишься, то все будет Твое...“ Иди и покло-
нись. Нет, ты уже поклонилась“ (Савинков 1992: 601; Лука 4,7). Бољшевике о 
Олгу он види као неког ко је подлегао искушењима Ђавола. Зато у финалу на-
пушта „место искушавања“, Москву, која се покорила нечистој сили, оставља 
Олгу и одбацује њену љубав.6 Нешто раније, међутим, далеко од Москве и 
вољене, Жорж је снагу своје љубави према Олги изражавао стиховима Песме 
над песмама: „Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее, 
ибо любовь крепка, как смерть“ (Савинков 1992: 560; парафразирана два стиха: 
Песнь песней 8,6-7).

Своју разочараност, усамљеност и спознање узалудности даље борбе јунак 
Коња враног изражава поистовећивањем с певачем Псалама Давидових и 
навођењем (било као цитирање, било као парафразирање) стихова ове староза-
ветне књиге: „Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог; ждал сострада-

6 Док се Олга у сукобу личног и друштвеног одлучује да идеолошку лојалност подреди 
љубави, Жорж прави супротни избор, претпоставивши непоколебљиве антибољшевичке ста-
вове вољеној Олги и њеној љубави (Савинков 1992: 610).
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ния, но нет его, – утешителей, но не нахожу...“ (Савинков 1992: 582; Псалтырь 
68,21), или нешто касније: „Друзья мои и искренние отступили от меня, и ближ-
ние мои стоят вдали. Я близок к падению, но скорбь моя всегда передо мною“ 
(Савинков 1992: 606; парафраза 12. и 18. стиха 37. Псалма).

Осим насловног, за идејни план романа веома је важан још један библијски 
мотив, основна Христова заповест „не убиј“, која у себи носи и читав 
хришћански етички кодекс. Овај мотив можда нема онако свеобухватни значај 
централног симбола и носиоца идејно-филозофске суштине романа, какав је 
имао у Коњу бледом, али је његова улога, изражена кроз полемички став Жоржа 
према хришћанском моралном закону, а у синтези с ауторски преосмишљеним 
симболом апокалиптичког коња враног с јахачем – судијом небеског Суда и 
искупитељем – изузетно важна за питања етичког мотивисања човекових по-
ступака.

Тематика Христове заповести у Коњу враном везује се за Жоржа, његов по-
лемички однос према забрани убиства, посебно оног изазваног идеолошко-
политичким разлозима, и постојано је праћена тематско-мотивским 
асоцијацијама на Коња бледог.7 

Жорж се три пута у својим забелешкама (симетрично – у сваком поглављу по 
једном) полемички осврће на заповест „не убиј“ (Савинков 1992: 555; 586; 598), 
оцењујући је као лаж и лицемерје слабића. Он тврди да човек не може без крви: 
(Савинков 1992: 555), и библијској заповести супротставља (попут Жоржа из 
Коња бледог) принцип борбе (Савинков 1992: 598), у чијој основи лежи идеја 
сведозвољености, коју у роману, интересантно, подједнако заступају како глав-
ни јунак, тако и његови идеолошки опоненти (в. нпр. полемику Жоржа и Олге 
(Савинков 1992: 600-601)). Жорж прави разлику између прошлости, када је по-
рука „не убиј“ за њега имала дубок смисао и значај (Савинков 1992: 555), и 
садашњице, када у њеном смислу открива лаж: „Теперь они мне кажутся ло-
жью. „Не убий“, но все убивают вокруг, льется „клюквенный сок“, затопляет 
даже до узд конских. Человек живет и дышит убийством, бродит в кровавой 
тьме и в кровавой тьме умирает“ (Савинков 1992: 555).8 Јунак примећује жеђ за 
крвљу свуда око себе (Савинков 1992: 555), а у заговараоцима идеје „не убиј“ 
види малодушне кукавице: „“Не убий...“ – и оправдано малодушие, и возвели-
чена слабость, и бессилие возведено в добродетель...“ (Савинков 1992: 598). 

Обесмишљена проливеном крвљу, читава реалност у јунаковој свести (као и 
код истоимненог јунака Коња бледог) губи своје форме и границе, претварајући 
се у „кощунственный балаган“ (Савинков 1992: 555). Аутор тако и у овом рома-
ну, као и у Коњу бледом, остаје чврст у уверењу да одбацивање библијске запо-
вести и читавог хришћанског поимања етике личности засигурно води трагич-
ном крају, распадању личности, као и деструкцији света у коме се она налази.

7 Мотиви „клюквенного сока“ и „балагана“ (Савинков 1992: 555); мотив човека-роба и 
борбе против ропства; мотив испијања „цельного вина“ (Савинков 1992: 598); лајтмотивско 
подсећање на прошлост, приликом помињања овог мотива: „Когда-то эти слова...“ (Савинков 
1992: 555); „Мне снова вспоминаются эти слова“ (Савинков 1992: 586); „Я когда-то сказал“ 
(Савинков 1992: 598).

8 Примећујемо да се у мотив убиства уплиће и мотив таме, карактеристичан за други епи-
граф, Јованову посланицу.
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У опозицији са основном хришћанском заповешћу дати су јунакови цитати 
библијских сентенци, које стоје у блиском семантичком контексту са другим епи-
графом – Првом посланицом Јовановом, а које имају функцију експресивнијег 
осликавања крваве драме грађанског рата. Такво је, на пример, парафразирање 
стихова посланице Апостола Павла Титу: „Мы живем „в злобе и зависти, мы 
гнусны и ненавидим друг друга““ (Савинков 1992: 586; Посл. к Титу 3,3), или 
стих Откровења Јовановог, којим Жорж убијање у идеолошком сукобу доводи у 
контекст Божјег гнева и освете за крв праведника: „Доколе, Владыка Святой и 
Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу“ (Савинков 
1992: 586; Откр. 6,10).

У Коњу бледом важно питање које је одсликавало идејни егоизам и етички 
релативизам јунака, било је: „Ко је судија?“, „Ко ће ме осудити?“ (Ропшин 1913: 
134). У Коњу враном ово питање преосмишљено је у идејним ставовима исто-
именог јунака, тачније његовој вери у долазак вишег суда и праведног Судије 
који ће осмислити, оправдати и искупити сву крв проливену у братоубилачкој 
кланици руског грађанског рата. Скептицизам првог романа модификовао се у 
прижељкивање спасоносног осмишљавања наизглед обесмишљеног човековог 
моралног императива (Савинков 1992: 596; 606), који једини може да спасе лич-
ност и њено деловање од апсолутне деструкције аморалног егоизма.

Јунакова увереност у праведног Судију кореспондира са ставовима лирског 
субјекта раног поетског стваралаштва Бориса Викторовича. Тако већ у пес-
ми Терцины (1911) читамо: „Но в мире есть Судья и Господин/ Христос – лю-
бовь. Голгофа – искупленье./ Мы – ветви. Он – лоза. Он – Божий сын.// Я верю: 
грешникам Его прощенье...“. У Коњу бледом сличне погледе на Христа – пра-
ведног Судију запажамо у ставовима Вање, идејног опонента главног јунака 
Жоржа. Иако се револуционарно мучеништво у Вањиној свести рефлектује 
својом христоликошћу, а преузимање греха убиства на сопствена нејака плећа 
прихватањем хришћанског крста страдања, јунак је свестан колико је сам дале-
ко од свог идеала моралне чистоте и милосрђа. Кроз свест о кривици, међутим, 
стално провејава и јунакова увереност у опроштај, милосрђе и љубав Христову, 
која ће и њега, грешника зарад добробити других, убице из љубави и због 
љубави, искупити и васкрснути (Ропшин 1913: 13).

Са темом Христа – праведног Судије блиско је повезана и тема Русије на 
историјској прекретници кроз историозофско промишљање грађанског рата 
и идејног убиства као апокалиптичког прочишћења кроз патњу у преломном 
историјском тренутку, зарад будуће васкрсле снажне Русије, са руским наро-
дом као неоспорним залогом сигурне руске будућности (народом узетим у свој 
својој шароликости идејног осмишљавања циљева историјског пута Русије).

У промишљању теме Русије као „надградње“ теме идеолошког насиља 
(Русија на историјској прекретници, захваћена крвавим братоубилачким луди-
лом), у роману Коњ вран запажа се дислоцирање тежишта мотивације чове-
кових поступака с етичког на историозофски план идејно-филозофске семан-
тике дела (уз њихово максимално приближавање, до изједначавања). Носилац 
историјског кретања јесте народ, а не личност (у духу Толстојевог поимања 
историјског процеса, изнетог у другом делу Епилога романа Рат и мир), а ауто-
рова вера у будући васкрс прочишћене, оснажене Русије (изнета на последњим 
страницама романа) уздиже Русију на место симболичког еталона оцене и 
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вредновања сваког човековог поступка на вишем, последњем суду. Добробит 
Русије јесте онај виши смисао што наоко бесмисленом проливању крви даје 
квалитативну вредност искупљујуће жртве и залога стабилности будућег 
устројства. У својеврсној синтези идеја двојице генија руске књижевности ХIХ 
века, Толстоја и Достојевског, Савинков на историозофском плану износи своју 
„филозофију наде“ будуће Русије: кроз искупљујућу патњу и страдања, као 
симболични израз одговорности свих за све, руски народ се припрема за будуће 
васкрсење: „Но встанет родина, – встанет нашей кровью, встанет из народных 
глубин“ (Савинков 1992: 611).
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Резюме
Цель настоящей работы – выявить библейский подтекст романа Конь вороной Б.В. 

Савинкова (В. Ропшина), в первую очередь тот его сегмент, который относится к по-
следней библейской книге, Откровении Иоанна Богослова.

Идейный смысл романа раскрывается через сознательное переосмысление апока-
липтической семантики образа коня вороного и его всадника с мерой в руке, в соответ-
ствии с авторскими этико-философскими и историософскими позициями.
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СКАЗОЧНЫЕ ПЕРСОНАЖИ В ПОЭЗИИ Е. ДМИТРИЕВОЙ

В данной работе рассматривается роль сказочных персонажей в поэзии Е. Дмитриевой. 
Русская поэтесса субъектами своих стихотворений, с одной стороны, делает западноев-
ропейских сказочных персонажей (Золушку, Красную шапочку, Спящую красавицу...), 
что характерно для начала ее творческого пути. Персонажи же из русских волшебных 
сказок, с другой стороны, встречаются в конце ее творческого пути.
Ключевые слова: Е.Дмитриева, поэзия, сказка, Золушка, Спящая красавица, Красная 

шапочка, Белоснежка и семь гномов

Любовь к сказке поэтесса Е. Дмитриева пронесла через всю свою жизнь. 
Этому способствовал и один эпизод из ее биографии. Еще будучи девочкой 
Лиля (как поэтессу называли) ослепла и «на долгие месяцы оказалась погру-
жена во мрак. Спасала сестра. Она читала сказки. Больше всего Лиля люби-
ла „Сказки Кота Мурлыки“.1 Многие запомнились ей до конца жизни […] Она 
любила и прекрасную повесть Андерсена о Морской Царевне, которой трудно 
было ходить[…] Еще она зачитывалась Э.Т.А. Гофманом. Ее любимый герой 
„Рыцарь Печального Образа“ – Дон Кихот. Втайне ото всех она воображала 
себя Прекрасной Дамой, Дульцинеей» (Агеева 2006: 10).2 

Значимость сказки для творчества поэтессы подтверждает и первое стихот-
ворение Дмитриевой Схоронили сказку у прибрежья моря, в котором главный 
герой – сказка.

На основании этого стихотворения становится понятным, что фольклорным 
мотивам в ее поэзии отведено немало места. Эта тема уже была предметом от-
дельного небольшого исследования3.

Нам бы в данной работе хотелось рассмотреть сказочных персонажей, кото-
рые встречаются в стихах поэтессы.

В первую очередь надо обратить внимание на то, что все сказочные персона-
жи в творчестве Дмитриевой можно подразделить условно на две категории: на 
персонажей из русских волшебных сказок (Иван-царевич, лебедь-красавица) и 
на персонажей из авторских сказок (Золушку, Красную шапочку, Белоснежку, 
Спящую красавицу). Поэтесса сочетает в своем творчестве русских фольклор-
ных персонажей с персонажами характерными для европейской литературной 
традиции. Если говорить о начале творческого пути поэтессы, то можно заме-

1 Сказки Кота Мурлыки русский писатель и зоолог Николай Вагнер пишет под воздей-
ствием на него сказок Г. К. Андерсена. 

2 Это потверждают и стихи поэтессы, в которых героиня – принцесса, ожидающего све-
го принца.

3 Здесь имеем в виду работу И.В Колосницыной (2002) «Элементы фольклора в лирике 
Черубины де Габриак»,
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тить, что для него в большей мере характерна западная традиция, в конце – 
главное место отведено русской фольклорной традиции. В поэзии поэтессы 
наблюдается смешение христианских с языческими или средневековыми моти-
вами. Так, например, в стихотворении «Крест на белом перекрестке» Дмитриева 
объединяет христианские и языческие мотивы: «Крест на белом перекрестке/ 
Сказочных дорог.../ Рассыпает иней блестки у Христовых ног./ Смотрит ласко-
во Распятый/ На сугроб, где белый пан/ Лижет, грустный и лохматый,/ Язвы 
Божьих ран.» (Черубина де Габриак 2001: 58).

В дальнейшем тексте нам бы хотелось отдельно рассмотреть каждого ска-
зочного персонажа.

Несмотря на то, что поэтесса, будучи ребенком увлекалась сказка-
ми Андерсена, в ее творчестве главная роль отведена персонажам из сказок 
Ш. Перро и Братьев Гримм. Один из самых частотных персонажей в поэзии 
Дмитриевой – Золушка, поэтому наше исследование мы начнем с нее.

Золушка

В первый раз мы встречаем историю Золушки в стихотворении 1909 г. «В 
очаге под грудой пепла». В этом стихотворении имя героини нигде не упоми-
нается, в отличие от стихотворения периода Черубины де Габриак под заглави-
ем «Золушка», но на основании сюжета стихотворения понятно, что речь идет 
именно об указанном персонаже. Для этого стихотворения Дмитриева берет ти-
пичный сюжет сказки Перро,4 то есть часть сказки перед балом. Бал в истории с 
золушкой очень важен для поэтессы, ибо все ее стихи, относящиеся к данному 
персонажу, рассматривают его либо до, либо после бала.

Так, в данном стихотворении сначала пред нами предстают два мира: мир 
«холодной кухни» (Черубина де Габриак 2001: 57). в котором находится плачу-
щая Золушка и мир «серого леса» (Черубина де Габриак 2001: 57), который буд-
то бы сочувствует героине, ибо он тоже плачет. Граница между этими двумя ми-
рами – окно. Появляется фея «добрая крестная» (Черубина де Габриак 2001: 57) 
и расставляет все на свои места («разгадается несносной/ Жизни злой судьба» 
(Черубина де Габриак 2001: 57)). Фея здесь выступает в роли помощника, кото-
рый должен дать героине «новый, прекрасный облик» (Пропп 2005: 53). После 
феи появляется мир замка, полностью противопоставленный и миру кухни, в 
котором доминирует черный цвет, и миру леса, ибо в замке все связано со све-
том и блеском. В замке повторяются действия с приходом Золушки, то есть 
как будто с ее приходом бал начинается снова: «В замке снова блещут залы, – 
/ Принц вернется вновь!» (Черубина де Габриак 2001: 57). Принц приносит с 
собой спасение и любовь. И все это «чудо»5 продлится только эту одну ночь. 
Дмитриева в стихотворении размыкает временные границы, заменяя полночь 

4 В гринвудской энциклопедии сказок в статье о Золушке дается предпочтение версии 
Братьев Гримм, в то время, как вариант Перро там и не упоминается. Другой же исследова-
тель значения сказок Б. Бетелхайм, как раз, наоборот, на первый план выдвигает француз-
скую сказку. Мы на основании сюжета, французского варианта имени главной героини, кото-
рое поэтесса упоминает, а также хрустального башмачка, который у Братьев Гримм является 
золотым, будем при анализе использовать версию Ш. Перро.

5 Чуду в поэзии Дмитриевой отведена немалая роль. Именно элемент чуда очень важен 
для сказки. Без чуда сказка бы не могла существовать. Для этого стихотворения мотив чуда 
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из сказки Ш. Перро, всей ночью. А утром все возвратится на круги своя «...рва-
ные одежды,/ В очаге – зола...» (Черубина де Габриак 2001: 57), плачущий лес 
превращается в «мокрый, серый лес...» (Черубина де Габриак 2001: 58) и про-
тивопоставляется миру замка. Несмотря на все это конец стихотворения звучит 
успокаивающе: не надо думать о том, что будет завтра, а нужно наслаждаться 
этой ночью, ибо «близок час чудес!» (Черубина де Габриак 2001: 58).

Как было указано в данном стихотворении Дмитриевой принц приходит, но 
в итоге не спасает героиню, о чем пойдет речь дальше, в отличии от стихотво-
рения Душа как инфанты, в котором лирическая героиня – принцесса («В коро-
не брильянты», Черубина де Габриак 2001: 47) ждет своего принца, который не 
появляется. Отсутствие принца имеет последствием и отсутствие счастья. Эти 
два понятия в данном стихотворении практически отождествляются, ибо внеш-
ние строфы заканчиваются стихом «А счастья все нет!» (Черубина де Габриак 
2001: 47), а две внутренние «А принца все нет!..» (Черубина де Габриак 2001: 
47), звучащие как лейтмотив данного стихотворения.

Интересно, что поэтесса в своем творчестве при использовании Золушки 
полностью опускает самый важный для этой сказки мотив – отношение меж-
ду Золушкой и ее сестрами. Для Дмитриевой и мотив унижения Золушки тоже 
не играет важную роль. Он появляется только на втором плане в стихотворе-
нии «В очаге под грудой пепла». Для поэтессы Золушка – персонаж представ-
ляющий собой одиночество. Дмитриева использует эту героиню для того, что-
бы показать насколько она отделена от остального мира, который ее окружает 
и насколько она ему противопоставлена. Если сказка французского писателя 
имеет счастливый конец, то в поэзии Дмитриевой Золушка никогда не уходит 
со своим принцем, то есть он не приходит за ней. Второе стихотворение поэ-
тессы, посвященное Золушке, показывает ее на следующее утро после бала. 
Стихотворение под названием Золушка является как бы продолжением сти-
хотворения «В очаге под грудой пепла». Действие стихотворения начинается 
со стиха «утром меркнет говор бальный...» (Черубина де Габриак 2001: 71). 
Золушка опять одна. В этом стихотворении поэтесса переосмысливает сказку 
Ш. Перро, так как Золушка не потеряла хрустальный башмачок, благодаря ко-
торому принц сможет узнать свою возлюбленную, он на ее ноге. В стихотворе-
нии Дмитриевой функция этого башмачка, который, согласно сказке Перро и 
определяет судьбу главной героини- служить напоминанием об единственном 
счастливом моменте в ее жизни. Лирическая героиня мирится со своей судьбой 
и понимает, что «путь, завещанный […] с детства –/ Жить одним минувшим 
сном» (Черубина де Габриак 2001: 71). Мир за окном полностью ей чужд. В том 
мире за окном, не люди, а «тени» (Черубина де Габриак 2001: 71), то есть мерт-
вецы. Серому и мокрому лесу из предыдущего стихотворения, посвященного 
Золушке, в данном стихотворении соответствует «серых зданий длинный ряд» 
(Черубина де Габриак 2001: 71).

Конец стихотворения не оставляет надежду на счастье, так как «...лохмотья 
Сандрильоны – […] наряд» (Черубина де Габриак 2001: 71) лирической герои-
ни. Интересно, что Дмитриева в конце стихотворения упоминает французское 
очень важен, так как оно упоминается несколько раз в стихотворении. Ожиданием же этого 
чуда стихотворение и заканчивается.
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имя Золушки. В изначально французском варианте данная сказка имеет два 
имени Cucendron и Cendrillon. Прозвище Cucendron, которое в сказке употре-
бляет одна из сестер, обращаясь к Золушке, подчеркивается покорность, терпе-
ливость героини, выражаемая в смирении с этим неприятным именем. В слове 
же Cendrillon, употребляемым младшей, более доброй сестрой, мы слышим на-
стойчивые нотки доброжелательного отношения благодаря ласкательному суф-
фиксу -illon. 

Дмитриева в своем стихотворении использует имя Сандрильона, не замечая 
разницу между двумя французскими вариантами одного и того же имени, ибо 
ее героиня покорна и смиряется со своей судьбой. 

Заканчивая свое стихотворение на грустной ноте поэтесса противопоставля-
ет свое стихотворение одноименной сказке, ибо сказка должна иметь счастли-
вый конец. К счастливому концу приводит ряд испытаний и препятствий, кото-
рые преодолевает сказочный персонаж при помощи помощника. Этот важный 
для сказки мотив поэтесса тоже меняет: в истории с Золушкой у Дмитриевой 
мы встречаем помощника – фею, но преодоление Золушкой препятствий поэ-
тесса опускает, поэтому и конец не может быть счастливым. Золушкой русская 
символистка замыкает круг стихов, посвященных данному сказочному персо-
нажу

Спящая красавица

Еще одно стихотворение Дмитриевой тяготеет к сказке. Это стихотворение 
– Прялка. На основании заглавия сразу же становится понятным, что в основе 
сюжета данного произведения сказка о спящей красавице. 

Лирическая героиня в стихотворении не сама спящая красавица, а фея, пря-
дущая нити:6 «Я тку серебряные нити, / И прялка вещая стучит.» (Черубина 
де Габриак 2001: 85). Время действия данного стихотворения – зенит большой 
медведицы. Время действия говорит нам о том, что большая медведица, яв-
ляющаяся путеводной звездой, именно тогда достигает свой пик и лучше все-
го освещает путь и судьбу. Лирическая героиня не знает, кто в данный момент 
придет к ней и чей черед настал уколоться. 

Открывается дверь и появляется принцесса из сказки Братьев Гримм, кото-
рая в стихотворении Дмитриевой превращается в христообразную слепую ни 
в чем неповинную девочку: « Открылась дверь и на пороге/ Слепая девочка 
стоит;/ Ей девять лет, ресницы строги,/ И лоб фиалками увит.» (Черубина де 
Габриак 2001: 85) или как ее лирическая героиня называет «случайную царев-
ну» (Черубина де Габриак 2001: 85). Поэтесса для своей героини выбирает и 
иной возраст: девять лет, чтобы в еще большей мере подчеркнуть ее невинность 
и чистоту. С другой стороны, этот возраст отсылает нас к мифической дочке Е. 
Дмитриевой – Веронике, которая в сборнике стихов Черубины де Габриак уми-
рает, но о ней пойдет речь чуть дальше.

Интересно, что и здесь, так же как и в стихах, посвященных Золушке по-
этесса выбирает для своих произведений момент завязки. Из всей завязки 
сказки Братьев Гримм Дмитриева перенимает те элементы, которые, соглас-

6 Эта фея соответствует греческим мойрам, римским паркам и славянским роженицам. 
Более подробно об этом см. в книге А. Н. Афанасьева (2002: 303–401).
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но Б. Бетелхайму, обилуют фрейдовской символикой: «скрипящие ступени» 
(Черубина де Габриак 2001: 85), запертую дверь, которую героиня открыва-
ет... Все это отсылает к половому созреванию персонажа (более подробно см. 
в Betelhajm 1979: 254–255). Это подтверждает и последняя строфа стихотворе-
ния, в которой упоминается тринадцатилетний возраст героини7. О связи числа 
тринадцать и половом созревании героини повествует и эпизод из биографии 
Дмитриевой, связанный практически с ее инициацией. В тринадцатилетнем 
возрасте в ее жизни появился человек, который с первого взгляда был похож 
на Вяч. Иванова. Как утверждает сама поэтесса, она ему «многим обязана». Он 
много говорил с ней и хотел, чтобы она была страшно образованной. Он зани-
мался оккультизмом и именно он дал ей первые основы теософии, несмотря 
на то, что сам он не был теософом. Он любил ее и требовал от нее любви, хотя 
сама Е. Дмитриева в этом возрасте о любви еще ничего не понимала. 

Красная шапочка

Из сказочных героев Ш. Перро мы встречаем и Красную шапочку. 
Стихотворение Два крыла на медном шлеме посвящено Данте. Это подтверждает 
и конец стихотворения, согласно которому, также как и Данте в Божественной 
комедии в конце пути должна явится его возлюбленная Беатриче. Для лириче-
ского субъекта Красная шапочка – это Беатриче в детском возрасте: «в крас-
ной шапочке суконной/ милый детский лик» (Черубина де Габриак 2001: 112). 
Герой вспоминает свое счастливое детство: «то – она еще ребенком,/ все сады 
в цвету,/ Как она смеялась звонко,/ встретясь на мосту» (Черубина де Габриак 
2001: 112). Возвращение героя в детство мы наблюдаем в момент молитвы, Это 
детство для него что-то самое сокровенное. Эти счастливые минуты прошли, 
ибо Беатриче далеко. 

Белоснежка и семь гномов

Во втором стихотворении из цикла Песни Вероники, которое носит название 
Смерть Вероники, а Вероника – мифический выдуманный ребенок Дмитриевой, 
всплывает сюжет из сказки Братьев Гримм Белоснежка и семь гномов или рус-
ской версии этой сказки бр. Гримм – Сказки о мертвой царевне и семи богаты-
рях Пушкина. В самом начале стихотворения мы видим Веронику, которая лежит 
мертвая на «белых подушках» (Черубина де Габриак 2001: 77), вокруг которой 
столпились лишь маленькие лесные гномы «свои сняв колпачки» (Черубина де 
Габриак 2001: 77). Вероника подруга гномов, также как и Белоснежка. И герои 
Дмитриевой, также как и герои братьев Гримм живут в лесу, поэтому она более 
конкретно определяет своих гномов как лесных. Также как и в сказке бр. Гримм 
гномы не верят в то, что их подруга умерла: «Но тебя, их живую подругу,/ Было 
трудно в умершей узнать,/ И они говорили друг другу:/ «Вероника вернется 
опять».» (Черубина де Габриак 2001: 78). Если в сказке Братьев Гримм смерть 
Белоснежки является лишь одним из видов испытаний, которые должен прой-
ти герой, чтобы заслужить снова вернуться в жизнь и победить зло, то в версии 

7 Перед началом последней строфы мы наблюдаем обрыв сюжетной линии, который при-
водит к нарушению временного потока, который указан в начале стихотворения
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Дмитриевой и эта сказка имеет печальный конец. Героиня мертва и уже ничто 
не сможет ее оживить. 

В стихах, написанных за несколько лет до смерти Дмитриевой, встречаются 
и русские фольклорные персонажи.

Иван-Царевич и Лебедь-красавица

Ивана-Царевича, характерного для русских волшебных сказок, мы вместе с 
Лебедь-красавицей встречаем в небольшом цикле стихотворений, посвящен-
ном родине поэтессы. Эта тема, тема родного города и родной страны становит-
ся важной для Дмириевой с тех пор, как она в 1918 г. переехала в Екатеринодар. 
То, что поэтессу волнует судьба России подтверждает и ее письмо Волошину 
от 12-го февраля 1919 г., в котором она спрашивает у своего друга, что он ду-
мает про Россию.

Итак, указанный цикл стихов, состоящий из четырех стихотворений, то есть 
трех стихотворений и пролога, начинается со связи судьбы лирической героини 
и страны: «Страна моя. В тебе единой/ моей судьбы веретено...» (Черубина де 
Габриак 2001: 162),8 ибо именно в ее «лесах» (Черубина де Габриак 2001: 162) и 
«равнинах» (Черубина де Габриак 2001: 162) сердце лирической героини «лю-
бовью […] крещено» (Черубина де Габриак 2001: 162). 

Первое стихотворение из данного цикла, на которое нам хотелось бы обра-
тить внимание, полностью навеяно сказочными мотивами, поэтому неслучайно 
именно в нем появляются указанные персонажи из русских сказок. Элементы 
сказочности и фольклора, связь их со страной, а также связь судьбы лирическо-
го героя со судьбой страны были характерны для русских символистов, особен-
но для Блока.

Так Блок в своем стихотворении Русь, которое было написано намного лет 
раньше стихотворения Дмитриевой о родине, в 1906 г., отождествляет свою 
родину со Спящей красавицей. У Дмитриевой родина связывается с муж-
ским персонажем Иваном-Царевичем. Иван-Царевич у поэтессы не тот же са-
мый персонаж, который встречается в русских сказках, ибо у него «за поясом 
нож» (Черубина де Габриак 2001: 163).9 Сказочный персонаж в стихотворе-
нии связан с нечистой силой, поэтому неслучайно помимо ножа упоминаются 
и то, что «Мчимся в тройке с звонками да свистами,/ Полыхая бесовским ог-
нем...» (Черубина де Габриак 2001: 163) или «В очи бесы машут нам рябинами» 
(Черубина де Габриак 2001: 163). До Дмитриевой были случаи в русской лите-
ратуре XX века, когда функция Ивана-царевича, который в народных сказках 
выступал «традиционно положительным героем» (Йончич 2009: 137), была из-
менена, «приближая его к персонажам отрицательным» (Йончич 2009: 137).10

Этой нечистой силе противопоставляется в стихотворении белая Лебедь-
красавица, являющаяся по сути двойником героини, которую Дмитриева в сти-

8 Здесь появляется и мотив парок, характерный для русской литературы серебряного 
века.

9 И у Блока появляется нож в указанном стихотворении: «И девушка на злого друга/ Под 
снегом точит лезвие» (Блок 1997: 72). 

10 В указанной книге более подробно см. о связи Ивана-царевича и демонического нача-
ла у А. Ремизова



Славистика XVIII (2014)

414 Б. Сабо

хах дает и в христианском ключе, что помимо теста стихотворения подтверж-
дает и связь Лебеди с Девой Марией.

Сам цикл стихотворений построен очень интересно, начиная со сказки, в 
духе которой дано первое стихотворение То не ветер в полях над ракитою, че-
рез молитву, во втором стихотворении Господи, помилуй нас, и вплоть до спа-
сения души и спокойствия, в третьем стихотворении И зовет, зовет за окном 
метель. 

В данной работе нам хотелось показать насколько важной была для 
Дмитриевой сказка, а также как она переосмысляет западноевропейские и рус-
ские сюжеты. Если иметь в виду ранний период ее творчества то, герои ее сти-
хов в основном одинокие женские персонажи из западноевропейской литера-
туры, ожидающие своего принца, который должен принести им спасение и 
счастье. Стихи поэтессы не обладают счастливым концом, как сказки. Для кон-
ца творческого пути поэтессы характерны стихи о родине, которые она дает в 
символистком ключе, сравнивая при этом родину со сказочным персонажем. 
Для поэтессы, в отличие от Блока, родина связана с русским фольклорным пер-
сонажем, правда, сколь это ни странно, мужским.
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Бојана Сабо

ЈУНАЦИ ИЗ БАЈКИ У ПОЕЗИЈИ Ј. ДМИТРИЈЕВЕ

Резиме

Рад се бави разматрањем улоге јунака из бајки у поезији Ј. Дмитријеве. Она у својој 
поезији спаја јунаке из западноевропских бајки (Пепељуга, Црвенкапа, Успавана лепо-
тица, Снежана и седам патуљака) са јунацима из руских бајки.
Кључне речи: Ј. Дмитријева, поезија, бајка, јунаци из бајки, Пепељуга, Црвенкапа, 

Успавана лепотица, Снежана и седам патуљака.
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ТАТЈАНА КАСАТКИНА – ЈЕДНО ЧИТАЊЕ ДОСТОЈЕВСКОГ

Татјана Касаткина, савремени истраживач стваралаштва Фјодора Михајловича 
Достојевског, даје другачији начин читања умјетничког свијета овог писца, гдје је емо-
ционални контакт између проучаваног дјела и истраживача, односно читаоца, оруђе 
спознаје. У тексту После знакомства с подлинником. Картина Ганса Гольбейна Младшего 
«Христос в могиле» в структуре романа Ф.М. Достоевского «Идиот», који је предмет 
овог рада, потврђене су књижевно-теоријске и културолошке поставке Касаткине, а које 
се заснивају на анализама умјетничког дјела не извана, идеолошки у најширем смислу 
ријечи, него изнутра, у онтолошком кључу. Дефинишући оперативну/дејствујућу поети-
ку као поетику одговорну за оне структуре дјела које остају издвојене, одмакнуте, и као 
такве прелазе границе реалности дјела у примарну реалност, Касаткина показује како 
цитат у свом примарном значењу покретача утиче на структуру романа, истовремено 
утичући на читаоца, односно како ритам ове слике одређује ритам романа „Идиот“ од 
наступајуће смрти ка наступајућем животу.
Кључне ријечи: Касаткина, Достојевски, Ханс Холбајн Млађи, емоционални контакт, 

дејствујућа поетика, слика, цитат, ритам, ракурс

Покушавајући пронаћи позитивне манифестације глобализције када су у 
питању умјетност и наука, у овом случају наука о књижевности и славистика, 
осим доступности и бржег протока информација, зауставили смо се на трен-
довима који прате глобализацију као процес, а које је као мегатрендове дефи-
нисао Џон Незбит: глобализација стила живота, уз јачање културног национа-
лизма, успон нових вриједности као што су етичност, одговорност,иницијатива 
и креативност те тријумф индивидуалности и персоналности (Naisbitt 1982). 
Чини нам се да управо културни национализам, етичност те инсистирање на 
индивидуалности и персоналности карактеришу дјела Татјане Касаткине, чији 
текст После знакомства с подлинником. Картина Ганса Гольбейна Младшего 
«Христос в могиле» в структуре романа Ф.М. Достоевского «Идиот» ћемо 
овдје покушати представити. 

Татјана Александровна Касаткина један је од водећих ауторитета за ствара-
лаштво Достојевског не само у Русији, него и шире. Аутор је двије монографије 
на руском: Характерология Достоевского (1996) и О творящей природе сло-
ва: Онтологичность слова в творчестве Ф.М. Достоевского как основа «ре-
ализма в высшем смысле» (2004), три монографије на италијанском језику и 
више од 200 научних радова. Овоме треба додати и велики број приручника, 
рецензија, коментара и активан редакторски рад. Татјана Касаткина је руко-
водилац Одјељења теорије књижевности у Институту свјетске књижевности 
Академије Наука Руске Федерације и оснивач и предсједавајући Комисије за 
изучавање стваралачког наслијеђа Ф.М. Достојевског Научног савјета Руске 
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академије наука. Нажалост, њен рад је још увијек недовољно познат на српском 
говорном подручју и ово је покушај да се то исправи.

Ново, другачије, читање Достојевског Касаткина, посредно, дефинише у 
приручнику «Религия, культура, искусство» (Касаткина 2009), говорећи о 
методологији хуманистчких наука. Наиме, она тврди да је у хуманистичким на-
укама неопходан емоционални контакт између предмета проучавања и истра-
живача, односно да, за разлику од природних и техничких наука у којима се овај 
однос формира на принципу објекат (предмет проучавања) – субјекат (истражи-
вач) и у којем нема емоционалне везе, у хуманистичким наукама управо емо-
ционални контакт постаје оруђе спознаје, односно истраживач (или рецепијент 
уопште) пред собом нема предмет него други субјекат који доживљава као 
себи раван, или, како каже: „... у одређеном смислу изнад себе, као што увијек 
заљубљени вољену особу сматра вишом од себе“ (превод наш – Г.Р), дакле, не-
опходно се развија однос субјекат – субјекат (Касаткина 2009).

За нашу анализу текста После знакомства с подлинником. Картина 
Ганса Гольбейна Младшего «Христос в могиле» в структуре романа Ф.М. 
Достоевского «Идиот», овакав методолошки приступ је веома битан, јер управо 
у односу религија – култура – умјетност и јесте кључ разумијевања корелације: 
Холбајнова слика – роман Достојевског. 

Татјанa Касаткинa стваралаштво Достојевског тумачи као пут ка Христу. У 
интервјуу из 2011.године, објашњавајући како би требало читати Достојевског, 
она истиче да је код Достојевског значајан сваки детаљ и да он у сваком живот-
ном догађају види јеванђеоску потку: «Везде сквозь ткань его романов сквозит 
Евангелие...» Управо тражење Божјег лика у човјеку је, по Касаткиној, суштина 
читања Достојевског. Зато и „замјера” руским, односно совјетским, тумачима 
Достојевског током 20. вијека јер су, тврди, потпуно пренебрегли јеванђеоску 
линију у његовом стваралаштву. Касаткина инистира да је «чесность» у читању 
неопходна за схвтање Достојевског, односно за проналажење сталног и непре-
станог присуства Христа у његовим дјелима. Према њеном мишљењу, слависти 
са Запада боље читају јеванђеоски текст у текстовима Достојевског јер нису 
имали идеолошких баријера, односно, није било, како каже, прекида традиције, 
подразумијевајући под традицијом слободу исповиједања вјере (Касаткина 
2011). Она сматра да је садашње вријеме у сазвучју са Достојевским те да, за-
право, Достојевски тек сада постаје предмет проучавања на прави начин јер се 
радикално промијенило то шта се чита у Достојевског, шта се ишчитава. Она 
ставља акценат на симболички детаљ, структуру лика и ријеч аутора, с тим да је 
проналжење аутора насушна потреба јер се он не налази у „гласовима” (ово је 
директна алузија на Бахтинову теорију дијалога у романима Достојевског) него 
управо у симболичким детаљима и лику који ствара. Дакле, читање Достојевског 
према Татјани Касаткиној, не смије бити интерпретација, спорење са јунацима, 
трагање извана, објективизација... Ипак, васпитани на бахтиновском и читању 
Достојевског Шкловског и Тињанова, не можемо да не примијетимо да су таква 
читања у вријеме „прекида”, била једино могућа и да су била, можда, и једини 
начин да Достојевски сасвим не нестане из совјетске лектире. 

Читање Достојевског, сматра Касаткина, нужно подразумијева лични 
став, неоптерећеност ранијим истраживањима, субјективност и љубав према 
човјеку за којим трагамо (Касаткина 2006). Она упозорава да се у романима 
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Достојевског свијет још једном ствара ријечју и да се тај свијет може спозна-
ти само ако се узима у обзир примарно значење ријечи, без ограничавања кон-
текстуалним значењем, ријеч која се открива у пуном обиму свог семантич-
ког поља, на чему се и гради вишедимензионална реалност његових романа. 
Посебно је занимљив њен став према односу роман Достојевског – читалац, јер, 
како каже, у дјелима Достојевског нема модела нити наравоученија јер „изла-
зе изван граница књижевности, просијецајући стазу која се види у свим време-
нима јер се не губи у хоризонтали историје него из свих праваца води ка врху, 
у вјечност“ (превод наш – Г.Р). Касаткина још каже: «Татьяна влюбляется в 
Онегина, начитавшись романов. Начитавшись романов Достоевского, многим 
случалось пламенно влюбиться в Бога»(Касаткина 2004). 

Текст После знакомства с подлинником. Картина Ганса Гольбейна Младшего 
«Христос в могиле» в структуре романа Ф.М. Достоевского «Идиот» објављен 
је 2006.године у књижевном часопису „Нови мир“ и, по ријечима Касаткине, 
посвећен је лику Христа у дјелима Холбајна, Достојевског и Блока (у перспек-
тиви и Пастернака) и оној особини њихових дјела, које она назива оператив-
ном/дејствујућом поетиком (превод наш – Г.Р). Признајемо да би било врло 
инспиративно ове односе истражити са аспекта теорије цитатности, у структу-
ралистичком маниру, али читање овог интерсемиотичког односа код Касаткине 
добија сасвим другу димензију. Она и сама каже да роман Идиот, као на два 
стуба, почива на два цитата: Холбајнов Христ у гробу и Пушкинов Биједни 
витез, међутим код Касаткине цитат није „један од типова интертекстуалних 
релација, односно присуство туђих ријечи у тексту: текст у себи садржи ’туђу 
ријеч’ (ријеч другога) која постаје конструктивни елемент његове структуре“ 
(Лешић 2005:99), нити је „експлицитни интекст у којем се туђи и властити текст 
подударају у склопу властитога“ (Ораић-Толић 1990:164). За Касаткину, у овом 
случају, цитат има своје право значење, изведеницу од првог значења латинског 
глагола cito – покрећем, потресам, дакле цитат није само поново изговорено 
него и покретач, оно што узбуђује, што потреса. 

Да бисмо до краја објаснили став Татјане Касаткине о улози слике Христ у 
гробу као цитата у Идиоту, морамо се вратити на оперативну/дејствујућу по-
етику. Касаткина прави одлучну разлику између поетике дјела и оперативне/
дејствујуће поетике у односу према стварности: поетика дјела или поетика као 
таква, ствара аутономни универзум умјетничког дјела, умјетнички свијет чији 
су сви елементи окренути један другом, затворени у себе и стварају секундар-
ну реалност која нема комуникације са примарном реалношћу, док с дуге стра-
не, оперативна/дејствујућа поетика је одговорна за неке друге структуре дјела 
које остају отворене и самим тим прелазе границу секундарне реалности у при-
марну реалност (Касаткина 2006)(превод наш – Г.Р). И као што у већ цитира-
ном приручнику Религија, култура, умјетност тврди да је ритам у основи свих 
умјетности, Касаткина каже да елементи који чине оперативну/дејствујућу по-
етику имају основни задатак да успоставе контакт с реалношћу и остваре ди-
ректан утицај на реалност и то директно на структуру личности управо посред-
ством унутрашњег ритма. У овом случају, Холбајнова слика Христ у гробу или 
Мртви Христ, својим ритмом провоцира ритам романа Достојевског, директо 
утичући на структуру личности не само јунака Идиота него и читаоца. Тај ри-
там је пут до обећаног Васкрсења. 
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Холбајнову слику Христ у гробу Достојевски је видио у Базелу. Касаткина 
цитира Дневник Ане Григорјевне Достојевске која описује свој и сусрет свог 
супруга са овом сликом. Ана Гриргорјевна каже да је слика код ње изазвала од-
вратност и некакав ужас, а да је Достојевски био толико усхићен, да је „про-
гласио Холбајна великим сликаром и пјесником“ (Касаткина 2006)(превод наш 
– Г.Р). Ту нас Касаткина доводи до веома битног закључка: описујући сусрет 
Достојевских са овом сликом, она истиче да је слика била изложена тако да ју 
је посјетилац гледао одоздо. Ана Гриргорјевна је, гледајући слику из доњег ра-
курса осјетила „одвратност и ужас“, међутим, фасциниран сликом, Достојевски 
се пење на столицу тако да му је стајала у висини очију и види покрет раме-
ном који значи почетак васкрснућа. Сама Касаткина, детаљно описујући слику, 
коју је гледала у савременој поставци (у висини очију) инсистира на напетости 
тијела које се спрема да изврши подвиг, да побиједи поглед из доње перспекти-
ве који види тијело које почиње да трули и које као такво изазива ужас, и у свом 
васкрснућу докаже Божју природу човјека. То су покрети, то је ритам о којем 
смо говорили. 

Прије него што погледамо како је Касаткина прочитала сусрет јунака Идиота 
са Холбајновим Мртвим Христом, треба нагласити: само је кнез Мишкин ви-
дио оригинал, Рогожин и Иполит су видјели репродукцију коју је за двије рубље 
купио Рогожинов отац „јер је тако волео“ (Достојевски 1975:271). Касаткина, 
говорећи о утиску који је Мртви Христ оставио на Достојевског, наводи да 
није био одушевљен репродукцијом Холбајновог Плеса смрти, који је видио 
прије оригинала Мртвог Христа. Она сматра да је то зато јер репродукције, 
у правилу, не реконструишу слику, него само њену пројекцију, фиксирани от-
исак слике из једног угла посматрања, а ми бисмо додали: репродукција је, 
ипак, интерпретација. Касаткина сматра да репродукције губе најважније: не 
одражавају ритам, а на Холбајновој слици је сва идеја управо у ритму, у приказу 
покрета који почиње (Касаткина 2006). Иако она то није експлицитно написала, 
не можемо се отети утиску да је пасус о недостатку ритма на копији својеврсно 
образложење реакција јунака Достојевског на ову слику који су, уз то, копију 
гледали из погрешног, доњег, ракурса.

Копија овог дјела виси, дакле, у најмрачнијој сали Рогожиновог стана изнад 
врата и Рогожин, подсвјесно тражећи у њој одговоре, хватајући се за сламку у 
страсној жељи да вјерује у нешто или неког, гледа у њу одоздо. И не продаје је, 
као ни његов отац, јер и он воли да је гледа. Слика утиче на њега, он осјећа потре-
бу да је гледа, он у њој тражи изгубљену вјеру, док с друге стране, кнез Мишкин 
каже да „од те слике иной може веру да изгуби“ (Достојевски 1975:271). У ци-
тату преузетом из превода Идиота, курзивом смо обиљежили ријеч коју смо 
оставили у оригиналу. Наиме, код нас је иной преведено као „човек“, по свему 
судећи, погрешно: кнез Мишкин није рекао «человек», ријечју иной он, по на-
шем мишљењу, ограђује себе: ја од овога не могу да изгубим вјеру, али неко 
други (Рогожин) може! Ово се може прочитати и као ауторски став: тражите 
други угао, видите нешто што се не види на први поглед и што на први поглед 
не изазива сумњу. Нађите то „нешто“ и повјерујте упркос оном што видите очи-
ма (Касаткина 2006).

Иполит у свом „Неопходном објашњењу“ које је требало завршити само-
убиством, о овој слици говори као „о могућој побједи очигледног над исти-
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ном“ (Касаткина 2006) (превод наш – Г.Р). Касаткина каже да Иполит мртвог 
Христа са Холбајнове слике описује с аспекта његове људске природе, иако му 
у самом почетку не спори божанску природу, аргументујући то динамиком ве-
ликих и малих слова у замјеницама које се у Иполитовом „Објашњењу“ одно-
се на Христа: он у почетку сваку замјеницу која се односи на Христа пише ве-
ликим словом, што, сматра Кастакина, показује признавање његове божанске 
природе, док касније, кад описује Христа искључиво с аспекта његове људске 
природе, замјенице пише малим словом. Касаткина овај прелазак од божанског 
ка људском објашњава фактом да је Иполит мала слова у замјеницама кори-
стио износећи своје ставове о људској природи уопште, без конкретизације, и 
да је касније мала слова почео користити и у замјеницама које се односе на 
Христа. Међутим, велика слова се у Иполитиовм рукопису појављују поново, 
када почиње говорити о могућности да се повјерује у Васкрсење, чиме се по-
ново констатује Христова божанска природа. Ова „игра“ је у преводу на српски 
језик из 1975.године изгубљена, односно, све замјенице су писане малим сло-
вом.

Касаткина наводи став Саре Јанг да се Холбајнова слика појављује у рома-
ну сваки пут уочи чудовишних догађаја: покушаја убиства и покушаја самоуби-
ства, али, такође, констатује да се ни једно ни друго није догодило и то дово-
ди у везу, не само са «возмущением романного мира», како је то назвала Сара 
Јанг, него и са тим што «образ Божий растлелся в человеке. Но он всегда – 
на кануне Воскресения» (Касаткина 2006). Занимљиво је да Касаткина прво 
појављивање Холбајнове слике у роману Достојевског биљежи у већ помену-
том разговору кнеза Мишкина и Рогожина, дакле уочи покушаја убиства. Прво 
појављивање слике било је ипак далеко раније, приликом првог сусрета кне-
за Мишкина са сестрама Јепанчиним. Наиме, док говори о лицу у тренутку 
смртне казне, кнез Мишкин се присјећа: „...Ја сам у Базелу недавно видео једну 
такву слику... Желим да вам испричам... Једном ћу вам испричати... врло ме је 
поразило“ (Достојевски 1975:81). Касаткина сматра да је човјек осуђен на смрт 
централна фигура расуђивања кнеза Мишкина у првом дијелу романа и његово 
предсказање смрти Настасје Филиповне. Управо зато, ову наизглед успут из-
говорену реченицу, а која, заправо, отворено и нимало случајно наговјештава 
утицај Христа у гробу на јунаке овог романа, не би требало превидјети.

Татјана Касаткина, дакле, кроз ритам слике Христ у гробу Ханса Холбајна 
Млађег „провјерава“ дејство њене оперативне/дејствујуће поетике на промјену 
структуре личности јунака Достојевског. Било би неправедно прескочити 
свједочење ове изузетне ауторке, која је стваралаштво Достојевског освијетлила 
из перспективе самог аутора, водећи рачуна о његовој позицији и његовом од-
носу према обје стварности, о утицају Холбајнове слике на промјену њених по-
гледа: она каже да је раније писала да је Достојевски хтио да од кнеза Мишкина 
створи готово АнтиХриста, у смислу да је свака замјена Христа – АнтиХрист, 
али да је од тренутка када је видјела Холбајновог Мртвог Христа из истог 
ракурса као Достојевски, схватила да Холбајн не показује како је Бог могао 
умријети, него како Човјек васкрсава, како устаје из бездана смрти. Касаткина 
је Мртвог Христа гледала у поставци гдје је била изнад друге Холбајнове слике 
Адам и Ева и каже да управо таква поставка гради моћно додатно поље значења 
у промјени ритма у ове двије слике: Адамово спуштено раме одражава се у на-
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пору Христовог рамена да се подигне, труљење Евино јасно се види у мртвач-
ким пјегама на Христовом тијелу. Оваква поставка, сматра Касаткина, пластич-
но показује покрет – од надолазећи смрти у источном гријеху прародитеља до 
долазећег Васкрсења Христова. Истовјетан ритам имамо и у Идиоту, тврди 
Касаткина, с тим да Достојевски ставља акценат на наступајућу смрт, али и да у 
наступајућој смрти сваког од три главна јунака свијетли једва примјетан бљесак 
Васкрсења које излази изван граница романа: Рогожин одбија да избјегне казну, 
одлучује се за грађанску смрт (губитак грађанских права), осјећајући да само 
кроз смрт прошлог себе може започети нови живот. Ритам „од наступајуће смрти 
према наступајућем животу“ у случају Рогожина остаје у границама романа, 
док у случају кнеза Мишкина прелази ту границу и постаје обећање Васкрсења. 
Касаткина каже да у случају кнеза Мишкина, живог тијелом, али мртвог духом, 
имамо тачну репродукцију Мртвог Христа, а наговјештај Васкрсења је, сма-
тра, у икони Полагање у гроб коју Достојевски у епилогу гради око овог лика. 
Ипак, тврди, Васкрсење се у Идиоту догодило, иако изван пажње читалаца, 
других јунака и изван граница романа – у случају Настасје Филиповне: када су 
се отворила врата собе у којој су ноћили кнез Мишкин и Рогожин послије уби-
ства Настасје Филиповне, људи су пронашли убицу Рогожина у несвјестици и 
грозници, кнеза Мишкина који нити је шта разумио нити кога препознао, а о 
тијелу Настасје Филиповне није било ни ријечи. Како сматра за се уз Настасју 
Филиповну везују богородични мотиви романа, Касаткина каже да иза тог 
ћутања о тијелу стоји историја о успењу Богомајке, чије тијело Тома, закаснив-
ши, није нашао у гробу.

Видјели смо, дакле, како Татјана Касаткина чита интерсемиотички цитат – 
слику Ханса Холбајна Млађег Христ у гробу у роману Фјодора Михајловича 
Достојевског Идиот. У њеном читању, ова слика постаје покретач, одређује ри-
там од „наступајуће смрти ка наступајућем животу“ и својом дејствујућом пое-
тиком утиче на структуру не само јунака романа него и читалаца.

Из овог текста се види став Касаткине да је тражење Божјег лика у човјеку 
суштина стваралаштва али и читања Достојевског, а да је Јеванђеље основа на 
којој се граде његова дјела. Она сматра да читање Достојевског захтијева лич-
ни став, емоционални контакт и јасно раздвајање ауторске позиције и наглаша-
ва да не смије бити интерпретација нити се може читати на основу елемена-
та изван дјела. Вишедимензионална стварност у дјелима Достојевског, сматра 
Касаткина, гради се на примарном значењу ријечи, у пуном обиму њиховог се-
мантичког поља. Достојевски не нуди моделе и наравоученија, његова дјела 
дјелују на стварност, градећи пут који води до Бога у човјеку. Касаткина каже 
да је Достојевски у нашим животима учитељ који нас свим својим дјелима води 
Христу, само треба знати читати. 
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Горьяна Росич

ТАТЬЯНА КАСАТКИНА – ОДНО ИЗ ЧТЕНИЙ ДОСТОЕВСКОГО

Резюме
Наша статья посвящена исследовательской работе Татьяны Касаткиной, которая, на 

основании методологии гуманитарных наукм, предполагает другой способ чтения худо-
жественного мира Ф.М. Достоевского, где эмоциональный контакт между изучаемым 
предметом и исследователем, т.е. читателем, является инструментом познания. В рабо-
те Касаткиной После знакомства с подлинником. Картина Ганса Гольбейна Младшего 
«Христос в могиле» в структуре романа Ф.М. Достоевского «Идиот» (2006), являю-
щейся предметом нашего исследования, были подтверждены литературные и культу-
роведческие теории автора, основанные на анализе художественного произведения не 
снаружи, идеологически, в самом широком смысле этого слова, но внутри, с опорой 
на онтологию произведения. В исследовании Касаткиной показано, как цитата в своем 
первичном смысле инициатора, повлияла на структуру романа, а также на его героев и 
читателей, т.е. как ритм картины «Христос в могиле» определил ритм романа «Идиот».
Ключевые слова: Касаткина, Достоевский, Ганс Гольбейн Младший, эмоциональный 

контакт, оперативная поэтика, картина, цитата, ритм, ракурс 
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ДЕЛА ЈУЖНОСЛОВЕНСКИХ КЊИЖЕВНОСТИ 
НА СТРАНИЦАМА ИЗДАЊА 

РУСИНСКОГ НАРОДНОГ ПРОСВЕТНОГ ДРУШТВА (1921–1941)

У периоду између два светска рата у издањима Русинског народног просветног 
друштва, у календарима (Руски календар), недељним новинама (Руски новини) и у посеб-
ним издањиима, објављивана су књижевна дела из светске и словенских књижевности 
преведена на русински језик. У раду се са културно-историјског аспекта сагледавају 
књижевна дела јужнословенских књижевности, посебно указујући на улогу и значај 
њихових садржаја и порука.
Кључне речи: Русини у Југославији, Русинско народно просветно друштво, Руски ка-

лендар, Руски новини, јужнословенске књижевности. 

Русини у Јужној Угарскоj све до пропасти Аустро-Угарске 1918. године нису 
имали своје културно-просветне и националне организације. Тек стварањем 
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1918. године створени су повољнији 
услови за организован културно-просветни и национални живот Русина на 
овим просторима (Рамач 2013).

Русинско народно просветно друштво (Руске народне просвитне дружт-
во, даље: РНПД), основано 1919. године, у Правилима овако дефинише своју 
будућу делатност: циљ друштва је издавати и ширити на популарном русинском 
језику написане књиге и брошуре побожног, поучног и забавног садржаја и из-
давати русинске народне новине (Правила РНПД).

На челу РНПД у периоду између два светска рата били су гркокатолички 
свештеници Михајло Мудри (од 1919–1936) и Ђура Биндас (од 1936–1941), што 
је значајној мери одређивало укупну његову делатност и друштвено-политичку 
оријентацију. У том периоду РНПД је издавало Руски календар (даље: РК) 
(1921–1941), као годишњу књигу, која је била намењена најширој русинској 
читалачкој популацији у Југославији и Руски новини (даље: РН) (1924–1941), 
недељне новине, као свој орган. Уредник РК био је, са малим изузетком, свеш-
теник, Русин, Ђ. Биндас. Први уредник РН био је гркокатолички парох у Новом 
Саду Јуриј/Ђуро Павич (од 1924–1930), Хрват, а после њега до 6. априла 1941. 
године, када је изашао последњи број новина, њихов уредник је био свештеник 
Михајло Фирак, Украјинац.

У РК један блок је био посвећен књижевности. Ту су објављивана књижевна 
дела русинских аутора и преводи на русински језик дела из словенских и свет-
ске књижевности.

РНПД је у потпуности прихватило став Х. Костељника да су се код Русина 
на овим просторима вероисповест и нација до те мере ”асимиловале”, да једна 
без друге не постоје, па се просто подразумева да је Русин гркокатолик. Од 
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досељавања у Бачку и Срем Русини осим свештеника нису имали друге обра-
зоване предводнике, зато је, по њему, и укупни национални живот Русина дуго 
зависио од свештеника (Костельник 1998: 9).

Михајло Мудри, парох у Руском Крстуру и дугогодишњи председник 
РНПД, описујући прилике у својој парохији, износи своја запажања и смер-
нице за будуће деловање, што је постало као незванични програм деловања не 
само у тој парохији, него и шире, у свим русинским срединама у Југославији. 
Гркокатоличко свештенство је сматрало да има и право и задатак да контролише 
и усмерава активности у свим сферама друштвеног живота Русина, а доминант-
на улога у РНПД пружала му је веома добре могућности и полигоне да лакше 
остварује ове циљеве. 

Михајло Мудри је сматрао да је узоран верски и морални живот појединца 
услов за формирање здраве и просперитетне русинске заједнице, а средства 
којима се то може остварити јесу: пост, редовно празновање недеља и празника 
по црквеним прописима као и практиковање светих тајни исповеди, причести и 
других побожности. Верски живот могу изнутра ојачати разна црквена и верска 
друштва. Мудри наводи и низ појава, које, по њему, негативно утичу на укупан 
морални живот заједнице, а то су: псовке, богохулство, ноћне забаве омлади-
не, малтузијанизам, живот на веру, пракса да момци краду да би себи обезбе-
дили провод, пијанство односно алкохолизам, сујеверје, претерано девојачко 
цифрање и гиздање (Костельник 1998: 152–158).

Пажљивом анализом књижевних дела русинских писаца, објављиваних у 
издањима РНПД, може се утврдити да су аутори добар део тог незваничног 
програма деловања гркокатоличког свештенства уткали у своја дела. Посебна 
пажња се придавала породици, јер се сматрало да је добро уређена породица, 
сагласно хришћанским принципима, основа за просперитет и срећу народа. Тај 
програм је био важан критеријум и приликом избора и публиковања у преводу 
на русински језик дела светске и јужнословенских књижевности.

Русинска заједница у периоду између два светска рата била је претежно сео-
ска сељачка, са ниским нивоом образовања и са малим бројем образованих људи 
и национално свесних интелектуалаца који су били спремни да раде за нацио-
налну ствар (Константинович 1990: 15). Због тога је малобројна интелигенција 
морала да се прихвати посла у свим сферама друштвеног живота да би покре-
нула и усмеравала развој своје заједнице. То је у великој мери остваривано 
деловањем РНПД, а књижевност је била једно од поља делатности.

Књижевним животом Русина у Југославији у периоду између два светска рата 
доминира дело Хавријила Костељника (Тамаш 1984: 81). Књижевно дело Х. 
Костељника на русинском језику, објављивано у РК, ређе у РН, било је претеж-
но у функцији русинског националног препорода и у функцији глорификације 
божјег провиђења у управљању светом. У тој књижевности обично су јасно ис-
такнуте порука и поука. Ту се зло редовно кажњава а добро награђује (Тамаш 
1984: 86).

Поред Х. Костељника, у оквиру РНПД деловали су и објављивали своја 
књижевна дела и други русински писци и песници: Михајло Ковач, Максимилијан 
Бујила, Силвестер Саламон, Мафтеј Винај, Осиф Костелник, Јанко Фејса и дру-
ги. Дело М. Ковача и М. Бујиле, поред споменутих функција код Х. Костељника, 
има и забавну функцију, а М. Винај и С. Саламон практикују књижевност као 
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уметност речи, приближавајући се структури модерне књижевности (Тамаш 
1984: 86). Доброта, поштење и радиност доминантне су одлике ликова, које су 
заједно са побожношћу, начела здравог народног живота за Осифа Костелника. 
Све је то примерено потребама сеоске заједнице која живи у љубави и сло-
зи (Тамаш 1982: 86; Тамаш 1984: 120). У издањима РНПД није било места за 
књижевност која говори о класној борби или која на неки начин пропагира 
социјалитичке идеје. 

После русинске, у издањима РНПД по својој заступљености украјинска 
књижевност заузима друго место. Дело Тараса Шевченка било је присутно 
у штампаним издањима и уопште у културно-националном животу, јер су на 
сценама извођене његове драме, а поједине његове песме биле су на реперто-
ару у наступима хорова или у извођењу солиста. Његово дело је имало веома 
значајну улогу у културно-националном препороду Русина (Рамач 2013). Поред 
дела Т. Шевченка ту је присутно и дело Ивна Франка, Богдана Лепког, Степана 
Руданског, Маркијана Шашкевича и других.

Руска књижевност заступљена је углавном кратким приповеткама Лава 
Толстоја, Ивана Тургењева, Антона Чехова и баснама Ивана Крилова. Заједничка 
црта дела ових аутора је васпитна функција са јасно истакнутом моралном по-
уком и поруком.

У РН постојала је рубрика „фељтон“, у којој су најчешће објављивана краћа 
прозна књижевна дела, понекад и у наставцима. Десетак русинских књижевника 
који су у то време стварали и деловали у оквиру РНПД могли су да објављују 
практично све што су понудили, јер није било конкуренције. У избору дела из 
светске и јужнословенских књижевности критеријуми често нису били строго 
књижевне природе и углавном нису примењивани антологијски критеријуми, 
јер ни РК ни РН нису имале за циљ да представљају највреднија дела или 
најистакнутије ауторе из споменутих књижевности. Због ограниченог просто-
ра, бирана су мања књижевна дела, а други, још важнији критеријум био је да 
се та дела и њихове поруке уклапају у функцију васпитања у хришћанском духу 
и формирања моралне личности појединца, што је основ формирања здраве 
заједнице. Критеријум уметничке вредности књижевног дела често је стављан 
у други план.

Први превод књижевног дела из јужнословенске књижевности на русински 
језик je кратка приповетка Мудерци и морал, преведена са хрватског језика, али 
аутор није наведен (РК 1922: 122–125). Из расправе о моралу између филозо-
фа и обичних људи следи закључак да је у Јеванђељу и у десет Божјих запове-
сти најсажетије речено све о моралу. У приповеци Хто виновати, преведеној са 
хрватског језика, непознатог аутора, указује се како немар родитеља у васпитању 
деце неминовно води ту децу у морално посртање (РК 1924: 102–106).

Прво дело из српске књижевности објављено у преводу на русински језик је 
приповетка Јанка М. Веселиновића Добри людзе (РК 1924: 88–94). Дело добро 
кореспондира са приповеткама Х. Костељника Цар над слунечнїками (РК 1935: 
62–74) и Дїдо турор (РК 1933: 34–39), у којима Х. Костељник приказује срећне 
људе, који су постали и остали срећни захваљујући свом односу према људима, 
животу и његовом творцу (Тамаш 1986: 97). 

Најпревођенији српски песник на русински језик у овом периоду био је Јован 
Јовановић Змај. Његове песме је преводио односно препевавао русински пес-
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ник Јанко Фејса. РНПД је 1929. године објавило збирку песама Ј. Фејсе Пупче, у 
којој су од укупно 34 песме 11 препеви песама за децу Ј. Јовановића Змаја и то: 
Дзецко и баба, Послухайце цо мали Яни у вельким дружтву пред госцами гва-
рел, Коч и санки, Наша мачка, Мам конїка, Нєпослушна Ганча, Именити дзень, 
Тройо курчатка и паук, Когут, Петро як дохтор, Знам ше барз погнївац. Поред 
ових, ту је препев песме Десанке Максимовић Заградка, и још пет препеваних 
песама, за које се наводи да су препеване са српског језика, али се не наводе 
аутори, или се наводе само иницијалима (Фейса 1929). Јулијан Тамаш исти-
че да је ова збирка песама Ј. Фејсе значајна због чињенице да њоме почиње не 
само објављивање у облику књига русинске дечје књижевности, него и да њоме 
почиње видљива рецепција југословенских књижевности у могућности русин-
ског језика (Тамаш 1984: 115).

 Прво дело преведено са словеначког језика на русински је приповетка Ма 
шуме ве Мария аутора А. Визјака Д. И (РН 1926/87: 2–4). Приповетка је уствари 
једно мисионарско сведочење. У РК, а нарочито у РН често су објављиване крат-
ке приповетке мање познатих аутора који су обрађивали хришћанске теме: ту су 
биле приче са библијском тематиком као Вифлеємска ґдовица М. Хервачића, у 
којој се говори како за милосрђе према новорођеном Исусу сиромашна удовица 
буде стоструко награђена (РН 1929/1: 2–5). Има ту и приповедака пуних мисти-
ке, које не остављају јасну поруку, као приповетка Нєдослужени служби Б. Ш. 
Илијића (РН 1929/22: 2–3), али имају за циљ да утичу на шири круг верника. 
Честа тема ових приповедака је поштовање десет божјих заповести, као у при-
повеци Пекельна баба Антона Матасовича, у којој се осуђује насилни прекид 
трудноће као велики грех (РК 1928: 71–80). Заједнична функција ових припове-
дака јесте јачање код читалаца хришћанског морала.

У РН у рубрици фељтон објављиване су драме и приповетке П. Матијевића. 
Његова еванђеоска драмска повест Страцени син је уствари прилагођена сав-
ременом сеоском животу библијска прича о блудном сину у тринаест наста-
вака (РН 1932/40–1933/2). У његовој краткој причи Рибар людзох говори се о 
Христовом позиву апостолима Андреју и Петру да пођу за њим (РН, 1933/13: 
2–3). Библијска драма П. Матијевића Бог своїх нє зохабя објављена у 16 наста-
вака (РН, 1935/29–44) је драмски разрађена библијска прича о Јосифу и његовој 
браћи. Хавријил Костељни је написао драму Єфтайова дзивка, која у осно-
ви има библијску причу из Књиге о судијама, али то ипак није једноставна 
драматизација библијског текста као драма П. Матијевића, него симболич-
ка интерпретација библијске приче са моралистичком и религиозном тезом, у 
којој се русинско село с почетка ХХ века пројектује на симболички план пале-
стинског градића Масфе 1300 године пре Христа (Тамаш 1986: 98–99.

У РН објављене су две приповетке словеначког аутора Л. Плепела: Осамлєни 
(РН 73/1926, 2–3), о удовцу који прихвата тешку и болну судбину као божју 
вољу. У приповеци Стана приказана је несрећна судбина сиротице Стане 
коју отац после мајчине смрти запоставља јер није мушко. Јадна Стана уми-
ре прихватајући свој тежак живот, болест и смрт као божју вољу. (РН 85/1926, 
2–3). Сличне теме често су присутне и код неких русинских писаца, јер оне у 
издањима РНПД увек имају важну функцију васпитања широког круга читала-
ца у хришћанском духу.
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У издањима РНПД било је прилога са тематиком хришћанског мистициз-
ма. У приповеци М. Мајер Ґолґофтски ружи говори се о Октавији Валерији, 
кћерци команданта римске страже у јерусалимској тврђави Антонији, која је 
на чудесан начин кренула за Христом (РН 1927/16: 2–3). Мистицизам је тема 
и приповетке Б. И. Илијића Нєдослужени служби (РН 22/1929, 2–3). Хавријил 
Костељник се бавио хришћанским мистицизмом и објавио је две књиге о стиг-
матичарци Настји Волошин. Јулијан Тамаш сматра да је Х. Костељник веро-
вао у могућности стигматичке спознаје, а мистичне симболе је схватао као 
најављивање догађаја у историји (Тамаш 1986, 130). Једно је сигурно, без обзи-
ра колико је Костељник стварно веровао у мистицизам, неспорно је да је веро-
вао у моћ мистицизма да се њиме може утицати на масе у циљу подизања вер-
ске па и националне свести.

Напознатије дело из словеначке књижевности објављено у издањима РНПД 
је приповетка Ивана Цанкара Дзешатка (РК 1938: 54–59).
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЮЖНОСЛАВЯНСКИХ ЛИТЕРАТУР НА СТРАНИЦАХ 
ИЗДАНИЙ РУСИНСКОГО НАРОДНОГО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО 

ОБЩЕСТВА (1921–1941)
Анализируя художественные произведения южнославянских литератур, опублико-

ванные в изданиях РНПО в переводе на русинский язык, автор в статье прослеживает в 
культурно-историческом аспекте, как они соотносятся с произвдениями русинских ав-
торов, которые публиковалисть в тех же изданиях, и приходит к выводу, что из южнос-
лавянских литератур в основном подбирались те художественные произведения, кото-
рые по своему содержанию и установкам соответствовали основным идеологическим и 
религиозным взглядам РНПО и их изданиям.
Ключевые слова: русины в Югославии, Русинское народное просветительское обще-

ство, Руски калнедар, Руски новини, южнославянские литературы. 



Славистика XVIII (2014)

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

BIBLID: 1450–5061, 18 (2014), pp. 428–438
УДК 821.161.2-32.09КОЦЈУБИНСКИ М.

осврт
примљено 25. 01. 2014.

прихваћено за штампу 1. 10. 2014.

УМЕТНИЧКИ ПСИХОЛОГИЗАМ 
У ЕТИДИ ЦВЕТ ЈАБУКЕ МИХАЈЛА КОЦЈУБИНСКОГ

Психолошка новела „Цвет јабуке“, написана у првом лицу, представља бригу оца, 
окованог тугом због умирања једине кћери. Отац, који је главни лик дела, поред тога 
је и писац, и реч је његов бич. У тренутку, када душа пати, његово памћење, оснаже-
но стваралачком снагом, све бележи, све записује. У овом делу М. Коцјубински је на 
најбољи могући начин показао свој таленат, до танчина представљајући душевни жи-
вот ликова, конкретно бригу оца, који се преноси у душу читалаца и тера нас да видимо 
свет и људе својим очима. Свака реч је одабрана, нема ничег сувишног, све је на месту, 
све је подређено томе да створи утисак патње, очајања, немоћи, неизмерне туге, страха 
и неизбежног доласка смрти. Испрекидане просте реченице, узвици, упитне и узвичне 
конструкције, понекад партиципске фразе, апозиција, читаво фонетско и синтаксичко 
богатство служи једној сврси – да се срце читаоца изједначи са бригом оца у страшном 
тренутку смрти вољеног детета.

Поред туге, бола, патње, немоћи, љутње, беса због немогућности да ишта уради и 
промени, у новелама М. Коцјубинског пристуно је и самосажаљење учесника, односно, 
очевидаца смрти. И они осећају хладан дах смрти, који их пече и изједа, и ма колико их 
болела смрт ближњих, желе да га се што пре ослободе.
Кључне речи: импресионизам, психологизам, новела, етида, „Цвет јабуке“, Михајло 

Коцјубински, патња, смрт.

ХУДОЖНИЦЬКИЙ ПСИХОЛОГІЗМ 
В ЕТЮДІ ЦВІТ ЯБЛУНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

Психологічна новела Цвіт яблуні, написана від першої особи, передає переживан-
ня батька, задушеного горем через вмирання єдиної доньки. Батько, який є головним 
героєм твору, крім того ще є й письменник, і слово є його батогом. В моменті, коли душа 
страждає, його пам'ять, зміцнена творчою силою, все фіксує, все записує. В цьому творі 
М. Коцюбинський кращим способом показав свій талант до деталі, представляє душев-
не життя персонажів, конкретно переживання батька, яке переноситься в душу читачів і 
примушує нас бачити світ і людей своїми очима. Кожне слово вибране, немає нічого за-
йвого, все на своєму місці, все підпорядковано тому, щоб створити враження страждан-
ня, відчаю, безсилля, величезного суму, жаху і неминучого приходу смерті. Пунктирні 
прості речення, відгуки, питальні і речення із знаком оклику, іноді причетні фрази, при-
кладання, все фонетичне і синтаксичне багатство служить одній меті – вирівняти серце 
читача з переживанням батька в страшному моменті смерті улюбленої дитини.

Крім суму, болю, страждання, безсилля, гніву, злості через неможливість щось зро-
бити і змінити, в новелах М. Коцюбинського присутні також жалість учасників, тоб-
то, очевидців, до себе. І вони почувають холодний подих смерті, який їх пече і з'їдає, 
і скільки б їх не боліла смерть близьких, вони хочуть звільнитися від нього яко мога 
скоріше.
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Коцюбинський, страждання, смерть.

Михајло Коцјубински велики је писац хуманиста, говорник у име народа, 
његових мисли и тежњи. Заузима једно од најзначајнијих места у историји 
украјинске књижевности. Његове приповетке, приче и новеле упечатљиво 
репродукују не само дубоке друштвене промене у друштву краја XIX – почет-
ка ХХ века, већ и активно тражење, које је било карактеристично за књижевни 
процес на граници између два века. Донео је у украјинску књижевност елемен-
те декаденције, симболизма, неоромантизма, свега онога, што је по аналогији са 
немачком и пољском књижевношћу добило назив модернизам.

 Као реалиста, Михајло Коцјубински у својим делима скреће пажњу на при-
каз спољних детаља које је видео у животу. Заузврат, као натуралистички импре-
сиониста, а касније као психолошки импресиониста, осликава најделикатније и 
најдубље промене људске душе. Овај стил психолошког импресионизма толико 
је карактеристичан, те се може сматрати да га је произвео сам писац.  

У делима Коцјубинског осећа се рука већ зрелог мајстора, који ствара нови 
жанр, жанр психолошке новеле. Сиже у психолошкој новели у другом је плану. 
Описа портрета скоро да и нема, мења се функција околности, све се подређује 
једном циљу: деликатном продирању у психолошки свет човека, нијансе ду-
шевних импулса и дубоку патњу, који и чине прави драматични сукоб нове-
ле. Писац истовремено ствара нове уметничке принципе представљања јунака: 
он прелази од значаја сижеа на значај микролика, његове смисаоно-креативне 
суштине. Свезнајући аутор нестаје, уместо њега свемогуће влада реч и осећање 
лика, његово субјективно виђење себе и света који га окружује.

Постаје веома упечатљива и индивидуална карактеристика мајстора речи: 
уводи се сликарство у књижевност, подређује се његовој идејно-уметничкој 
концепцији дела, стварају се импресионистичке технике писања. Под утицајем 
психолошке књижевности и услед запажања, писац ствара представу о 
унутрашњем свету човека као о континуираном процесу, који има своје пери-
оде, падове и успоне, што управо и представља прави сиже многих његових 
дела. Коцјубински ствара уметничко-психолошку композицију јунака, коју на-
зива „кругови психолошког процеса“.

Сваки лик код Коцјубинског има свој посебан језик – он је индивидуалан до 
најситнијих детаља. Описана индивидуа доживљава патњу, када су му нерви 
веома напети, када реагују на спољашње утицаје. За Коцјубинског ово су биле 
веома важне мисли, и он их користи у својим импресионистичким делима.

Принципијелно нов постаје систем поетике: писац као да прелама све оно 
што представља кроз призму унутрашње патње ликова. Коцјубински не сли-
ка само поступке, понашање јунака, свет који га окружује, колико његове ути-
ске о самом себи и целом свету. Као нико у европској књижевности пре и по-
сле њега, Коцјубински је умео да подреди боју дела унутрашњем свету јунака, 
или оним идејно-уметничким задацима, које је пред себе поставио. У ово-
ме се манифестује прва црта импресионизма: уместо детаљних реалних опи-
са дају се само поједини наговештаји, трагови који већ указују пут представи 
читаоца. Друга црта импресионизма је истицање у први план психичке патње 
јунака, а не фабуле дела. Писац покушава да изађе ван граница традиционал-
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ног приповедања и да створи нови жанр, психолошку новелу, и да развије свој 
индивидуални стилски начин. Жанровска карактеристика овог дела, етида, от-
крива замисао аутора: да приближи речи сликарству, и као да је ова новела 
специјално посвећена овом уметничком експерименту. Овде реч наступа само 
као инструмент стварања микролика, који и преноси патње јунака, или служи 
као реализација замисли аутора.

Оно што је главно у стилу Михајла Коцјубинског је његов посебни ориги-
нални карактер импресионизма. Изузетни импресионизам писца манифестује 
се у изванредној деликатности психолошког удубљивања у све душевне про-
мене и све оно што ствара снагу сјаја боја саме слике. У његовом стваралашт-
ву као ни код једног другог савременика, природно су изједначена два супрот-
на пола: народњачки стил и представа духовних промена становништва, што је 
касније спојено са изузетним естетизмом саме слике. Импресионизам издваја 
Коцјубинског из плејаде класичних писаца. Тако писац враћа свом стилу 
обележја, карактеристична за уметност, коју су развили класици. Зато су у дели-
ма Коцјубинског, поред импресионизма, видљиви такође романтизам, црте сим-
болизма и „идеалног реализма“. Али, ипак у делима писца доминира струјање 
импресионизма – описивање расположења, утисака и промена људске душе у 
сликама. Михајло Коцјубински као да баца зрак свог уметничког осветљења, 
показујући чулне промене и захвалност човеку, доступност најзначајнијих мо-
мената, у којима се постиже једноставно музичка поетика слика.

Оригиналност уметничког психологизма Коцјубинског манифестује се у 
стању да се „схвати“ читав комплекс унутрашњих узрока понашања ликова, 
служећи се новим уметничким техникама, повезаним са достизањем импре-
сионистичке уметности. Стога је природно да психички процес личности код 
писца настаје у дијалектичкој сарадњи свести, самосвести и подсвести. Управо 
су овде прикривени коренови тог расположења и дубоког подтекста, који су 
својствени како стваралаштву Коцјубинског, тако и пограничној новелистици 
у потпуности.

Етида Михајла Коцјубинског Цвет јабуке савршено је импресионистичко 
дело. У њој се осећа и проблематика психологије стваралаштва писца Мопасана, 
и ток свести Шницлера, и пажња коју Хамсун придаје променама људске душе, 
и само за Коцјубинског карактеристична удубљеност у унутрашњост подсве-
сти, и импресионистичка слика, која се састоји од светла и таме, шароликих 
микроликова, симболике цвећа. Ова етида је психолошка студија у којој се види 
рука уметника и веома деликатно посматрање сложеног психолошког проце-
са, утисци писца коме умире вољено дете, цвет његовог дрвета живота, чија 
фантазија притом невољно бележи и скупља све детаље као материјал за будуће 
дело. У овој етиди Коцјубински појачава морално-филозофски проблем етике 
стваралаштва до душевне драме, коју проживљава лирски јунак. Писац у етиди 
поставља питање: има ли уметник право да као материјал за своје стваралашт-
во узима људску трагедију, уколико је то његова лична трагедија – смрт кћерке? 
Аутор не даје директан одговор на ово питање. 

 У етиди Цвет јабуке Коцјубински смешта уметничку оптику «унутар» све-
сти својих ликова и као резултат има технику асоцијација, «тока свести», која 
је стилски адекватна предмету представа. Писац поставља задатак да се фик-
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сира променљиво кретање сложене људске психе, окружење, збир збуњених и 
непоновљивих утисака.
Цвет јабуке у потпуности је психолошка новела. Отац, главни лик дела, по-

ред тога, још је и писац, уметник речи. У тренутку, када је душа опхрвана тугом, 
његово памћење, ојачано снагом креативности, све бележи. Коцјубински ствара 
психологију поделе људског „ја“ и унутрашњег конфликта и постиже кулмина-
циону тачку људске драме. За представљање психологије јунака у Цвету јабуке 
важан постаје даљи развој уметничко-психолошке концепције Коцјубинског: до 
разумевања непрекидности и цикличности психолошког процеса (кругови пси-
холошког процеса) писац даје представу о шароликости психе човека (подсвест, 
свест, самосвет). У етиди лирски јунак представљен је у тренутку своје гранич-
не душевне напетости – умире његова кћерка. Атмосфера овог трагичног тре-
нутка наглашена је жалосним тоновима црне боје. Светло и сенка представљају 
онај уметнички простор у коме се одвија радња, то је симбол борбе живота и 
смрти. Улога микроликова у таквој импресионистичкој структури веома је ве-
лика, читава приповетка као да је изаткана од њих. И овде се јасно виде три 
плана путем којих лирски јунак свесно прихвата реалну стварност (визуелни 
и звучни утисци од свега што га окружује); перцепција ових истих догађаја 
подсвесно преко микроликова; свет и свесност самог себе (самоиспитивања), 
својих покрета, поступака, мисли, осећања. Сва три плана међусобно су ис-
преплетена у један кружни психолошки процес, који се развија до врхунца, до 
тренутка душевне кризе јунака, а затим опада. На тај начин написана је већина 
дела Михајла Коцјубинског. Стварању унутрашњег света јунака подређена су и 
суштинска импресионистичка средства: светло, сенка, боја, вибрација.  

Подела личности јунака, којој Коцјубински посвећује значајну пажњу, 
постаје онај важан елемент, ком се подређује импресионистичка концепција 
боја. Писац постиже потребни уметнички ефекат кроз изједначавање контраст-
них осећања и боја. У новели Цвет јабуке поделу јунака преносе светло и тама. 
Подела „ја“‒лирског јунака између „ја“ ‒друштвене обавезе и „ја“ ‒личних 
потреба такође је основа за развој унутрашњег сижеа. Коцјубински показује 
психички процес ослобађања од комплекса кривице „ја“ ‒личног према „ја“ 
‒друштвеном. 

Тема дела је патња оца, који губи једино дете: „Тамо, у жениној спаваћој 
соби, умире моје дете“. Он би изнад свега желео да јој помогне, да јој спаси 
живот, али, нажалост, немоћан је. У тренутку када душу кида бол, пишчево 
памћење ојачано стваралачким набојем све око себе фиксира, све бележи. 

Чудно ми је што све примећујем, иако ме је туга потпуно обузела, освојила. Чак сам, 
пролазећи поред стола, наместио фотографију. О! Сада је симетрично!..

 Жена је очајна и плаче, сам писац пати као човек, као отац, као мушкарац. 

Изненада зверски урлик, урлик мајке, избацује ме из фотеље. Моје ноге трну, али ја 
летим... Јурим наслепо, све претурам, ударам рукама о врата и налећем на жену која у 
хистеричном нападу ломи руке... Ја све разумем... А ово је крај.
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 Срце је испуњено тугом, али све је у стању пишчеве напете психе и необич-
но.

Аутор открива психолошко стање јунака, његову душу, емоције, показује 
очај. Михајло Коцјубински на примеру главног јунака представља свој однос 
према човеку, који једноставно мора да чека смрт своје рођене кћерке, а не може 
чак ни да јој помогне. Аутор је витално успео да пренесе сав очај, бол, мисли 
несрећног оца. Важна спона дела је опозиција свести главног јунака: с једне 
стране, он разуме да губи своју кћерку и труди се да прихвати то као законо-
мерност, а с друге, не жели да је изгуби и не може да разуме зашто баш његова 
мала кћерка мора да умре? Зашто, чак, лекар не може да помогне детету које 
преклиње? Зашто је живот тако неправедан? Зашто он, отац, који је дужан да 
заштити своје дете, сада мора да седи скрштених руку и да чека смрт кћерке, 
која није ни стигла да проживи живот? Зашто га очај подстиче да мисли о томе 
да се што пре све заврши (да фактички жели смрт рођеног детета), ако он уоп-
ште не треба да мисли о томе? У њему као да живе два бића, која се међусобно 
боре. Читава новела испуњена је драмом, која код читаоца изазива жељу да 
саосећамо са јунаком.

Главни јунак дела отац је девојчице која умире, он је слика и прилика карак-
тера, он је јака личност, која не гледајући ни на шта живо у будућности, тугује, 
али отац разуме да живот иде даље и да треба живети. У новели је представљена 
његова душевна патња, он осећа сваки детаљ, сваки дах свог детета, ужасно је 
напет, почиње да верује у немогуће: као да ће кроз прозор продрети неко страш-
но биће, које ће узети живот његове девојчице. Отац нервозно хода по соби, 
ослушкујући сваки шум, чак му најтиши звуци изгледају тако гласни, да жели 
да побегне од њих. Истовремено сваки звук приближава тај моменат када ће 
се све завршити, све очекује крик, или неки знак, који ће потврдити неку про-
мену, тужну, или веселу, али промену. Њега ово чекање исцрпљује. Отац хода 
по тамној соби уједначеним корацима, чак не осећајући ноге. Читав град му се 
ове ноћи чини посебно депресивним и тамним, чак се на небу не види ника-
кав одсјај, који би подсећао на нешто светло. Све је потамнело, избледело, као 
да осећа његову несрећу. Отац, с времена на време, слуша кркљање у суседној 
соби: још кркља. Значи још је жива, његова кћерка је још жива. Оцу се чини да 
време протиче веома споро и да му сваки минут живота детета даје наду да ће 
бити боље: зар јој је изненада постало лакше? Он, чак, у таквој ситуацији верује 
у боље. Отац пали лампу, како би пролио бар мали зрак светла, наде да ће бити 
боље, временом лампа почиње да се гаси, човеку изгледа да заједно са светлом 
одлази на онај свет његово дете, она исто тако гасне... Часовници равнодуш-
но откуцавају време, откуцавају последње минуте живота... Све ове ноћи, из-
гледа, ради против њега... И, чак, лекар, његов добри друг, не може да помогне 
кћерци, ћутке излази из собе, бацајући безнадежан поглед: он више није потре-
бан... Заједно са лекарем из собе излази његова жена, несрећна мајка, која је већ 
отупела од туге, она не жели да лекар иде, чини се да он са собом узима живот 
њихове једине кћерке... Ужаснувши се јецаја, из спаваће собе несрећна жена 
трчи тамо, где умире дете. Отац разуме да је заједно са лекарем отишла њихова 
последња нада да ће бити боље, он не може да се помири са судбином, са суд-
бином своје кћерке...
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Отац писац, коме умире кћерка, труди се да се удуби у страхове и детета, и 
супруге, која такође неизрециво страда, и своје сопствене, заоштрава их, дово-
ди до највеће неиздрживе напетости, али истовремено још и показује способ-
ност да хладно, трезвено, прагматично прати, фиксира, анализира, процењује 
догађаје као материјал за наредно уметничко дело.

Ток његових мисли личи на мешавину без значења: он мисли о томе да би 
вредело искористити ову ноћ за неки роман о Кристини, сећа се харинге и хи-
дрохинона; прати свој умор; лови себе у томе да као да грли супругу, која, ипак, 
није убијена од туге, већ је привлачна жена; ужива у цвету јабуке, поредећи 
њене расуте латице са животом свог детета који гасне.

Писац се удубљава у психичко стање и детета, и жене, и самога себе, јача 
их, доводи до напетости коју је немогуће издржати, али истовремено пажљиво, 
хладно, мелодичним следом посматра и тражи све што га окружује. 

Ја постајем изузетно осетљив, моје очи примећују оно што раније нису виделе. Чак 
видим себе како ходам из угла у угао између намештаја који ми није потребан и као да 
није мој; видим своје срце у коме нема ни најмање несреће. Шта ћеш, ако је смрт – нека 
буде смрт, ако је живот – нека буде живот!... 

Отац је слуга моћног пишчевог „морам“ које од њега тражи да се попне за 
степеник више од обичног оца, човека, мушкарца, тражи од њега да упореди сва 
осећања, утиске, ма колико да су трагични, страшни у служби једне замисли: да 
направи од тих краткотрајних делића живота уметничко дело. 

Видим већ стаклени поглед полузатворених очију, а моје очи, мој мозак жељно лове 
све детаље страшног тренутка... и све записују... И тај велики кревет са маленим телом 
и бојажљиво светло раног јутра које је обгрлило још сиву кућу... и на столу заборављену, 
неугашену свећу која кроз зелени кишобран баца мртве тонове на изглед детета... и про-
суту доле воду, и бљесак свеће на бочици са леком... Да не заборавим... да не забора-
вим ништа... ни та ребра, која са последњим удисајима час подижу, час спуштају ћебе... 
ни те, већ мртве, златне коврџе, расуте по јастуку, ни топао мирис тела које се хлади, 
који испуњава кућу... Све ће ми то послужити... једном... као материјал... ја све осећам, 
ја разумем, неко ми говори о овоме, неко други, ко седи у мени... Знам да то он гледа 
мојим очима, да то он халапљиво сећањем писца упија у себе читаву ову слику смрти 
у свитање живота... Ох, како ми је одвратно, како ми је страшно, како ова свест рањава 
моје родитељско срце... Не могу више да издржим... Напоље, напоље из куће што пре...

 
Коцјубински пред читаоцем верно и храбро открива сложене процесе који се 

одигравају у најскривенијим запећцима људске психе. Он не жели да каже чи-
таоцу: „погледајте, моје дете умире, ја патим, несрећан сам“. Коцјубински не 
жели да изазове саосећање, он нам представља сложену људску психу и тера 
нас да видимо свет и људе својим очима. 

Моја жена, узнемирена због стењања из спаваће собе, полетела је тамо, а ја се ба-
цам по кући као рањена звер и у неуморној злоби премештам намештај и хоћу све да 
уништим. „То је подло, то је бесмислено“, ‒ нешто у мени урла, и зуби шкрипе од бола 
скривеног у срцу. „Сто ђавола! То је насиље“ – буни се моје биће. „То је закон природе“, 
‒ нешто отпозади говори разговетно, али ја не слушам и јурим по кући. Из мојих уста 
спремне су да се разлегну речи грдње, и ја их изговарам, говорим наглас и сам се пла-
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шим свог гласа. Вилица ми се стеже, хладни зној облива чело... Падам у фотељу, покри-
вам очи дланом... А-а!.

Психолошка новела Цвет јабуке, написана у првом лицу, представља бригу 
оца, окованог тугом због умирања једине кћери. Отац, који је главни лик дела, 
поред тога је и писац, и реч је његов бич. У тренутку, када душа пати, његово 
памћење, оснажено стваралачком снагом, све бележи, све записује. У овом делу 
М. Коцјубински је на најбољи могући начин показао свој таленат, до танчина 
представљајући душевни живот ликова, конкретно бригу оца, који се преноси 
у душу читалаца и тера нас да видимо свет и људе својим очима. Свака реч је 
одабрана, нема ничег сувишног, све је на месту, све је подређено томе да ство-
ри утисак патње, очајања, немоћи, неизмерне туге, страха и неизбежног доласка 
смрти. Испрекидане просте реченице, узвици, упитне и узвичне конструкције, 
понекад партиципске фразе, апозиција, читаво фонетско и синтаксичко богат-
ство служи једној сврси – да се срце читаоца изједначи са бригом оца у страш-
ном тренутку смрти вољеног детета.

Поред туге, бола, патње, немоћи, љутње, беса због немогућности да ишта 
уради и промени, у новелама М. Коцјубинског пристуно је и самосажаљење 
учесника, односно, очевидаца смрти. И они осећају хладан дах смрти, који их 
пече и изједа, и ма колико их болела смрт ближњих, желе да га се што пре осло-
боде.

Слика Цвета јабуке код читаоца асоцира на постепено гашење живота, који 
напушта девојчицу, исто тако упорно, као што цвет оставља јабуку. Ово је вели-
ко дело о љубави, губитку и животу.

У делу се ради о подељености свести уметника између свакодневне ствар-
ности и креативног света. Могу се апсолутно тачно одредити две основне црте 
новеле, које су најважније, и ово дело чине толико интересантним и привлач-
ним. То је, пре свега, отвореност, искреност исповести наратора, затим суптил-
не импресионистичке слике, непоновљив мозаик ликова: визуелних, звучних, 
чулних. Новела одушевљава смелошћу, која може бити неправилно протумаче-
на као циничност, којом нам наратор дозвољава да сецирамо његов унутрашњи 
свет. Обично је права суштина уметника, а лик и наратор овог дела је упра-
во уметник, писац, окружена двоструким кругом магије. Нас пуштају у први: 
писац (који је присутан као лик) негде живи, нешто воли, нешто мрзи, према 
нечему је равнодушан. Коцјубински нас пушта у други круг и малчице отва-
ра завесу: коментарише стваралачки процес. И чак не толико процес, колико 
„сакупљање“ његових компоненти. Не ради се само о томе да се ситуација пре-
живи, већ и да се ослови. Вешто преплитање слика омогућава писцу да открије 
читаоцима деликатни и контраверзни унутрашњи свет свог јунака, читав спек-
тар осећања и емоција. Ситуација је крајње драматична: у суседној соби уми-
ре његово дете, његова вољена кћерка. Он то ничим не може да измени и сав 
се претвара у чекање. Тамну собу једва осветљава лампа. Ова борба светла и 
таме као да је симбол борбе живота и смрти, која се одвија поред. Тужни отац 
гаси лампу и пали свећу. Светла је још мање, баш као и шанси да се избегне фа-
тални крај. Исто тако су речите и симболичне звучне слике. Иза прозора чује 
се клепетало ноћног стражара: уједначени звекет као да подсећа на мирни ток 
живота ван куће, и зато мир, та поспана тишина ноћног града не мари за тугу, 
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која се уселила међу зидове бесане куће. Потпуни контраст уједначеним звуко-
вима клепетала је неуједначено, хистерично пиштање, које излази из болесних 
дечјих груди. Овај звук мучи јунака, исисава из њега душу. Он се чак труди да 
дубоко дише заједно са својим дететом, тако, као да је то могуће радити за њу, 
уместо ње.

И изненада, откуцај часовника. Он одзвања као гром из ведрог неба. Колико 
бола и умора је у мислима о томе: 

Када сте несрећни, када сваког тренутка ишчекујете неку несрећу и ваша душа је на-
прегнута као жица на инструменту, саветујем вам да зауставите часовнике. Ако их пра-
тите, они бескрајно продужавају ваше муке. Када заборављате на њих, они подсећају на 
себе, као цигла која пада на главу. Они као да броје ваша страдања и дугим стрелама-
прстима приближавају тренутак катастрофе.

Часовник ућути, али не јењава узнемиреност, зато што кућу поново испуњава 
отежано дечје дисање. Све то траје дуго, неиздрживо. У души јунака преплићу 
се страх, очај, нада, страшан бес на некога, или на нешто, апатија, осећање кри-
вице. У мозгу се вуку сећања, израњају нечији гласови, безначајна питања и од-
говори. И изненада, потпуно јасно и свесно пада му на памет: 

Зашто да ја не узмем такву ноћ за ону епизоду романа који сам започео, у којој се 
Кристина, напустивши свог мужа, изненада нашла из великог града у пустом месташ-
цету? 

Изгледа, страшна ствар: само што не умре кћерка, а отац измишља уметнич-
ке епизоде. Он се сам неочекивано ужасава тога. Али, ево, одјекује женин крик. 
Све се завршило. И поново јунак, опраштајући се од мртвог детета, жељно лови 
сваку ситницу у ономе што види испред себе, јер све ће му то послужити као 
материјал. Не, он уопште није неко бездушно чудовиште. Он искрено, до луди-
ла воли своју кћерку и пати од бола због овог губитка. Али његов дар уметника 
временом се претвара у проклетство, у неку неодољиву унутрашњу обавезу: за-
бележити, запамтити, описати, пренети људима оно што је проживео, о чему је 
размишљао, због чега је патио. Тешко је разумети ово стање или као опседну-
тост стварањем, или неким афектом.  

Новела садржи и богате импресионистичке пејзаже. У њима се све одвија у 
контрастима: с једне стране је безбрижни свет који окружује кућу, с друге стра-
не је кућа у којој умире пишчево једино дете, испуњена тамом, страхом, бо-
лом.

Иза црних прозора је свет, окупан ноћу, а моја кућа ми изгледа као кабина брода који 
плови некуда непознатим црним морем заједно са мном, са мојом тугом и са мојим стра-
хом. 

Напољу је ноћ, у кући је тама коју на два спрата и низ сенки разбија бљештава 
светлост лампе: „Моја лампа испод широког картонског абажура дели кућу на 
два спрата: горњи – таман, мрачан, тежак, доњи – обливен светлошћу, са јасним 
бљеском и са мрежом сенки.“
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У души је немир, у кући је ред који још више побуђује душевни немир: 
„Намештена и недодирнута постељина на кревету посебно боде око.“ Споља 
допире звук клепетала ноћног стражара које обећава мир.

 Негде далеко клапара клепетало ноћног стражара. Колико векова буди оно ноћну 
тишину својим дрвеним језиком, колико је људи, генерација надживело... Оно код мене 
увек изазива расположење, осећање везе са далеком прошлошћу, са животом мојих пре-
дака. Има нечег једноставног и драгог у том проговарању клепетала којим оно у тишини 
и празнини обећава да ће чувати мир твог сна... 

У кући откуцава часовник, напрежући већ пренапрегнуте нерве.

 Часовник у трпезарији откуцао је два. Гласно, оштро. Ова два откуцаја су ми пала на 
главу, као гром из неба, као нож гиљотине. Умало ме нису убила.

 Пред пишчевим уморним очима простиру се дуге зелене ливаде са тако 
свежом травом.... Коцјубински не наглашава случајно управо зелену боју – 
боју живота која се постепено враћа јунаку. У фолклорној традицији ово је боја 
обнављања земље после зимског сна, почетка новог животног циклуса. Али за 
јунака новеле зелена боја је стихија промена која испуњава све њему мрско, оно 
што носи тугу и умор његове душе: страх, бол, неизвестност, неминовну смрт 
јединог детета. У свитање умируће дете златних коврџа лежи на белом ћебету 
у још сивој кући, а напољу се, насупрот тој лепој и истовремено потресној сли-
ци, природа радује.

 Цветају јабуке. Сунце је већ устало и злати се ваздух. Тако је топло, тако весело. 
Птице цвркућу испод плавог неба. Ја махинално кидам цвет јабуке и приносим лицу 
цвет хладан од росе. Ружичасте латице се од грубог додира руке расипају и полако 
падају доле. Зар није тако било са животом мог детета? 

Цвет јабуке је чист и бео као што је чиста грехом неоскрнављена душа пре-
минулог детета: „Прекривам је цветом јабуке са свих страна, обасипајући је 
тим цвећем, тако нежним, тако чистим, као моје дете.“ Све је безбојно, сте-
рилно, тупо, безлично, као и пишчево расположење: „А моје сећање, тај мој 
нераздвојни секретар већ записује и ову безвласт тела усред цвета јабуке, и игру 
светлости на потамнелом лицу, и моје чудно расположење...“

У Цвету јабуке прелепа природа помаже јунаку да схвати сопствена осећања. 
Поредећи своја осећања са радошћу природе, уметник схвата да чак велики 
лични губитак не може да раскине везу човека и природе. У тренутку највеће 
напетости у чипку импресионизма уплиће се симболични лик цвета јабуке, не-
потребне земаљске латице које су остале у рукама. У овој симболици је корен 
синтетизма коме је писац тежио.

Али у новели Коцјубинског постоји нешто што уздиже изнад смрти. Кћерка 
ће заувек остати у очевом срцу, у његовим сећањима, над којима смрт нема 
власт. Остаће онаква, каква је била када је била најсрећнија: причљивица, лепо-
тица, малено сунце, које је увесељавало породицу и поклањало им топлоту. Цвет 
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јабуке... Заслепљујући сјај преплавио је двориште. И отац носи свом јадном де-
тету читав прегршт чистог белог цвета, као да јој овом лепотом цветања про-
стире пут у неки други свет. То је све што он сада може урадити за њу: да јој 
стави пред ноге венац своје вечне љубави. И да напише о томе, овековечивши је 
на тај начин и сачувавши је за нас. 
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Таня Гаев

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПСИХОЛОГИЗМ В ЭТЮДЕ ЦВЕТ ЯБЛОНИ 
МИХАЙЛА КОЦЮБИНСКОГО 

Резюме
Психологическая новелла «Цветок яблони», написанная от первого лица, представ-

ляет тревогу отца, задушенного горем по причине смерти единственной дочери. Отец, 
главный герой произведения, к тому же писатель, и слово его кнут. В момент, когда 
душа страдает, его память, укреплена творческой силой, все фиксирует, все записывает. 
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В своем произведении М. Коцюбинский лучшим свете засвидетельствовал свой талант, 
до мельчайших подробностей представляя душевную жизнь героев, в данном случае, 
тревогу отца, которая поселяется в душу читателя и заставляет его видеть мир и лю-
дей глазами героя. Каждое слово внимательно подобрано, нет ничего избыточного, все 
призвано создать впечатление страдания, отчаяния, бессилия, огромной печали, страха 
и неизбежного прихода смерти. Оборванные простые предложения, вопросительные и 
восклицательные предложения, иногда причастные конструкции, все фонетическое и 
синтаксическое богатство служит одной цели – открыть сердце читателя для пережива-
ний отца в страшный момент смерти любимого ребенка. 

Кроме горя, страдания, боли, беспомощности, гнева, ярости от невозможности ниче-
го сделать и изменить, в новеллах М. Коцюбинского присутствует также жалость свиде-
телей смерти к себе. Они тоже чувствуют холодное дыхание смерти, и сколько бы им ни 
была больна смерть ближних, они хотят освободиться от него как можно скорее.
Ключевые слова: Импрессионизм, психологизм, новелла, этюд, «Цветок яблони», 

Михайло Коцюбинский, страдание, смерть.
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АЈВАЗОВА НАДРЕАЛИСТИЧКА ПРИПОВЕТКА

У овој краткој студији настојимо да представимо књижевне почетке Михала Ајваза 
везане за збирку приповедака Návrat starého varana у којима су уочљиви надреалистич-
ки елементи. Ајвазову неонадреалистичку приповетку доводимо у везу са Бретоновим 
утицајем, иако је слично књижевно стваралаштво било присутно и код других аутора 
чешке књижевности током деведесетих година двадесетог века. Издвајањем елемената 
и мотива надреалистичког ангажмана, указујемо на основе које ће писац у каснијем ро-
манескном стваралаштву развити у поетику блиску магијском реализму.
Кључне речи: Ајваз, надреализам, приповетка, магијски реализам, Бретон

Уз књиге романа и есеја, Михал Ајваз (1949) је аутор и збирке приповедака 
Návrat starého varana (Повратак старог даждевњака, 1991) у којој препознајемо 
својеврсни нацрт његове будуће поетике вечитог тумарања у неодређеном 
простору у коме оживљава традиција бретоновског надреализма. У чешкој 
књижевности која је паралелно европским књижевним токовима имала своје 
репрезентативне ауторе надреализма (најпре у личностима Витјеслава Незвала, 
Карела Тајгеа, Јинджиха Штирског и Тојен), није редак случај да и у другој по-
ловини двадесетог века, поједини аутори стварају у духу овог авангардног по-
крета. Међутим, треба бити опрезан приликом оцењивања и именовања поетика 
савремених чешких аутора у чијим делима бисмо са лакоћом уочили неке од над-
реалистичких техника приповедања (мислимо при томе на Бохумила Храбала, 
Јиржија Кратохвила, Михала Ајваза, Јахима Топола и друге). Иако у прози наве-
дених писаца можемо да препознамо играње са формом, интервенисање у тек-
сту у виду аукторијалног приповедача, разбијање кохерентне структуре дела, 
те с тим у вези и интенционално избегавање линеарног приповедања, потом 
прожимање реалних и фантастичних мотива, грађење фабуле до апсурда и слич-
но, чешка књижевна критика побројане појаве карактерише семантички ширим 
појмом – постмодернизма. С тим у вези онда треба нагласити, да у Ајвазовим 
приповеткама изостаје било какав политички програм или потреба да делом 
изрази негацију и одбацивање устаљених традиционалних књижевних образа-
ца, што је иначе приметно код писаца који су и обликовали поетику францу-
ског надреализма. Међутим, оно што је код Ајваза важно истаћи, јесте “маш-
та” која, као и код Бретона, служи да би се досегла апсолутна стварност, да би 
се испитао простор, истражили сви путеви, исцрпла сва знања и потом свету 
показала. У приповедном поступку на извесним местима препознаје се и пси-
хички аутоматизам, нарочито у деловима приповедака који су посвећени опи-
су неког уметничког дела, било да је у питању сам текст неке књиге која стоји 
пред приповедачем, било да се ради о слици или скулптури. То је онај “диктат 
мисли”, о коме говори Бретон у Првом манифесту надреализма, “без контро-
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ле разума, изван сваке естетске или моралне преокупације» (Breton 1979: 36). 
Као што у Бретоновом поетском роману Нађа, описа готово да и нема, будући 
да су њихову функцију у потпуности заменили нови елементи (фотографије де-
лова града, разних личности или репродукције уметничких дела), код Ајваза 
препознајемо сличан поступак у виду убацивања одређених упута где да тра-
жимо кључ за тумачење прозе која је пред нама. Још један паралелан додир 
Бретона и Ајваза је на пример, навођење садржаја различитих књижевних дела, 
што препознајемо као варијанту интертекста којим се поново наглашава оно о 
чему приповедач говори, или на шта жели да нас упути. И то је врста слобод-
них асоцијација, спонтаног, али ипак пажљиво одабраног, слагања различитих 
текстова са сличним темама. Међутим, овај савремени чешки писац није остао 
доследан надреалистичким почецима које препознајемо у поменутој збирци, 
већ ће његов књижевни израз прерасти у облик херметичке фантазмагорије коју 
бисмо пре могли да повежемо са магијским реализмом, и Ајвазовом мисијом 
истраживања граница између реално постојећег простора и невидљивих, без-
граничних димензија.

Návrat starého varana (Повратак старог даждевњака) је збирка приповедака 
којих укупно има 21, са занимљивим уводом, састављеним у духу аутоматског 
писања које је пуно неочекиваних, надреалистичких мотива. Поред необичних 
створења која се појављују као равноправни актери уз људе (то су различите 
морске животиње, шкољке, пантери, гуштери, слонови и сл.), приметно је да се 
и људи необично понашају. Њихово кретање и реаговање на различите догађаје 
је непредвидиво и неуобичајено, простори се брзо смењују, као да је у питању 
неки временски колапс, или да је просторна вишедимензионалност постала 
лако савладива. Сам концепт збирке представљен је у кратком уводу у коме 
се наводе, наизглед неповезани и збуњујући мотиви као што је хетитски језик, 
гностички текст Pistis Sophia и покушај утврђивања његовог ауторства, који се 
потом приписује Морису Мерло-Понтију. Навођење овог гностичког списа и 
имена француског феноменолога овде није насумично дато, већ за циљ има да 
нас упути у начин перципирања постојеће стварности. То је полазна основа и 
суштина Ајвазове прозе, да са различитих становишта, помало у еклектичном 
духу, крене у истраживање и описивање света у коме живимо. Дакако, ради 
се о два потпуно различита вида објашњења, где прво (Pistis Sophia) захтева 
ангажовање вере, маште, имагинаран и фантастичан приступ у тумачењу света; 
и оно друго, научно, филозофско о коме говоре Мерло-Понтијева становишта 
изречена у делима Феноменологија перцепције и Видљиво и невидљиво. Поменути 
извори спознаје света и његовог перципирања се донекле односе један према 
другом у виду хијазма, јер Мерло-Понти инсистира да је тело–субјект центар 
свеопштег сазнања о свету када каже: „Чулни свет је ʼстаријиʼ од универзума 
мишљења, јер је први видљив и релативно сталан, а други који је невидљив и 
садржи празнине, на први поглед конституише целину и има своју истину само 
под условом да се ослања на канонске структуре чулног света.“ (Merlo–Ponti 
2012: 21–22). Док са друге стране, читајући текст Pistis Sophia–e, схватамо да 
постоје простори који су људском оку и телу неприступачни. Шта више, струк-
тура и садржина гностичког текста, говори нам о невероватном броју сфера, 
различитих ступњева који су по одређеној хијерархији поређани у неком, за 
нас људе, неразумљивом низу. “Али оно, што је за нас још тајна“, каже Николај 
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Рерих, „за некога представља знање – у Космосу постоје Бића која знају више. 
А нешто знати – значи мислити о томе“ (Рерих 2008: 32).

Будући да је пред читаоце ставио овакав контрастни садржај, Ајваз жели 
да покрене сва наша чула, али и машту, у покрет, како бисмо открили исти-
ну о свету. Зато је надреализам плодно тле где се и најразличитија уверења 
могу пронаћи на истом месту, међусобно сукобити и изнедрити неки сасвим 
нови правац у сагледавању свеопштег плана света и живота. Но, да би се то 
десило, за почетак је неопходно да напустимо сва ранија сазнања и допусти-
мо Ајвазовом приповедачу да нас поведе у непознато; слично томе и Бретон 
обећава “надреализам ће вас увести у смрт која је једно тајно друштво” (Breton 
1979: 41). Ајвазов приповедач је и неуморни истраживач, пешак који кораком 
мери свет, и сном дефинише границе људске спознаје. Амбијент у коме се он 
непрестано креће увек је урбана средина, којом као да жели да покаже наличје 
једне друге истинитије стварности, којој присуствујући, ништа и не слутимо. 
Ајвазов приповедач је управо она личност коју Јелена Новаковић препознаје у 
Бретоновој Нађи, а за кога се каже да је „нека врста русоовског шетача који је 
из декора природе, прешао у декор модерног града и коме шетње омогућавају да 
се ослободи стега рационалног расуђивања и препусти се случајним сусретима 
који ће му открити његове потиснуте жеље“ (Новаковић 1999: 14).

У већини приповедака (Brouk, Psací stroj, Minulost, U pavouka, и другима), 
надреалистички мотиви су видљиви у вези са представљеним реалистичким 
амбијентом града (обично се ради о Прагу), његовим улицама, зградама, 
становима и кафанама, у којима оживљавају најразличитији бизарни призори 
– борбе приповедача са монструмима и властитим оживљеним страховима, 
транспонованим директно из приповедачевих снова у стварност. Град је ту, 
познати објекти у граду су ту, улице и тргови су ту, међутим, оно што је ново 
и необично у вези са овим описом је испуњавање тог простора живљем коме 
ни на који логичан начин није ту место. Ајваз испуњава улице Прага морским 
светом, коме сув простор није природни амбијент, што читамо у приповеци 
Letní noc. Међутим, у овој прози као и у роману Druhé město, по улицама се 
крећу шкољка, ајкула, ража и слично. Читалац се пита: да ли је довољно да само 
помислимо да у том невидљивом простору има нечега, и оно је већ тамо? Или, 
да ли постоје пукотине у простору, па из неке паралелне димензије те животиње 
могу да покуљајују у наш свет? Овако нешто би се дало закључити из текста ове 
приповетке, а можда је управо то оно на шта Ајваз жели да нам скрене пажњу 
речима: „Годинама сам ишао по Прагу, интересовао сам се за феноменологију, 
надреализам, Хегела и малострански дендизам, и увек сам предвиђао како ће 
све то до краја да изгледа. Рачунао сам на било шта, на страшни неуспех и 
на сјајну победу, али никада ми није пало напамет да ће ме појести шкољка у 
ноћном трамвају“ (Ajvaz 1991: 31). На сличан начин и у есеју Јелене Новаковић 
о Бретоновим поетским романима, читамо да „Спољашњи свет, париске улице, 
квартови, тргови, споменици, постају слика његовог (Бретоновог) унутрашњег 
простора, његовог имагинарног света, пројекција његових опсесија“ (Новаковић 
1999: 14). Када Бретон говори о подземљу Париза у коме царују проституција 
и друге сумњиве активности, ми заправо проналазимо рефлексију приповеда-
чевог унутрашњег подземља које представља његово несвесно и подсвесно, и 
постаје боравиште митског чудовишта.
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Чудовишта не изостају ни у Ајвазовој прози, шта више проналазимо их у 
већини приповедака; она су ту да би нас подсетила на необичност света у коме 
живимо, али и да би послужила приповедачу да се запита о људској приро-
ди добра и зла, и односу стварности и сна. Подсвест и сан су једнако важни 
у поетици Михала Ајваза, и своје доминантно место добиће тек у романима 
који су уследили после ове збирке приповедака. О сновима ће Ајваз писати 
опширније у књигама есеја, најпре у делу Sny gramatik, záře písmen (2003), o 
личним импресијама на Борхесову поетику, а касније у сарадњи са Иваном 
Хавелом настала је и књига Snování. Rok dopisu o snech (2008). У Ајвазовим де-
лима, не читамо о сновима јунака, о разлици између њиховог дневног живота и 
астралним визијама, већ се чини да је читав њихов живот сан који, као да сања, 
неко други. То је и Ајвазова демистификација стварности, овде тек започета 
у причама о повратку старог даждевњака, из којих се наслућује да постојеће 
стање реалности и није право, истинито стање човека, већ да је савршена вар-
ка која спавачу говори да је будан. О томе говори и цитат књижевног критичара 
Алекса де Јонга који каже да: “Лотреамон нагони читаоце да престану да свет 
доживљавају здраво за готово. Он разбија задовољство прихватања реалности 
коју нуди културна традиција, и тера их да сагледају реалност онаквом каква 
она заиста јесте: један невероватни кошмар, језивији утолико јер спавач верује 
да је будан.” (De Jonge 1973: 1, превод наш – И. К.) 

Међутим, будући да се у својим делима често позива на потпуно опречне 
ставове различитих аутора, закључујемо да је и Ајвазово тумачење снова де-
лимично амбивалентно, односно да се допуњује са различитих извора. Док 
са једне стране код Бретона у Манифесту надреализма читамо о вери у успех 
приказивања сна у његовој интегралности, када оснивач француског надреа-
лизма каже: “можемо очекивати да ће тајне које и нису тајне уступити место 
великој Тајни. Ја верујем у будуће разрешење тих двају стања…сна и јаве, у 
неку врсту апсолутне стварности, надреалности” (Breton 1979: 26). Са друге 
стране пак, читамо објашњење Мерло-Понтија којим се побија веровање да је 
сан и имагинарно уверљивије од перципираног:
Ако се каже да празнина имагинарног заувијек остаје оно што јесте, да никад није 
једнака пуноћи перципиранога и да никад не води истој извесности, да не важи за 
перципирано, да је човјек који спава изгубио сваки узор јасног и разговјетног, и да 
је један једини дјелић перципираног свијета унесеног у њега у тренутку умањује 
очараност, остаје то да, ако можемо изгубити нама непознате знакове распознавања 
– никад нећемо бити сигурни да их имамо кад мислимо да их имамо (Merlo–Ponti 
2012: 16).

Оно што је материјално код Ајваза није занемарено и одбачено, већ игра вео-
ма важну улогу у перцепцији света. У есеју Setkání s tělem приказом тела, Ајваз 
трага за бићем у уверењу да телесни покрети човека указују на аутентичан 
извор смисла, на поље снаге у коме се јавља предметно значење; док у есеју 
Uvnitř a venku интертекстуално наводи делове Лекомтовог текста Пукотина, 
све време концентиршући се на питање, како стићи до суштине бића кроз 
гласове којима се оглашавају ствари у свету. Слично Мерло-Понтију и Ајваз ту 
поставља тело–субјект као центар и средиште спознавања света кроз чула која 
су му дата, те тако поглед видућег разбија устаљене форме уско повезане са 
постојећим значењима којима обично посматрамо свет, чинећи да нестану гра-
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нице које рашчлањавају раван бића према унапред датим узорима, о чему смо 
раније већ говорили на другом месту (вид. Кočevski 2009: 284). У изреченом 
ставу препознајемо неку врсту синтезе између раније наведених садржаја тек-
ста Pistis Sophia–е и Мерло-Понтијеве филозофије. 

Надреалистичке елементе у првој приповетки Brouk препознајемо у изабра-
ним мотивима, њиховом слагању и нагомилавању, у недовршеном приповедном 
току, деконструкцији синтаксичког састава, и затварању текста помало у виду 
Мебијусове врпце. Осим тога, у тексту приповетке спомињу се имена многих 
писаца и филозофа као што су Бретон, Мерло-Понти, Хегел, Кант, Аристотел, 
Емпедокле. Иако на први поглед нисмо сигурни на шта је учењима ових фило-
зофа Ајваз желео да укаже, обиље информација не можемо тек тако одбацити, 
будући да ће свако од њих имати улогу својеврсног путоказа кроз замршени ла-
виринт ајвазовског митопоетског универзума. Као медијум за улазак у паралел-
но постојећи свет или тајно место како је овде наговештено, приповедачу ће по-
служити књига у којој наилази на фусноту са текстом о упутству и адреси како 
да стигне до чаробног простора. О томе, зашто нико други није упућен у ову 
тајну сем самог приповедача, објашњено је парадоксом, да нико не чита фус-
ноте, па ни сам приповедач коначно, будући да на њој седи упорна буба коју ни 
на који начин не може да уклони са тог места. „Нико не жели да прекида пут, 
да силази у тамни сутерен странице и поново да се враћа [...] а осим тога у про-
стор упута испод црте често буде скупљена разна старудија из читаве књиге, 
укључујући отровне речи које могу да проузрокују болну упалу главе“ (Ajvaz 
1991: 9). Управо на овом месту добијамо упутство за читање Ајвазових тексто-
ва, према коме читалац мора да води рачуна о свему прибележеном у дну стра-
не, обично у фусноти, али и у белешкама са стране текста (нарочито ако се ради 
о књизи из библиотеке, па се те белешке проналазе у виду глоса). Чак и у самом 
књижевном тексту важне информације и обавештења могу да буду брижљиво 
умотана и сакривена, тако да је пред читаоцем увек задатак да одвије скривену 
тајну коју текст собом носи. 

Изостанак кохерентности књижевног састава и потпуну деконструкцију тек-
ста проналазимо у приповеци Automobily која је написана у форми математички 
постављеног задатка, и у приповеци Kapitoly, чија је структура представљена 
у виду садржаја непознатог књижевног дела. Пажљивим исчитавањем име-
на различитих поглавља, стиче се утисак да је приповетка заправо роман са 
мистериозном садржином, јер се често спомињу нестанци појединих ликова, 
између осталог и главног протагонисте по имену Адалберт Луган. Читава при-
повест непознатог романа, могла би да се реконструише по називима локација 
која се спомињу делом или целином у називу наведених поглавља. С друге 
стране, идејно тумачење садржаја приповетке може се одгонетнути на основу 
именовања појединих мотива који ће бити значајни и у каснијим Ајвазовим де-
лима, или на основу именовања познатих филозофа, те упоређивањем њихове 
школе или одговарајућег филозофског система, можемо да претпоставимо на-
мере писца. 

Један од фреквентних мотива Ајвазове прозе је лутање празним улица-
ма Прага, и проналажење необичних и загонетних предмета, што је овде илу-
стровано у приповеци Psací stroj. Приповедач нас све време обавештава о свом 
кретању од периферије ка граду по пустој пољани на којој проналази траг за-
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копане вајарске композиције, коју ће сам ископати рукама. Опис појединости 
на композицији фигура је толико детаљан да подсећа на гротеску, нарочито 
што је мало вероватно да би се на истој скулптури нашло толико елемената 
одједном. Овако се чини као да је нека реална сцена заустављена у времену и 
претворена у скулптуру, што је геометријски врло слично установљењу про-
стора на сликама Ђорђа де Кирика, чијим се сликама Ајваз често инспирише. 
Међутим, ту се јавља и помен о нимало случајно наведеним именима филозофа 
– Франца Брентана и Едмунда Хусерла. Овде се заправо ради о природи предме-
та, оних које видимо и оних које мислимо (Брентано би их назвао спољашњим 
или унутрашњим мисаонима феноменима). За разлику од Лубомира Долежела 
који покушава да у својој књизи Хетерокосмика – Фикција и могући светови 
опише постојеће светове и простор књижевног дела, Ајваз Долежелове тврдње 
својом прозом оспорава, јер се чини да дословно примењује ставове Брентана 
и Мајнонга; упрошћено речено, све оно што се мисли је стварно. Тако да сваки 
Ајвазов јунак има право на реално постојање, као што реално постоје и њихове 
најлуђе замисли које су описане у овим приповеткама. Слични овом опису су 
и описи простора у осталим приповеткама, где је свака информација, слично 
Јунговим архетипима, везана за тумачење иманентних мисли и осећања самог 
приповедача. 

Сва имена, књижевна дела, упућивања на различите изворе које срећемо у 
овој прози, сведоче о постојећем еклектицизму код Ајваза, али побројани еле-
менти нису тек насумично набацани и без реда распоређени, како овде у при-
поветкама, тако ни у његовим каснијим делима. Њихово набрајање, у прози о 
којој је било речи у овом раду, део је много важнијег пројекта од пуке жеље да 
приповеткама тек заличи на творце надреализма који су му претходили. Праве 
интенције и намисао писца препознаћемо у наредним прозним остварењима у 
којима он све више суптилно упућује читаоца у истраживање које ће га одве-
сти изван постојећих граница тумачења, где је уистину неопходно ангажо-
вати властиту машту. Све уочљивија кључна реч његове прозе, постаће про-
стор, како онај замишљени, унутрашњи простор људске психе, тако и видљиви, 
материјални простор у коме се крећу његови јунаци, било да је реч о тродимен-
зионалном или вишедимензионалном простору.

Читање и тумачење Ајвазових текстова у савременој науци о књижевности 
представља прави методолошки изазов, јер подразумева проверавање сваког 
упута на који, као читаоци, наилазимо у тексту његове прозе. То значи, да се у 
покрет стављају различите и разнородне дисциплине као што су филозофија, 
историја уметности, физика, астрономија, неурофизиологија, социологија, 
антропологија, математика, итд., како бисмо се приближили што потпунијем 
реципирању информација које су пред нас изнете. Осим тога, често смо у при-
лици да, управо у потрази за свим могућим изворима на које нас писац упућује, 
и проверавањем значења истих, користимо широк спектар помоћних средста-
ва у читању и тумачењу књижевног текста, као што је на пример упућивање 
читаоца да послуша неки конкретан музички комад, консултује репродукције 
уметничких дела, пронађе део књижевног текста (који у књизи изостаје) на 
конкретној интернет страници, или да у току читања романа састави речник 
за тумачење измишљеног језика јунака књиге у књизи. Дакле, ради се о једном 
потпуно новом, ангажованом приступу самог читаоца, како у реципирању и 
анализи књижевног текста, тако и у његовом стварању, односно довршавању и 
коначном уобличењу књижевних садржаја. Овакав поступак бисмо методолош-
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ки могли да назовемо хипермодернистичким приступом у тумачењу Ајвазовог 
метафиктивног дискурса започетог неонадреалистичким приповеткама.
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СЮРРЕАЛИСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ М. АЙВАЗА

Резюме

В работе рассматривается раннее творчество Михала Айваза, в частности вопрос 
его неосюрреалистического рассказа. Хотя сборник рассказов Návrat starého varana 
(Возвращение старого саламандра, 1991) характеризуется влиянием А. Бретона, в 
нем усматривается также личный вклад Айваза в эксперимент, как на плане формы, 
так и содержания. Кроме метода автоматического письма, свободной ассоциации и 
характерных мотивов подсознания и снов, в сборнике встречаются противоречивые 
точки зрения, на которые автор ссылается в своих рассказах. Имеется прежде всего 
в виду гностический текст Pistis Sophia и положения М. Мерло-Понти, высказан-
ные в книге Видимое и невидимое, о способе восприятия окружающего нас мира. 
Кроме того, Айваз в эклектическом духе ссылается на мнения других писателей и 
философов, таких как Гегель, Брентано, Мейнонг, Кант и др. Комплексность лите-
ратурного строения прозы М. Айваза приводит к закономерному выводу о необхо-
димости междисциплинарного подхода к ее прочтению и осмыслению.
Ключевые слова: М. Айваз, сюрреализм, рассказ, магический реализм, А. Бретон 
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LITERÁRNA TVORBA PRE DETI ANNY MAJEROVEJ 
(Pri príležitosti nedožitého 90. výročia narodenia)1

V roku 2013 uplynulo deväťdesiat rokov od narodenia slovenskej vojvodinskej spisova-
teľky pre deti Anny Majerovej, ktorá sa narodila v Báčskom Petrovci, pracovala ako učiteľka 
a redaktorka časopisu pre deti Naši pionieri (vychádzal v rokoch 1947–1970). Pedagogická 
prax ju podnietila napísať niekoľko učebníc pre nižšie ročníky základnej školy. Pracovala aj 
v novosadskom rozhlase. Napísala štyri knihy pre deti, tri zbierky krátkych próz pre čitate-
ľov mladšieho školského veku a jednu knihu básničiek pre deti. Na začiatku svojej tvorby ne-
odstúpila od tradičného spôsobu podania, časom sa priblížila k modernému prúdu v sloven-
skej vojvodinskej literatúre, najmä v knihe s hlavnou dievčenskou postavou Majkou v knihe 
Chichotačky s Majkou (1981).

Kľúčové slová: slovenská vojvodinská literatúra pre deti, Anna Majerová, 70. roky v tvor-
be pre deti, tradičné a moderné v tvorbe.

КЊИЖЕВНО СТВАРАЛАШТВО ЗА ДЕЦУ АНЕ МАЈЕРОВЕ 
(Поводом деведесет година рођења)

Прошле године се навршило деведесет година од рођења словачке војвођанске 
списатељице за децу Ане Мајерове која се родила у Бачком Петровцу, радила је као 
учитељица и редактор часописа за децу Naši pionieri (излазио од 1947. до 1970. године). 
Педагошки рад ју је инспирисао да напише неколико учбеника за ниже разреде основ-
не школе. Написала је четири књиге за децу, три збирке кратких прича за децу млађег 
школског узраста и једну књигу поезије за децу. На почетку свог стваралаштва није од-
ступила од традиционалног начина писања, временом се приближила модерном сти-
лу у словачкој војвођанској књижевности за децу, нарочито у књизи са главним ликом 
девојчице Мајке у књизи Chichotačky s Majkou (1981). 

Kључне речи: словачка војвођанска књижевност за децу, Ана Мајерова, седамдесете 
године у стваралаштву за децу, традиционално и модерно у стваралаштву.

  
Anna Majerová sa narodila v Petrovci. Učiteľskú školu skončila v Novom Sade a 

vo Vrbase. Po ukončení Učiteľskej školy bola jej určená učiteľská stanica v Selenči. 
Bez pedagogických skúseností si zastala do triedy, kde v ošúchaných laviciach sedelo 
80 žiakov bez učebníc, zošitov, ceruziek. Tak v tom dávnom roku 1945 Majerová za-
čala svoju pedagogickú činnosť. V päťdesiatom roku zo Selenče prešla do Petrovca, 
kde najprv pracovala v Kooperatíve a potom na Učňovskej škole a roku 1953 začala 

* hodolic@sbb.rs.
1 Príspevok vznikol v rámci projektu Slovački jezik, književnost i kultura u Vojvodini u dija-

hronoj perspektivi, sinhronim presecima sa stanovišta kontekstualne stratifikacije, ktorý financuje 
Pokrajinský sekretariát pre vedu a technologický rozvoj AP Vojvodiny.
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pracovať na základnej škole v Báčskom Petrovci. Ako už vynikajúcemu pedagógovi 
bola jej zverená práca pri Učiteľskej škole v Petrovci. V šesťdesiatych rokoch zača-
la spolupracovať a neskôr aj prispievať do časopisu Pionieri. Roku 1967 sa zamest-
nala vo vydavateľstve Obzor, kde pracovala do roku 1981 ako redaktorka časopisu 
Naši pionieri. Pri redigovaní časopisu jej určite pomohla pedagogická skúsenosť. V 
novosadskom rozhlase pripravovala reláciu Vysielanie pre deti. Úspešnú spoluprá-
cu nadviazala aj s Televíziou Nový Sad, kde realizovala niekoľko vysielaní pre deti 
Lastovička. 

Anna Majerová sa nikdy nevzdávala. Ambicióznosť a vytrvalosť ju priviedli z vtedy 
zapadlej dedinky Selenče do Nového Sadu na miesto redaktorky časopisu pre deti 
Naši pionieri. Ešte veľa by tvorila nebuď ťažkého zranenia v premávkovom nešťastí 
v Báčskom Petrovci dňa 17. februára 1987 a po dlhom a ťažkom, ale neúspešnom 
zápase o život zomrela 21. marca 1987. Po nej zostalo bohaté dielo, najmä tvorba pre 
deti a tiež aj učebnice, ktoré napísala pre nižšie ročníky základnej školy. 

Majerová tvorila v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Nepriklonila sa ani 
k „mučajiovskej“ tradičnej škole, ani k „tušiakovskej“ modernej. Odbočila od oboch 
prúdov a našla si vlastnú cestu k literárnemu stvárneniu detského sveta. 

Napísala tri knihy krátkych próz pre deti, ktoré vyšli vo vydavateľstve Obzor 
v Novom Sade: Keď som behal bosý (1974), Vymýšľanky (1979) a Chichotačky s 
Majkou (1981) a jednu knihu básničiek Vodičkové zrkadlo (1985). V priebehu dva-
násti rokov vyšli štyri knihy tejto autorky, čo sa nám zdá dlhé časové obdobie, ale 
Majerová knihy nepísala plánovane. Po dlhšom časovom období, keď predtým tieto 
heterogénne krátke prózy vychádzali postupne v časopise Pionieri, v rubrike Detský 
kútik v Ľudových kalendároch a odzneli aj v detských vysielaniach rozhlasu a tele-
vízie, autorka z nich zostavila zbierky. Všetky štyri zbierky sú venované najmladším 
čitateľom, teda čitateľom nižších ročníkov, a preto aj vyšli v edícii Včielka. Bez ohľa-
du na to, že ide o zbierky zostavené z už uverejnených prác, možno na nich sledovať 
autorkino umelecké dospievanie. Všetky štyri opisujú obyčajné, všedné veci a kaž-
dodenné príbehy zo života súčasných detí. 

Na rozdiel od vecných, konkrétnych príhod, aké vo svojich poviedkach spracova-
li Pavel Mučaji a Pavel Grňa, Anna Majerová patrí k tým spisovateľom, ktorým in-
tuícia hovorí, ako sa dostať do vnútra sveta dieťaťa. Ona nekomentuje, nerozpráva o 
deťoch, ale hovorí spolu s nimi a za nich. To pomohlo Majerovej, aby jej tvorba eli-
minovala didaktické zretele a uplatnila umelecké prvky a z dieťaťa urobila nie objekt, 
ale subjekt tvorby. 

Knižný debut Keď som behal bosý (1974) obsahuje desať poviedok zoradených 
podľa sledu udalostí. Odohrávajú sa v škole a na ulici so spolužiakmi a doma v tra-
dičnom rodinnom prostredí so starou mamou, rodičmi, sestrou a psíkom Dunčom. 
Tradičné prostredie však neznamená, že je aj hrdina tradičný – poslušný a usilov-
ný. Autorka mu dovolí rozviť bohatú fantáziu, a tak v poviedke Od koho žiadať? 
malý žiačik túži po predajniach, kde sa môže kúpiť nová noha („Priateľ Janko, kto-
rý býva v našej ulici, by si chcel okamžite kúpiť novú nohu, lebo tá jeho je zlomená. 
Usporených peňazí má dosť a jar je tu! Treba sa futbalovať. A ako so zlomenou no-
hou?“), nová hlava („Druhý priateľ, Miško, má vôľu dokúpiť si múdrejšiu hlavu, lebo 
s touto terajšou má veľké starosti: nie a nie sa naučiť násobilku ôsmimi“). 
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Okrem bohatej fantázie Majerovej sú hrdinovia zvedaví podobne ako Babinkov 
Igorko. Kladú si večné otázky (Prečo rastú zuby múdrosti?, Prečo je Dunčo smutný?, 
Prečo je dieťa choré?, Prečo sa mu sníva o strigách a trpaslíkoch?...). 

Hrdinovia Majerovej próz okrem toho, že sú nezbední, sú aj malí mudráci a svoji-
mi skutkami vnášajú humor do tejto tvorby. Napr. keď mama nedá pozerať televíziu 
večer: „Na program sa pozerám aj ďalej. Tak: raz jedným, raz druhým očkom. Kým 
to jedno kuká, to druhé spí. Keď to prvé ustane, vymenia si úlohy. A tak to trvá do 
rána. Spokojná je aj mama aj ja.“ Krátka próza Rozprávka o ukazováčiku je do urči-
tej miery aj výchovná v zmysle naučiť dieťa, ktorý prštek je ukazováčik. Majerová 
vysvetľuje status ukazováčika už od najútlejšieho veku, keď dieťa ukazuje ukazo-
váčikom na predmety, na ktoré sa dospelí donekonečna opytujú najprv pri vstupe 
do literatúry – v leporele: ukáž kde je psíček, kde mačička, chyť si noštek a to všet-
ko dieťa realizuje ukazováčikom. Majerová nič neskrášľuje: hlavný hrdina vyhlásil 
ukazováčik za najvernejšieho výskumníka nevyspytateľných hĺbok môjho nošteka. Z 
uvedených próz je azda dodnes najvýstižnejšia Keď som behal bosý, ktorá sa stala 
metaforou.

Prítomnosť starej mamy a prázdniny strávené na dedine ako u ostatných našich 
spisovateľov aj u Majerovej prinášajú pocit šťastného detstva už aj samým použitím 
prirovnania, keď malý žiačik hovorí: „... ja som behal po trávičke mäkkej ako perin-
ka. Zabudol som na mesto, na školu a strašne horúci asfalt.“ V každej próze aj nap-
riek tomu, že sú skutočne veľmi krátke, Majerová má schopnosť krátkym dejom po-
vedať veľmi veľa. Tak napríklad v próze So starou mamou po celom svete za jeden 
jediný deň použije najvýstižnejšie charakteristiky ľudových rozprávok na nezvyčajný 
spôsob, vystihne pocity malého žiačika, ktorý leží v posteli, trápi ho kašeľ a so sta-
rou mamou pochodí po celom rozprávkovom svete za jeden jediný deň. Pre nezvy-
čajnosť podania považujeme túto prózu za najoriginálnejšiu a najvýstižnejšiu v celej 
tvorbe Anny Majerovej.

V druhej knihe Vymýšľanky (1979), ktorá obsahuje desať krátkych próz, ktoré boli 
uverejnené v rokoch 1974–1979 v Pionierov a iných publikáciách, autorka ešte vo 
väčšej miere použila fantáziu v rozmýšľaní svojich malých hrdinov. Na rozdiel od 
prvej knihy hrdinovia týchto próz sú už dospelejší a dokonca na svoj vek príliš múd-
ri nielen svojím správaním, ale aj samým autorkiným podaním sentencií, keď v pró-
ze Moja drahá papučka autorka povýšila o nemalý stupeň vekové rozmýšľanie žiaka 
– prváka: „Podávam ruku obrazotvornosti, chemickej ceruzke a štetcu. Idem zvečniť 
najmilšiu osobu.“ Rozsahom sú poviedky krátke, presne také, aké treba aby boli, lebo 
v nižších ročníkoch možno upútať pozornosť žiaka len kratšou prózou. Čítanie dlh-
ších prác pôsobí pre tento vek priam odpudzujúco. Fantázia sa prejavuje vo forme vy-
mýšľaniek hrdinov vo všetkých poviedkach, ktoré sú si veľmi podobné, ale zároveň 
sa od seba odlišujú. Názov zbierky Vymýšľanky presne vystihuje vlastnosti hrdinov, 
ktorí neustále čosi vymýšľajú a majú bohatú fantáziu.

Túto hlavnú charakteristiku svojej tvorby preniesla Majerová zo svojej prvej kni-
hy. Fantázii detských hrdinov nedáva jednoduchú formu, nie je to vymýšľanie pros-
toduché, ale bohaté a niekedy priam poetické. Napríklad Janka v obchodnom dome 
kúpi k Novému roku plný kufor detských snov a venuje ich mame, ockovi, bračekovi, 
starému otcovi a starej mame, kamarátke, Dunčovi a dva si nechá pre seba. V posled-
nej poviedke zbierky Vymýšľanky, podľa ktorej zbierka dostala názov, „vymýšľanie“ 
sa delí do dvoch skupín: vymýšľanky dievčat a vymýšľanky chlapcov. Takéto obráz-
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ky šťastného detstva autorka mohla prebrať zo svojej pedagogickej praxe, ktorú azda 
už vtedy modernizovala „metodickým“ cvičením – vymýšľaním chlapcov a dievčat 
na výlete v prírode o hocičom, aby tak rozšírila ich obrazotvornosť. 

Poslednú zbierku krátkych próz Chichotačky s Majkou (1981) predstavuje trinásť 
poviedok. Poviedky zaradené do knihy boli písané v dlhšom časovom období. Pri pr-
vom uverejnení to ani neboli poviedky o Majke, avšak výberom a úpravou pôvod-
ných poviedok Majerová z nich utvorila jeden celok. Z názvu vidno, že na rozdiel od 
predchádzajúcich dvoch zbierok, v ktorých sú poviedky heterogénne, Chichotačky sú 
komponované na iný spôsob a hlavnou, zjednocujúcou postavou je v každej poviedke 
škôlkarka Majka. Pre prózu v našom prostredí je zaujímavé už to, že sa do názvu die-
la dostáva dievčenská postava, keďže väčšinu hrdinov v našej próze pre deti predsta-
vujú chlapci v tzv. chlapčenskej próze. V tejto knihe si Anna Majerová už našla svoj 
vlastný výraz. Odstúpila od „mučajiovskej“ spomienkovo-tradičnej a „tušiakovskej“ 
spomienkovo-modernej koncepcie. Táto kniha prezentuje jej vlastné miesto mimo 
týchto dvoch prúdov. Majerová vnáša do svojej tvorby bohatú obrazotvornosť mo-
derného dieťaťa, šťastný a veselý život v celom svojom okrúžení, ktorý je vždy pri-
farbený humorom. Už názvy kníh Vymýšľanky a Chichotačky naznačujú, že ide o prí-
behy bezstarostného detstva. 

Kompozičnú mozaiku tvorí rozvíjanie príbehovosti, deja, zážitkov, pocitov, úvah, 
predstáv, detských fantazijných výmyslov. Dynamickosť je ukotvená v každej scéne, 
detská zvedavosť nemá hraníc a neustále sa zjavuje všadeprítomné detské „prečo“. 
Do bystrého detského vnímania Majky sa dostávajú aj vzťahy medzi dospelými, ka-
marátmi a ostatným okolím. Kompozícia knihy Chichotačky s Majkou predovšetkým 
kontúruje charakter hlavnej hrdinky. Zároveň sa tu opisuje prostredie vnímané očami 
hlavnej protagonistky, pre ktorú je príznačná (ako aj pre celú tvorbu Anny Majerovej) 
fantázia a humor bystrého a moderného dievčaťa. Avšak aj tuná zo svojej bohatej 
slovnej zásoby používa slová, ktoré by dieťa toho veku nevedelo použiť ako naprík-
lad: „Vyspali sa aprílové vetry, narástli a zmužneli.... Hory sa skutočne zatriasli...“ 
Sú to však iba ojedinelé výchylky. 

Posledná kniha veršov Vodičkové zrkadlo (1985) obsahuje 23 básničiek. Už zo sa-
motných jednoduchých a krátkych názvov cítiť veselú, pozitívnu až žartovnú náladu. 
S týmito veršami sa už predtým malí čitatelia stretli na stránkach časopisu Pionieri 
a v Detskom kútiku v Hlase ľudu. Svojou jednoduchosťou a jemnosťou otvára kni-
ha radosť mnohým malým čitateľom. Prírodná lyrika je najprogresívnejšou zložkou 
Majerovej básnickej tvorby (Krásne je u nás na poli / príjemný horský chlad / slad-
ké sú plody jesene / kto by ich nemal rád?). Vždy optimistické postoje k domovu 
(Pekná, krásna najkrajšia / to je moja vlasť. Môžem si v nej pracovať, voľne žiť a 
rásť), k pionierom, k zvieratám, prírode, sa prezentujú v umelecky vyzretých bás-
ňach tejto zbierky a pre rým, kde progresívne pôsobí najmä jej rýmová vynachádza-
vosť a novosť ako i rytmus, bolo ich ľahko zhudobniť. Majerovej básničky práve pre 
rým, rytmus a žartovnosť boli priam ideálne na zhudobnenie, napr. básničky Hody, 
Hľadala som..., Rozcvička a iné. 

Majerová napísala aj rozhlasové hry pre deti Všade dobre – doma najlepšie a 
Číčkoviny, z ktorých druhá bola odvysielaná v novosadskom rozhlase a uverejnená 
na pokračovanie v Hlase ľudu v roku 1988. Číčkoviny boli nahrané a vydané na gra-
mofónovej platni spolu s hrou Miroslava Demáka a Milana Materáka Traja umelci a 
drak Samuel roku 1989. 
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Sama povaha Anny Majerovej poznačila aj jej tvorbu. Z jej veršov cítiť radosť a 
krásu vôkol nás. Z takejto umeleckej perspektívy písala potom úspešne modernú pró-
zu a poéziu pre mladších čitateľov s prvkami fantastiky. Jej tvorbe sa nevenovala pat-
ričná pozornosť. Predpokladáme preto, že v rokoch sedemdesiatych ju neprávom do 
úzadia posunula tvorba Juraja Tušiaka a Michala Babinku, s ktorými mohla stáť po 
ich boku najmä svojskou fantastikou, tematikou a pozitívnym pohľadom na svet.
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Ярмила Ходоличова

ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО ДЛЯ ДЕТЕЙ АННЫ МАЕРОВОЙ(К 90-
летию со дня рождения)

Резюме
В прошлом году исполнилось девяносто лет от рождения словацкой детской писа-

тельници из Воеводины Анны Маеровой, родившейся в г. Бачки Петровац, работающей 
учительницей и редактором журнала для детей Naši pionieri (1947–1970). Вдохновленная 
педагогической деятельностью она написала несколько учебников для младших клас-
сов начальной школы. Анна Маерова написала четыре книги для детей, три сборника 
кратких рассказов и одну книгу поэзии для детей. В начале своего творчества она не от-
клонялась от традиционного способа писания, а со временем приблизилась к современ-
ном стиле в словацкой детской литературы в Воеводины, особенно в книге, в которой 
главным героем является девочка Майка Chichotačky s Majkou (1981).
Ключевые слова: словацкая детская литература в Воеводины, Анна Маерова, 70-е гг. 

в творчестве для детей, традиционное и современное в творчестве.
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ABSURD MILANA LASICU A JÚLIUSA SATINSKÉHO

V práci píšeme o absurdnosti v hrách Milana Lasicu a Júliusa Satinského. Venujeme 
pozornosť hrám, ktoré sú písane v duchu satirickej absurdnosti, čiže hrám, ktoré realistickým 
spôsobom zobrazujú socialistickú realitu, ktorá je sama o sebe absurdná a vyvoláva takýto pocit 
u dramatických subjektov. Absurdný pocit subjektov vyplýva zo zdvojenosti realite totalitným 
režimom. Alternatívna realita je v konflikte so skutočnosťou a tým utvára paradoxy. Režim 
vyrába vlastnú pravdu, čím fikcionalizuje a teatralizuje skutočnosť, aby potvrdil vlastnú silu a, 
aby sa udržal. Však, zámerom Lasicu a Satinského nie je kritizovanie, ale zábava a uvoľnenie 
autorov a publika, ale ich skryté vysmievanie a podtext hier sú nebezpečnejší, než priama 
kritika. Jazykovými hrami a nonsensmi ukazujú komunikačnú neschopnosť jazyka a tým aj 
alogickosť sveta. Prvky satirickej absurdnosti sledujeme v skečoch Piková dáma, Nečakanie 
na Godota a Opera a v hrách Náš priateľ René a Deň radosti. S ohľadom na to, že sú texty 
písané pre samotných Lasicu a Satinského a, že boli záznamom inscenácie, môžeme si dovoliť 
sledovanie identifikácie autorských a dramatických subjektov. 

Kľúčové slová: Milan Lasica, Július Satinský, satirická absurdnosť, absurdná dramatická 
atmosféra, skeč, dráma, totalitný režim, irónia, humor

АПСУРД МИЛАНА ЛАСИЦЕ И ЈУЛИЈУСА САТИНСКОГ
У раду говоримо о апсурду у драмама Милана Ласице и Јулијуса Сатинског. 

Посвећујемо пажњу драмама које су писане у духу сатиричног апсурда, дакле драма-
ма које реалистично приказују социјалистичку реалност, која је сама по себи апсурдна 
и изазива таква осећања код драмских субјеката. Апсурдни осећај субјеката произилази 
из подвојености реалности од стране тоталитарног режима. Алтернативна реалност је 
у конфликту са стварношћу и тиме ствара парадоксе. Режим производи сопствену исти-
ну, чиме фикционализује и театрализује стварност да би потврдио сопствену моћ и да 
би се одржао. Ипак, циљ Ласице и Сатинског није критиковање, већ забава и опуштање 
аутора и публике, али њихово прикривено исмевање и подтекст драма су опасније од 
директне критике. Уз помоћ игара речима и нонсенса приказују комуникативну неком-
петентност језика, а тиме и нелогичност света. Елементе сатиричког апсурда налазимо 
у скечевима Пикова дама, Нечекање на Годоа и Опера и у драмама Наш пријатељ Рене 
и Дан радости. Узимајући у обзир да су текстови писани за Ласицу и Сатинског и да су 
изведени пре књижевног издавања, можемо дозволити себи да пратимо идентификацију 
ауторских и драмских субјеката.
Кључне речи: Милан Ласица, Јулиус Сатински, сатирични апсурд, апсурдна драмска 

атмосфера, скеч, драма, тоталитарни режим, иронија, хумор

V práci budeme interpretovať texty Piková dáma, Opera, Nečakanie na Godota, 
Náš priateľ René a Deň radosti. Považujeme tieto texty za vhodné pre ilustráciu 
satirického absurdu v tvorbe Milana Lasicu a Júliusa Satinského. Tieto texty 
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predstavujú pozitívne výsledky tlaku socialistického režimu, ktorý utvára pozadie na 
absurdné postavenie dramatického subjektu a na stvárňovanie absurdnej dramatickej 
situácie. Texty rozlišujeme ako skeče a dobre urobené hry.1 Do prvej kategórie 
patria Piková dáma, Opera a Nečakanie na Godota, ako časti predstavenia Soirée, 
Koncert pre bubon a sekeru a Večer pre dvoch. Uvedené predstavenia sme označili 
ako epizodické komédie preto, že sú skeče navzájom nenadväzné, sú to v podstate 
reflexívne dialógy pospájané prvkami kabaretu. Hry Náš priateľ René a Deň radosti 
patria do kategórie dobre urobených hier, s ohľadom na to, že tu existuje dejová 
krivka, konflikt a zápletka, a sú to jediné hry v klasickom slova zmysle, ktoré Lasica 
a Satinský napísali. Samozrejme, že by sa aj v iných skečoch dal sledovať odkaz na 
totalitnú skutočnosť, ale týmto výberom obsiahneme celé tvorivé obdobie autorov, 
ich vývin, ako aj gradáciu pocitu absurdnosti, sklamania z režimu a skepsu. Fakt, že 
Lasica a Satinský písali texty pre samých seba a hrali samých seba, nám dovoľuje, 
aby sme sledovali vzťah textovej a mimotextovej reality cez prizmu osudov umelcov, 
ako ich subjektívne nazeranie na objektívnu skutočnosť.

Skeč Piková dáma ukazuje absurditu a bezvýznamnosť jazyka predovšetkým 
prostredníctvom jazykových skomolenín a nonsensov. Autori používajú satirický 
druh absurdu na podávanie pravdepodobného obrazu doby, v ktorej žili dosť 
realistickým spôsobom, pričom sa jazykom vyjadruje alogickosť sveta. Satira 
a subverzívnosť skeču sú skryté za vycibreným humorom. Aj keď sa skeč vzťahuje 
na aktuálnu situáciu, persifláž umožňuje autorom, aby neskĺzli na úroveň agitačnej 
alebo politickej hry. Zámerom nie je kritika režimu, ale zabávanie sa a pohrávanie sa 
so skutočnými javmi. Pocity dramatických subjektov však pochádzajú z politickej 
situácie a obracanie pozornosti na bezvýznamnosť jazyka automaticky odkazuje 
na mimojazykovú realitu kvôli tomu, že jazyk je súčasťou dominantného diškurzu 
a zúčastnil sa jeho formovania, a ten v prvom rade vyvoláva pocit absurdnosti u 
subjektov. Dej a charaktery nie sú rozvité, ale je utvorená absurdná dramatická 
situácia, ktorá je skreslená posúvaním významu jednotlivých slov jazykovými hrami 
založenými na homonymii a postavou imaginárnej sekretárky Marty:

S: Čo nepovíte? Šeci sa klanali? To boli nejaký moslími. A na kerú stranu sa klanali? 
L: Na východ. 
S: Ešče že tak. 
L: Ale ten nudzový (Lasica, Satinský 1996: 108).
...
L: Všetci mali husle. Jedni väčšie, druhí menšie, jeden tam mal aj čelo.
S: Len jeden mal čelo? (Klope si na čelo.) A ostatní čo tu mali? Kúsek plechu? (Lasica, 

Satinský 1996: 106)

Skeč je groteskný obraz z bizarného každodenného života použitý na jemné 
vysmievanie a tým aj uvoľnenie autorov a publika. Postavy sú Lasica a Satinský, 
ktorí (sa) hrajú (na) inšpektora a občana. Ich rozhovor začína in medias res, o ich 
minulosti vieme iba, že Lasica utiekol z domu, keď prečítal noviny, čo už ilustruje 
neznesiteľnosť sveta, a že Satinský bol „bezprízorný“ pokiaľ „nezískal československú 
štátnu prízornosť“ (Lasica, Satinský: 103), čím ukazuje, že štátna príslušnosť a práca 
dávajú zmysel životu. Postava inšpektora je karikatúra politických mocnárov 

1 Dobré urobená hra – hra s tradicionálnou klasickou kompozíciou.
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a zamestnancov štátu. Satinský zdôrazňuje univerzálnu podozrivosť, nedôveru a pocit 
strachu, ktorí ľudia cítia pred zamestnancami štátu, ale ktorí tiež cítia samostatní 
zamestnanci pred štátnou mocou:

„S: ...Dávajte si pozor! Všetko, čo povíte móže sa použit proti mne!“ (Lasica, 
Satinský 1996: 105). 

Štátna moc tu funguje ako niečo všadeprítomné, určitý dozorca všetkého a v každom 
okamihu. Samotné prehnané ukazovanie na slabosti a hlúposti inšpektora znamená 
subverzívny ráz skeču, lebo je on synekdochou všetkých štátnych mocnárov, ilustruje 
nezmysel a nefunkčnosť totalitného režimu a demaskuje fungovanie moci, jej krutosť 
a nehumánnosť:

S: Nebudete spomínat. Všetci dedukujeme, akurát vy si budete spomínat! 
Dedukujte, lebo na vás namírim stolnú lampu! Marta, čo urobíme s tým prípadem 
Jánošík a spol? Ja navrhujem trest smrti. Daj mi tam krížiky, ja už budem vedet čo to 
znamená. (Lasicovi) Tak už ste dedukovali? (Lasica, Satinský 1996: 105).

...
S: ... Tak to sem se zbytečne rozčertil. Aj minule sem tu tak troch zastrelil. Čo sa dá robit 

(Lasica, Satinský 1996: 107).
Negatívne vlastnosti inšpektora sú hyperbolizované alogickými táraninami, ktorými on 

chce zdôrazniť všemohúcu silu režimu:

L: Tí žiaci si zas posedali...
S: A prečo? No!! (Lasica nevie.) Poneváč mali stoličky!!
L: Ale ten učiteľ si nesadol.
S: A prečo? No!! (Lasica nevie.) Poneváč nemal stoličku!!
L: To je fakt.
S: Vidíte? My šecko zistíme (Lasica, Satinský 1996: 105).

Inšpektor a občan vedú absurdný dialóg o návšteve opery, ktorý zapisuje 
imaginárna sekretárka, ktorá nevie čítať. Občan videl v opere Pucciniho Pikovú dámu 
a pokúša sa vysvetliť inšpektorovi čo videl, čo umožňuje autorom ukázať na stav 
divadla v dobe vzniku textu. Takto sa do na prvý pohľad nezmyselného textu zapájajú 
zároveň aktuálne a univerzálne otázky ľudskej bytosti (problém umenia, náboženské 
otázky, železná opona, problém slobody atď.). Dialóg utvára vnútorný príbeh, 
ktorého postavy sú inšpektorovi podozrivé, rátajúc aj samotnú Pikovú dámu. Operné 
predstavenie podlieha nezmyselnej interpretácii: dirigent háda, kto z huslistov začal 
hrať, speváčka je jeho manželka, ktorej sa palicami pokúša ukázať, aby odišla preč, 
klaňanie sa ako náboženský symbol atď. V podstate sa v skeče fikcia od skutočnosti 
nerozlišuje a postoj inšpektora je postoj režimu k umeniu. Najmä komická a prehnaná 
nechápavosť postáv voči fikcii, s ktorou sa stretávame aj v skeče Opera, je ilustrácia 
svetonázoru ideológie. 

Skeč Opera je satirický obraz stavu v umení a postavenia umelca. Môžeme tu 
sledovať narážku na obdobie, keď Lasica a Satinský pod tlakom režimu mohli hrať 
iba v opere, čo pre nich bolo o nič menej absurdné, než keby pracovali na poli, v čom 
možno identifikovať určitú sebairóniu. Umenie je groteskou depatetizované. Postavy 
sú Predseda a Ščibráni, riaditeľ opery, ktorý stále „ide do kravíny“ (Lasica, Satinský 
1998: 123), čo je ilustrácia nekompetentnosti a primitivizmu vedúcich. Vo fakte, že sú 
aj kultúrne aj nekultúrne inštitúcie zjednotené a rovnaké osoby plnia viacero funkcií 
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vidíme narážku na združstevňovanie a príklad nefunkčnosti systému a všeobecného 
primitivizmu. Opera sa nachádza na území poľnohospodárskeho kombinátu a umelci 
dostávajú zeleninu ako honorár. Ale ak opera nefunguje, všetci zamestnaní môžu 
byť prekvalifikovaní (napr. na roľníkov). V nekompetentnosti riaditeľov opery 
a nezáujmu publika môžeme sledovať ideologický tlak a myšlienku o neužitočnosti 
umenia, ktoré nie je v službe režimu. 

Skeč Nečakanie na Godota je paródia známej hry Samuela Becketta Čakanie na 
Godota. Postavy v skeče čakajú a rozprávajú sa o samotnom čakaní, nevediac na 
koho a na čo čakajú. Cieľom čakania je samotné čakanie, Godot je iba výhovorka. On 
je ten, ktorý utvoril všetko, čo ľudí trápi a oni čakajú na jeho vysvetlenie, ktoré nikdy 
nepríde. Dramatické subjekty sú vedomé, že je ich očakávanie darmo, ale ich život 
nemá iný zmysel okrem čakania a koniec čakania by znamenal zánik nádeje. Godot 
nie je žiadna metafyzická sila, ale reálna štátna moc, ideológia, ktorá kontroluje 
všetko, vrátane aj čakania, ktoré sa musí konať podľa určitých pravidiel, čo čítame 
v Godotovych nonsensných príkazov. Na druhej strane fakt, že ľudia čakajú, ako sa 
im chce, je ilustrácia zvrátenej morálky a disfunkčnosti systému. Na jednej strane 
dramatický subjekty podporujú tento systém svojim bezcieľovým čakaním, aby 
zároveň na druhej strane ukázali zlyhanie a absurdnosť systému. Absurdná situácia, 
v ktorej sa postavy dobrovoľne nachádzajú, nám ukazuje na pesimistické videnie sveta 
autorov, kde je jediné riešenie absolútna pasivita alebo „aktívne čakanie“ (Lasica, 
Satinský 2011: 17), lebo neexistuje viera v lepšiu budúcnosť, ktorá je vyjadrená 
paronomáziou: „S: ...a ešte sa načakáme, kým čakajúci vymenia čakárne za čakany a 
postavia...“ (Lasica, Satinský 2011: 17). 

Neupresnenosť toho, čo budúce generácie majú postaviť je subverzívny raz, ale je 
subverzia stlmená, keď sa osvetlí, že majú byť postavené nové čakárne. Tým pádom 
je to sklamané očakávanie, že sa čokoľvek zmení. Cieľom a zmyslom života je 
čakanie, ktoré je zároveň aj jediná existujúca budúcnosť. Štruktúra skeču je cyklická, 
čakanie je proces, ktorý sa neustále opakuje, čo ukazuje na bezvýchodiskovosť 
situácie dramatických subjektov. Štýl textu pripomína administratívny štýl, v čom 
vidíme narážku na dobové príkazy a nároky na spisovateľov. 

Pocity pesimizmu, sklamania, absurdnosti a skepsy sa u Lasicu a Satinského 
počas ich tvorivého obdobia stupňujú a kulminujú v hre Deň radosti, kde je ich 
humor čoraz viac čierny a trpký. Postavy sú Optimista, Pesimista a Klavirista, ktorí 
majú nápad urobiť Deň radosti, určitý karneval, ktorý ľuďom urobí radosť. Ľudia žijú 
vo svete bez zázrakov a usilujú sa klamať, že na zázraky čakajú. Paradoxne jediná 
nádej Optimistu je, že sa nič nepodarí, dobré alebo zlé, a Pesimistovi chýba takáto 
viera – on chce urobiť deň radosti a neverí, že sa mu to nepodarí. Možno sledovať 
obrátenie sveta naruby, pričom je základná vlastnosť nedostatok nádeje, neexistencia 
skutočného optimizmu. Zánik nádeje je potvrdený tým, že na karneval nikto neprišiel a 
že Optimistu to predsa teší, lebo mal pravdu, že sa im to nepodarí. Takýto optimizmus 
je teda prejavom zdravého rozumu. Ilustruje to absolútnu skeptickosť a skrehnutosť 
citov. Takto je aj pointou života nezaoberať sa ničím a nemať záujem o nič, príklad 
zdravého života je pozeranie sa do televízora. Beznádej a zamrazenosť kulminuje 
v dialógu o hrobárove nádeji, kde postavy ani nevedia, čo by si zaželali keby chytili 
zlatú rybku, a jediné, čo čakajú, je koniec čakania. Keď sa sklamaný Pesimista chce 
obesiť, nikto sa nepokúša zastaviť ho, lebo v súlade s optimistickou teóriou sa mu 
to nepodarí. Rúcaním divadelnej ilúzie na konci hry môžeme zistiť, že kúsok nádeje 
ešte existuje, keď postavy pochopia, že tam sú predsa diváci. Táto hra má klasickú 
štruktúru s dejovou krivkou a hlbšou charakterizáciou postáv.
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Hra Náš priateľ René je paródia románu Jozefa Ignáca Bajzu, ktorá v čase svojho 
vzniku bola zakázaná cenzúrou. Paródia a umiestňovanie deja do histórie je pokus 
o zatajovanie vzťahu textu ku skutočnosti. Je to metadráma umiestnená do krčmy, 
v ktorej herci predvádzajú príbeh o živote Reného. Vidíme tam v postavách sedliakov 
Ďury a Paľa depatetizovaný slovenský ľud. Ďuro a Paľo sú zobrazení ako absolútni 
nevzdelanci a ignoranti. Keďže je to následok nevychádzania z vlastnej dediny 
po celý život, môžeme tam čítať spoločenskú satiru z obdobia normalizácie. Hra 
je písaná pre dvoch hercov, Lasicu a Satinského, ale ju tí v danom čase nemohli 
uviesť. My sa budeme zaoberať iba scénkou, v ktorej herci hrajú príbeh o Adjunktovi 
a Notárovi, lebo ukazuje na nekompetentnosť štátnych úradov a zamestnancov. 
Notár je tam veľmi podobný Inšpektorovi z Pikovej dámy – obaja sa tvária, že nejde 
o žiaden dozor alebo vyšetrovanie. Tiež sa obaja pokladajú za kompetentných kritikov 
umenia, čo im umožňuje ideologická príslušnosť. Herci sú Notárovi podozriví, najmä 
preto, že sú svetobežníci a že sa stále pretvarujú, že sú niekto iný. Fakt, že herci videli 
svet mimo dediny straší Notára, lebo je ignorantov ľahšie kontrolovať a schopnosť 
pretvarovania musí vyvolávať nedôveru. Herec Van Stiphout sa našiel pod dozorom 
Notára, podozrivý je už tým, že používa pseudonym. Zase pseudonym robí prácu 
Notára ťažšou preto, že ho je ťažko sledovať. Rozprávanie sa Notára a Van Stiphouta, 
alebo presnejšie povedané vypočúvanie, je svojráznym metadivadlom, ktoré osvetľuje 
ideologický tlak na spisovateľov. Notár dáva inštrukcie hercovi, aby zmenil text do 
oveľa tradičnejšej a patetizovanej podoby: 

NOTÁR: Všetko. Hneď ten začiatok. Ak sa dobré pamätám, a ja sa pamätám veľmi dobre, 
hneď v prvý deň vám neznámi páchatelia ukradli kone aj voz. Príliš hmlisté, nejasné...

VAN STIPHOUT: Môžem aj jasnejšie. Kone a voz nám ukradli...
 NOTÁR: Nie. Ja by som to takto: hneď v prvý deň sa nám kamsi stratili kone, a čo čert 

nechcel, aj s vozom. Je to pregnantnejšie, nie? (Lasica, Satinský 1998: 214). 
Notár „navrhuje“ vyhodenie všetkých negatívnych javov z textu (npr. obesencov) 

a idealizáciu domova, v čom čítame narážku na socialistické maľovanie na ružovo a zatajovanie 
režimových zločinov. Tam vidíme, že režim chápe fikciu iba keď ju sám používa. Takýmto 
zneužívaním fikcie systém tvorí alternatívnu realitu. 

VAN STIPHOUT: Na škovránka sa obzri, čo krúži nad obecnou lipou, na ktorej nikto 
nevisí a pod ňou všetko, čo má ruky, nohy, džavoce, štrkoce, žblnkoce a dupoce. Jedným 
slovom, roztopaš. Čo poviete? (Lasica, Satinský 1998: 216).

Tlak Notára kulminuje v bode, keď „poprosí“ hercov, aby hrali bájku o miznutí 
spisov v jeho úrade. Obviňuje Adjunkta – v bájke líšku – ale herci ako na vinníka 
ukazujú na neho – somára. Po uvedení scénky notár podá posudok, v ktorom obvinil 
hercov, že ohlupujú ľudí a kazia morálku, používajú zakázané výrazy a nepodali text 
cenzorovi (Lasica, Satinský 1998: 219–220) a preto boli prinútený odísť z obce, čo 
môžeme rozumieť ako narážku na nútenú emigráciu tých, ktorí sa režimu nechceli 
prispôsobovať. V Notárovej prosbe sledujeme prvok fikcionalizácie a teatralizácie 
skutočnosti s cieľom potvrdzovania štátnej moci, pri čom sa umenie používa ako 
prostriedok na indoktrináciu divákov. 

Už sme písali o tom, že zameraním Lasicu a Satinského je zabávanie (sa) a nie 
je ťažko vidieť ich ako klaunov, ale prostriedky, ktorými zabávajú – satira, groteska 
a irónia – často robia smiech trpkým, pretože sa smejú nad vlastným zlým osudom, 
a pretože je to iba na prvý pohľad nevážne. Nebezpečenstvo subverzie pri takejto 
karnevalizácii číha ešte viac, než keby išlo o agitprop. Subverzívnosť textu nemusí 
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byť vedomá, ale vyplýva z pocitového sveta autorov a alogickosť a absurdnosť 
vyplývajú z umelcami pozorovaného sveta. Takýto pocit vyplýva z faktu, že nemožno 
reagovať na to, čo ľudia vidia ako pravdivé, že sú určité negatívne javy zamlčované 
a, že neexistuje zhoda medzi skutočnou a ideologickou pravdou. Alternatívna realita 
socialistickej ideológie a socialistického realizmu nútila ľudí, aby žili v dvoch 
paralelných svetoch, čo u nich môže vyvolať mierne schizofrenický pocit. Tým 
pádom Lasica a Satinský nemuseli tvoriť ešte jednu, umeleckú realitu, keď mohli 
čerpať zo samotného uvedomovania si zdvojenosti skutočnosti.
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Анна Жикич

АБСУРД МИЛАНА ЛАСИЦЫ И ЮЛИУСА САТИНСКОГО

Резюме

Работа рассматривает абсурд в творчестве Милана Ласицы и Юлиуса Сатинского, 
в особенности их пьесы, написанные в духе сатирического абсурда, правдиво отра-
жающие социалистическую действительность, которая уже сама абсурдна и вызыва-
ет такое восприятие действующих лиц. Ощущение абсурда вызвано двойной действи-
тельностью при тоталитарном режиме, производящем свою правду и таким образом 
фикционализирует и театрализирует действительность ради собственного выживания. 
Альтернативная действительность вступает в конфликт с объективной, порождая при 
этом парадоксы. Тем не менее, целью Ласицы и Сатинского не является критика, а раз-
влечение автора и публики. И все же, закамуфлированное высмеивание и подтекст пьес 
для режима опаснее откровенной критики. С помощью каламбуров и нонсенсов выяв-
ляют языка в коммуникации и, таким образом, отсутствие логики в мире. Элементы са-
тирического абсурда наблюдаются в скетчах Пиковая дама, Неожидание Годо и Опера, 
также как и в пьесах Наш друг Рене и День радости. Имея в виду факт, что тексты 
Ласицы и Сатинского писались для собственных выступлений, можно говорить об 
идентификации авторов с действующими лицами.
Ключевые слова: Милан Ласица, Юлиус Сатинский, сатирический абсурд, скетч, 

пьеса, тоталитарный режим, ирония, юмор
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LITERÁRNOKRITICKÁ TVORBA MÁRIE MYJAVCOVEJ1

 V príspevku sa analyzuje literárnokritická činnosť Márie Myjavcovej, v ktorej táto autorka 
už šesťdesiať rokov sústavne sleduje a interpretuje literárnu tvorbu vojvodinských Slovákov, 
predovšetkým poéziu a literatúru pre deti. Táto literárnokritická činnosť je však len časťou 
Myjavcovej rozsiahlej a rozmanitej celoživotnej tvorby, v ktorej dominantné miesto zaberá 
jazykovedný výskum súčasnej slovenčiny. Popri tom, Myjavcová dlhú dobu pôsobila aj 
ako prekladateľka, jazyková redaktorka, vysokoškolská učiteľka a zostavovateľka učebníc 
a praktických príručiek slovenského jazyka. V poslednom tvorivom období sa táto autorka 
zameriava hlavne na esejistickú a memoárovú tvorbu.

Kľúčové slová: literárna kritika, slovenská vojvodinská literatúra, jazykoveda, jazyková 
redaktorka, prekladateľka, esejistika, memoárová tvorba.

КЊИЖЕВНОКРИТИЧКО СТВАРАЛАШТВО МАРИЈЕ МИЈАВЕЦ

 У раду се анализира књижевнокритичко стваралаштво Марије Мијавец, у којем 
ова ауторка већ шестдесет година систематично прати и интерпретира књижевно 
стваралаштво војвођанских Словака, пре свега поезију и књижевност за децу. Ово 
књижевнокритичко стваралаштво је само део њеног богатог и разноврсног животног 
дела, у којем ипак доминантно место заузима лингвистичко изучавање савременог сло-
вачког језика. Поред тога Марија Мијавец је значајна и као преводилац, језички уред-
ник, високошколски професор и аутор уџбеника и практичних приручника словачког 
језика. У последњем стваралачком раздобљу ова ауторка се оријентисала углавном на 
есејистику и мемоарско стваралаштво. 
Кључне речи: књижевна критика, словачка војвођанкса књижевност, лингвистика, 

језички уредник, преводилац, есејистика, мемоари.

Literárnokritická činnosť Márie Myjavcovej, narodenej roku 1934 v Báčskom 
Petrovci, je len časťou jej rozsiahlej a rozmanitej celoživotnej tvorby, v ktorej domi-
nantné miesto predsa zaberá jazykovedný výskum súčasnej slovenčiny, najmä slo-
venčiny, akú používajú príslušníci slovenskej enklávy vo Vojvodine. V tejto oblasti 
Mária Myjavcová zanietene pôsobí už vyše päťdesiať rokov a to jednak teoreticky, 
jazykovedným výskumom stavu a premien slovenského jazyka v enklávnej pozícii, 
ale tiež i prakticky, ako jazyková redaktorka, vysokoškolská učiteľka a zostavovateľ-
ka učebníc a príručiek slovenského jazyka. S primárnou jazykovednou tvorivou sen-
zibilitou Márie Myjavcovej súvisí aj jej pozoruhodná prekladateľská činnosť, výraz-
ná najmä v jej prvom tvorivom období, ale na ňu nadväzuje aj jej sústavná šesťdesiať 
rokov dlhá literárnokritická činnosť a najnovšie aj jej memoárová tvorba. 

1 Príspevok vznikol v rámci projektu č. 178017 Diskurzy menšinových jazykov, literatúr a kultúr 
v juhovýchodnej a strednej Európe, ktorý financuje Ministerstvo vedy a školstva Srbska.
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Takouto šírkou tvorivého záberu, v ktorom sa často kríži jazykoveda, literárna 
veda či literárna kritika a beletria, Myjavcová v pravom slova zmysle reprezentuje 
detotalizujúce a descientizujúce úsilie súčasného tvorivého človeka skĺbiť „filozofiu 
a poéziu“ či „vedu a umenie“, teda zrieknúť sa nárokov na nejaké veľké, univerzál-
ne pravdy a uspokojovať sa s malým, individuálnym tvorivým prínosom do akejsi 
intersubjektívnej „hry“ významov a hodnôt. O takomto svojom prístupe k tvorbe sa 
explicitne zmieňuje aj autorka v rozhovore s Annou Šilerovou uverejnenom v časo-
pise Nový život, ktorého už aj samotné pomenovanie – Jazykoveda ako poézia – od-
zrkadľuje celoživotné tvorivé krédo Márie Myjavcovej: „Každý písomný jazykový 
prejav zostavujem starostlivo, ako keby som písala poéziu. Chápem to tak, že poé-
zia, to nie sú iba výpovede sformované do veršov, ale že aj odborný, a najmä jazyko-
vedný text sa má tvoriť ako poézia. Takto som to vždy cítila, aj keď som písala svoje 
texty o jazyku. Vždy som starostlivo vyberala a skladala slová, gramatické tvary do 
viet, vždy som pozorne pripájala vetu k vete, členila text na menšie časti, na odse-
ky, snažila som sa v texte dosiahnuť určitý rytmus, a to vždy v snahe vyhnúť sa jed-
notvárnosti, suchopárnosti. Totiž aj pri písaní človek nesprostredkúva čitateľovi iba 
ten odborný obsah, ale priamo tvorí jazykový obal sprostredkúvaného obsahu. Som 
presvedčená, že práve od toho, ako sa autor odborného textu vyjadruje, ako štylizuje 
svoju výpoveď, podstatne závisí reakcia prijímateľa.“ (Myjavcová, Šilerová 2007: 7) 
Takýto postoj k tvorbe spôsobil potom aj zvláštny „dvojitý“ dojem z čítania textov 
Márie Myjavcovej – v jej jazykovedných prácach vždy cítiť prítomnosť aj literárneho 
kritika, neraz básnika s vycibreným citom pre literárnosť a najmä pre štylistickú ro-
vinu jazykového prejavu, zatiaľ čo je v jej literárnokritických textoch vždy prítomná 
aj výrazná lingvistická starostlivosť a záujem o samotnú jazykovú zložku interpreto-
vaného literárneho textu. 

Odpozorované z tejto perspektívy potom azda ani neprekvapuje prvotná orientá-
cia Márie Myjavcovej na literatúru, predovšetkým na literárnu kritiku, čoho dokla-
dom je aj jej prvý, v roku 1953 uverejnený text v časopise Nový život, v ktorom vtedy 
začínajúca študentka na belehradskej katedre slavistiky, podpisujúca sa ešte svojím 
dievčenským priezviskom Mária Sýkorová, rozoberá literárne dielo veľkého chor-
vátskeho modernistického spisovateľa Miroslava Krležu. Štúdia je napísaná v duchu 
typického pozitivistického biografizmu a sociologizmu, čo znamená, že Myjavcová 
literárne dielo Miroslava Krležu analyzovala predovšetkým vzhľadom na život auto-
ra a na celkovú spoločenskú situáciu, v akej to dielo vznikalo. Takáto literárnokritic-
ká metóda bola však celkom v súlade s dominujúcou tendenciou v slovenskej vojvo-
dinskej literárnej kritike na začiatku 50. rokov 20. storočia, teda s literárnokritickou 
metódou, akú vo svojej tvorbe uplatňovali aj vtedajšie literárnokritické autority voj-
vodinských Slovákov, Ján Kmeť a Michal Filip, ktorí pritom, podľa slov samej Márie 
Myjavcovej, aj najviac vplývali na jej literárny záujem a celkovú neskoršiu profesi-
onálnu orientáciu. Podobne ako táto prvá štúdia sú koncipované i niektoré neskor-
šie príležitostne písané texty, povedzme štúdie Osobnosť Boženy Nemcovej, Umrela 
Mária Rázusová Martáková a Nad odkazom Ľudovíta Štúra, v ktorých Myjavcová 
príležitostne píše o živote významných literátov, no pritom veľmi zasvätene analyzu-
je aj ich celoživotné literárne dielo.

Ambivalentná, jazykovedno-literárnovedná tvorivá povaha Márie Myjavcovej na-
plno prišla k slovu v 60. rokoch 20. storočia, keď sa autorka popri svojej praktickej 
lektorsko-redaktorskej činnosti v týždenníku Hlas ľudu (1957–1967), prezentova-
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nej najprv časopisecky v pravidelnej rubrike Jazykové poznámky, a neskôr aj knižne 
v rovnako pomenovanej publikácii (1966), začína čoraz viacej a sústavnejšie zaují-
mať aj o teoretické otázky súčasného slovenského jazyka, ale tiež aj o vtedy rozbie-
hajúcu sa literárnu tvorbu vojvodinských Slovákov. Tento tvorivý posun sa vo veľkej 
miere kryje s príchodom Myjavcovej na Filozofickú fakultu v Novom Sade v roku 
1967 a svedčia o tom aj štúdie, články a recenzie, v ktorých táto autorka literárno-
kriticky analyzuje tvorbu prakticky vtedy najvýznamnejších slovenských vojvodin-
ských spisovateľov, hlavne básnikov Jána Labátha, Paľa Bohuša, Pavela Mučajiho, 
Michala Babinku, Juraja Tušiaka a Viery Benkovej. O Myjavcovej literárnokritic-
kom nadaní, predovšetkým o jej interpretatívnej podkutosti svedčí napríklad recenzia 
Poézia otvoreného srdca, uverejnená roku 1965 v Novom živote, v ktorej táto autorka 
veľmi citlivo, zručne a pritom zrejme aj prezieravo rozoberá prvú básnickú zbierku 
Májový ošiaľ, vtedy mladej poetky Viery Benkovej, podčiarkujúc už vtedy v nej tie 
poetologické znaky, ktoré sa neskoršie stanú priam ochranou značkou Benkovej po-
ézie – impresionistický senzualizmus a výrazovú sugestívnosť. 

Z konca 60. a zo začiatku 70. rokov 20. storočia sú aj prvé syntetizujúce lite-
rárnokritické texty Márie Myjavcovej, v ktorých sa táto autorka pokúsila svoje sú-
stavné sledovanie a kritické čítanie slovenskej literatúry, najmä tej vznikajúcej vo 
Vojvodine, zovšeobecniť a systematizovať. Výsledkom tohto jej úsilia sú predovšet-
kým dve rozsiahlejšie štúdie, Petrovské gymnázium v dielach vojvodinských Slovákov 
a Rovina v odznaku vlasti, ale i niekoľko prehľadných článkov, napríklad Úspešné 
odmeriavanie síl, alebo Cena Nového života za rok 1975, ktoré Myjavcová napísala 
ako členka oceňovacích komisií na literárnych súbehoch. V tomto kontexte je naj-
komplexnejšia a zrejme i najambicióznejšia jej štúdia Rovina v odznaku vlasti, uve-
rejnená najprv v roku 1969 v Slovenských pohľadoch v rámci prezentovania sloven-
skej vojvodinskej literatúry na Slovensku, a o rok neskoršie publikovaná aj v Novom 
živote. V tejto štúdii, ktorej priamým podnetom bola rovnako pomenovaná básnická 
skladba Michala Babinku, Myjavcová načrtla tému „ktorá je spoločná všetkým na-
ším básnikom a ktorá má aj širší nielen básnický význam, ktorá sa odráža práve v tom 
intímnom dôvernom vzťahu k rovine, k pôde živiteľke, čo v našich reláciách časoch 
nadobudla podobu toho najsvätejšieho, podobu vlasti.“ (Myjavcová 1970: 300) Na 
príklade básnickej tvorby vtedy najvýznamnejších slovenských vojvodinských bás-
nikov (Juraj Mučaji, Paľo Bohuš, Ján Labáth, Andrej Ferko, Michal Babinka, Viera 
Benková a Víťazoslav Hronec), sa Myjavcová podujala analyzovať proces básnickej 
transpozície niektorých národopisných motívov týkajúcich sa predovšetkým vzťahu 
človeka k zeme, do hlbších významových, priam mýtických polôh, predbiehajúc či 
anticipujúc tak neskoršie podobne koncipované štúdie a výskumy Michala Harpáňa 
a Samuela Boldockého. Literárnokritickú prezieravosť Márie Myjavcovej vidno 
napríklad aj v príspevku o výsledkoch literárneho súbehu Gymnázia Jána Kollára 
v Báčskom Petrovci pomenovanom Úspešné odmeriavanie síl, v ktorom na podklade 
stredoškolských básnických a prozaických pokusov Tomáša Čelovského a Zoroslava 
Speváka, vycítila ich nevšedné literárne nadanie, predznamenajúc tak aj ich neskor-
šiu úspešnú spisovateľskú kariéru.

Okrem básnickej tvorby vojvodinských Slovákov, o ktorú evidentne prejavova-
la najväčší literárnokritický a zrejme i čitateľský záujem, Myjavcová v tomto obdo-
bí sledovala aj literárnu tvorbu pre deti slovenských vojvodinských spisovateľov. Jej 
prvý text z tejto oblasti je prehľadná štúdia Pavel Mučaji ako detský básnik uverejne-
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ná roku 1965 v Novom živote, no premyslenejšie a pôsobivejšie sú predsa jej neskor-
šie recenzie modernisticky koncipovanej tvorby pre deti Juraja Tušiaka Detstvo plné 
zážitkov z roku 1972 a Svet dieťaťa a svet očami dieťaťa z roku 1976. Myjavcovej 
literárnokritický rukopis je tu už evidentne zbavený tradičného pozitivizmu či „obsa-
hizmu“ a zameraný je predovšetkým na naratologický rozbor niektorých základných 
prozaických kategórií (rozprávanie, rozprávač, motívy, charaktery...), s osobitným 
dôrazom na jazykovo-štylistickú rovinu analyzovaného textu. Takýto Myjavcovej 
prístup k literárnej tvorbe pre deti neskôr kulminoval v jej rozsiahlej štúdii Literárny 
jazyk Tomáša Čelovského v knižkách pre deti z roku 2008, no svoj najkomplexnejší 
pohľad na slovenskú vojvodinskú literárnu tvorbu pre deti autorka podala v nezvy-
čajne rozsiahlej recenzii hrestomatie slovenskej detskej literatúry Medovník Jarmily 
Hodoličovej: Literatúra pre deti v Medovníku – znamenitý vydavateľský počin. 

Značný predel v literárnokritickej činnosti Márie Myjavcovej predznamenala štú-
dia veľavravného pomenovania Gramatika v službách poézie, uverejnená roku 1977 
v Novom živote. Tento Myjavcovej text bol súčasťou svojrázneho literárnokritické-
ho projektu, v ktorom štyria autori, Paľo Bohuš, Mária Myjavcová, Michal Harpáň 
a Víťazoslav Hronec interpretovali báseň Michala Babinku Hlasujem za hriech I a tak 
vlastne zdokumentovali vtedajší evidentný odklon literárnej kritiky vojvodinských 
Slovákov od tradičného pozitivizmu a impresionizmu, smerom k vtedy, teda v 70. 
rokoch 20. storočia, aktuálnemu štrukturalizmu, ale i fenomenológii a semiológii... 
Hlavní nositelia takejto literárnokritickej preorientácie vojvodinských Slovákov boli 
predovšetkým Michal Harpáň a Víťazoslav Hronec, ktorí však v takomto svojom mo-
dernizujúcom úsilí nachádzali podporu aj u niektorých starších literátov, predovšet-
kým u Jána Labátha a u Márie Myjavcovej. Svoj vtedajší vzťah k súdobým literárno-
vedným výskumom Myjavcová vyjadrila aj explicitne, v zdôvodnený Ceny Nového 
života za rok 1975, ktorá bola udelená práve Michalovi Harpáňovi za jeho literárno-
kritickú činnosť, kde okrem iného táto autorka napísala: „Dokonca literárna kritika sa 
dnes už ani nemôže spoliehať iba na čistú intuíciu a čitateľskú empíriu, ale sa nutne 
musí riadiť podľa istých literárnoteoretických modelov spoznávania literárneho die-
la.“ (Myjavcová 1975: 150) Takýto svoj názor na literárnu kritiku či literárnu vedu 
Myjavcová potom naplno uplatnila v uvádzanej štúdii Gramatika v službách poézie, 
ale aj v niektorých neskorších rozboroch poézie Miroslava Dudka a Ladislava Čániho 
(Básnická zbierka Ruberoid v zrkadle štatistiky, Posúvanie hranice poézie v Posuvnej 
hranice, Jazykové rozmery Čániho poézie....), kde sa usilovala využiť nielen niekto-
ré štrukturalistické a semiologické, ale aj matematicko-štatistické metódy na ana-
lýzu básnického textu, najmä na jeho jazykovo-štylistickú interpretáciu. V takomto 
výrazne exaktnom prístupe k literárnemu textu, Myjavcová vo veľkej miere vychá-
dza z prác slovenských jazykovedcov, predovšetkým Jozefa Mistríka, uvedomujúc si 
však pritom, že je to predsa len „pomocnou metódou na ceste ku kvalitatívnej ana-
lýze“ (Myjavcová 1985: 679), alebo povedané štrukturalistickou terminológiou, po-
môckou v analýze funkčnej usúvzťaženosti všetkých štruktúrnych prvkov literárneho 
textu, s osobitným dôrazom na ich estetickej funkcii. Avšak aj napriek zjavnému pr-
voplánovému scientizmu týchto štúdií, Myjavcová neabsolutizuje takto získané po-
znatky, lebo si naplno uvedomuje významovú mnohoznačnosť básnického jazyka 
a interpretačnú otvorenosť literárneho textu, takže aj svoju štúdiu o Babinkovej básni 
končí ecovsky koncipovanou pointou: „V básnickom jazyku ide o významovú mno-
hoznačnosť ako celku, tak aj jednotlivých zložiek a toto potom spôsobuje emotívne 
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napätie u prijímateľa, ktorý sa v tej mnohoznačnosti rozhoduje pre jeden z možných 
významov. Prijímateľ si vlastne dotvára text sám“ (Myjavcová 1977: 239).

Aj keď Myjavcová najčastejšie písala literárnokritické texty o poézii a litera-
túre pre deti, táto autorka zrejme sledovala aj prozaickú produkciu vojvodinských 
Slovákov, zameriavajúc sa však pritom hlavne na jazykovo-štylistickú analýzu pro-
zaického textu, napríklad v štúdiách O niektorých jazykovo-štylistických charakteris-
tikách románu Jána Labátha Diaľky, Jazykové umelecké signály Hroncovej prózy a 
O jazyku a štýle reportáži Miliny Vrtunskej, alebo na jazykové nedopatrenia a kazy, 
napríklad v textoch Odraz bilingvizmu v románe Miroslava Kriváka Lámanie chleba 
a Ohľaduplnosť alebo nepoznanie situácie spisovnej slovenčiny v Juhoslávii. 

Zjavnú tendenciu k esejistickému výrazu v Myjavcovej najnovšej tvorbe vníma-
me predovšetkým ako prihliadanie na „tep doby“, tiež aj ako svojráznu syntézu jej 
doterajšej literárnokritickej a jazykovednej činnosti, ale zároveň aj ako náznak jej 
nedostatočne realizovaného spisovateľského nadania. Možno však na konci konšta-
tovať, že esejistické texty typu Melanchólia z písania a písanie z melanchólie, Čas 
spomienky je časom návratu, Literatúra v jazykovej enkláve, Clivá ozvena clivých 
básní... veľmi efektne sublimujú Myjavcovej zanietený šesťdesiaťročný zápas nielen 
o zachovanie, ale i zveľadenie jazyka, literatúry a kultúry Slovákov vo Vojvodine. 
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ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО МАРИИ МИЯВЕЦ

Peзюме

В статье анализируется литературно-критическое творчество Марии Миявец. Мария 
Миявец в своем творчестве уже шестьдесять лет систематично следит за литератур-
ным творчеством словаков Воеводины и интерпретирует его, прежде всего детскую по-
эзию и литературу. Такое литературно-критическое творчество является только частью 
ее богатой и разнообразной деятельности, в которой ведущее место занимает лингви-
стическое изучение современного словацкого языка. Кроме того, Мария Миявец явля-
ется значимой фигурой как переводчик, редактор, преподаватель вуза и автор учебников 
и практикумов по словацкому языку. В последний период своего творчества она ориен-
тировалась на эссе и мемуары. 
Ключевые слова: литературная критика, литература словаков Воеводины, лингвисти-

ка, реактор, переводчик, эссеистика, мемуары.
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INTERTEXTUALITA V POÉZII VÍŤAZOSLAVA HRONCA1

V štúdii sa zameriavame na podoby intertextuality a jej funkciu v poézii Víťazoslava 
Hronca. Vychádzame z metodologických základov Teórie citovania (1990) Dubravky Oraićo-
vej Tolićovej, ktorá intertextualitu chápe ako semiologickú a ontologickú zásadu. Intertextualita 
sa u Hronca prejavuje vo funkcii binárnej poetiky kontinuálnosti a odklonu, ako estetická nor-
ma hodnoty vlastného diela a literatúry vôbec.

Kľúčové slová: intertextualita, citát, poézia, mýtus, poetika, Víťazoslav Hronec, Thomas 
Stearns Eliot, Ján Stacho.

ИНТЕРТЕКСТУАЛНОСТ У ПОЕЗИЈИ ВИЋАЗОСЛАВА ХРОЊЕЦА
У раду анализирамо типологију интертекстуалних веза и њихову функцију у поезији 

Вићазослава Хроњеца. Примењујемо методолошку основу Теорије цитатности (1990) 
Дубравке Ораић Толић и њено схватање интертекстуалности као ширег семиолошког 
и онтолошког начела. Међукњижевне везе у Хроњецовој поезији одраз су бинарне пое-
тике континуитета и одступања. Представљају естетску норму вредновања сопственог, 
и књижевног стваралаштва уопште.
Кључне речи: интертекстуалност, цитат, поезија, мит, поетика, Вићазослав Хроњец, 

Томас Стернс Елиот, Јан Стахо.

Intertextualita, ako textotvorný a sémantický činiteľ v Hroncovom diele nebola 
predmetom osobitného výskumu. V štúdii sa zameriavame na podoby medzitexto-
vých vzťahov a ich funkciu v Hroncovej poézii. V analýzach sme vychádzali z meto-
dologických základov teórie citovania Dubravky Oraićovej Tolićovej, ktorá citovanie 
chápe ako vlastnosť intertextuálnej štruktúry a ontologickú a semiologickú zásadu 
charakterizujúcu autorský idiolekt (1990: 11).

Oraićová Tolićová funkčne klasifikuje citáty a jej roztriedenie umožňuje relatív-
ne prehľadnú orientáciu v textovej rizóme Hroncovho diela. Podľa citačných signá-
lov autorka odlišuje pravé a utajené citáty. V epigrafoch a v poznámkovom apará-
te Hronec uvádza pravé citáty s údajom o prototexte. Oba typy sú autoreferenčné, 
funkčne využité na vysvetlenie poetiky (pravé citáty) alebo na utváranie nového 
významu (variantu – iluminatívne utajené citáty). Podľa rozsahu zhody medzi ci-
tátom a prototextom nachádzame v Hroncovom diele úplné, neúplné (alúzie, para-
frázy) a vakantné citáty. Oraićová Tolićová rozlišuje dva typy vakantných citátov, 
ktoré sa objavujú i u Hronca: pseudocitáty, ktoré polemizujú s prototextom a paraci-
táty (vymyslené citáty), ktoré nemajú prototext.2 Napokon, podľa druhu prototextu, 

1 Štúdia je súčasťou vedecko-výskumného projektu Diskursi manjinskih jezika, književnosti i 
kulture u Jugoistočnoj i Srednjoj Evropi, ktorý pod číslom 178017 financuje Ministerstvo osvety, 
vedy a technologického rozvoja Republiky Srbsko.

2 Paracitáty sú príznačné pre Hroncovu prózu. Napríklad v próze Muž kráčajúci po vode uvádza 
citáty z vymysleného denníka postavy Martina Javorníka.
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Hroncove texty disponujú interliterárnymi citátmi, autocitátmi a mimoestetickými ci-
tátmi, ktoré sa zjavujú v postmodernistickej zbierke Prázdna streda, v podobe citácií 
z neumeleckých textov.

Osobitnú pozornosť sme venovali menej skúmanému poznámkovému aparátu 
k jednotlivým zbierkam básní, ktorý tvoria citáty zo žánrovo a štýlovo rozmanitých 
diel. Prostredníctvom veľkého počtu poznámok autor komentuje vlastné dielo, preto 
uvedený typ chápeme ako sprostredkovanú autoreferenciu a autoreflexiu. Niektoré 
komentáre rozšíril Hronec o autobiografické prvky a vytvoril nové dielo Denník V. A. 
Hronca, Denník o románe Plný ponor.

Na druhej strane, intertextuálne vzťahy v Hroncovej poézii zohľadňujú genézu 
jeho dvojakého vzťahu k literárnej tradícii. Vykresľujú profil autora, ktorý svoje die-
lo utvára na pozadí kriticko-analytického vstrebávania literárnej tradície. Tradíciu 
Hronec chápe v širších civilizačných rámcoch, od mýtov, cez svetovú, slovenskú a 
srbskú literatúru po vedecké poznatky. Na podklade Eliotovej eseje Tradícia a indi-
viduálny talent ju Hronec vníma ako večnú „zásobáreň“ motívov, do ktorej vpisuje 
vlastné pocity a poznatky. Intertextualita sa tak javí ako prejav binárnej poetiky, ako 
estetická norma hodnoty a funkcie vlastného diela. Svojím systémovým nadväzova-
ním na celý súbor textov sa tak intertextualita stáva estetickou normou Hroncovho 
hodnotenia literatúry vôbec.

Prvá Hroncova básnická zbierka Hviezdy, pobrežie sa začína epigrafom z básne 
Thomasa Stearnsa Eliota Dry Salvages: „Rieka je v nás, okolo nás je more“. (Hronec 
1969: 5). Symboly rieky, mora, vody obsahujú i Hroncove básne Ohne, Stopy na 
pobreží, Kolesá, hviezdy moje, pričom rieka v nich symbolizuje vnútornú životnú 
silu jednotlivca. V symbolickej korelácii s riekou sa zjavuje lyrický subjekt básnika 
v programovej básni Ak budeš veriť vtákom (v neskorších verziách premenovanej na 
Ak budeš veriť vtáčkom): „Čo čakáš? Si rieka! / Vietor ti vlasy čerí. / Teč, hoci prekva-
pený, cudzí, vo svojom koryte. / Vo vlastných hĺbkach zmizneš, len čo sa zvečerí, / ak 
budeš veriť vtákom / a spievať / neurčite.“ (1969: 10). Strofa vypovedá o imperatíve 
kritického odstupu voči iným básnikom, ktorý sa stane základom Hroncovej poetiky. 
Eliotovu esej Tradícia a individuálny talent Hronec prvýkrát cituje v denníku v roku 
1967 (Lutrov 2011: 85). V tom istom roku v denníku nachádzame i Eliotove verše z 
epigrafu a poznámku: „Presný básnický obraz, do dôsledkov znázorňujúci môj vlast-
ný životný pocit.“ (2011: 108). To znamená, že v básňach, ktoré napísal pred rokom 
1967 (sem patrí báseň Ak budeš veriť vtáčkom, poéma Kolesá, hviezdy moje), kritic-
ký postoj voči predchodcom ešte nemá systematickosť, akú nadobudne po prečíta-
ní Eliotovej eseje. Postoj v uvedených básňach možno brať ako prejav potreby byť 
iný, revolučný, ako uvedomenie si náročnosti básnického povolania, zatiaľ čo epig-
raf hovorí o cieľavedomom uplatňovaní poetiky kontinuálnosti a odklonu. Eliotova 
esej nebola len podkladom Hroncovej literárnokritickej činnosti, na čo poukázal A. 
Svetlík (1997). Stala sa predovšetkým paradigmou básnickej tvorby, o čom svedčia 
citačné vzťahy v celej poézii. Epigraf zbierky Hviezdy, pobrežie predstavuje komen-
tár k mladíckemu poznaniu, ktoré sa vyvinulo na cieľavedomý básnický postup.

V zbierke Soľ, ale piesok sa do medzitextového nadväzovania dostáva sloven-
ský básnik Ján Stacho. Jeho prítomnosť napovedá už pomenovanie zbierky, ktoré je 
neúplným citátom Stachových veršov soľ do zmyslov, o čom písali Harpáň (2000), 
Svetlík (1997) a Marčok (2002). Zbierka sa začína epigrafom z poézie Ezru Pounda: 
„Po tých cestách som chodil; / Domnieval som sa, že sú živí.“ (1971: 5). Epigraf je 
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podobne ako v predošlej zbierke komentárom k veršom zaradeným do nej. Potvrdil 
to i Hronec v Nulovom stupni rétoriky (2008: 93). Básnik vidí poslanie poézie v kon-
tinuovaní všetkého napísaného, čo môžeme brať ako svojráznu filozofiu tvorby. Kým 
Pound v epigrafe poukazuje na široký civilizačný rámec, Stacho v názve zbierky naz-
načuje užší literárny kontext slovenskej poézie, ku ktorej Hronec zaujme kritický od-
stup. Ilustrujeme to na príklade básne Soľ, ale piesok.

Názov básne naznačuje vzťah medzi dvoma základnými archetypmi – soľou 
a pieskom. Prvé verše môžeme interpretovať ako premenu okolností, v ktorých sa 
bude odvíjať nová básnická akcia: „Po bezodnom hľadaní perál, / pod horizontálou 
mora, / vyplávať, / vylúpnuť na povrch / je azda jediným východiskom.“ (Hronec 
1971: 7). Naznačuje to zmena lokality, z hĺbky mora, v ktorej bol ponorený lyric-
ký subjekt poémy Kolesá, hviezdy moje v predošlej zbierke, na „povrch“. Vidno to i 
vo veršoch druhej strofy: „Po bezcieľnom dotýkaní sa / kŕdľov mŕtvych rýb / (pre-
tože vystupovali / na spôsob slaných hmiel / z hlbokých nádob ohňa) / treba vyjsť 
na pobrežie, / skrvavenými rukami / vziať za hrsť piesku / a niesť ho, pozorne, / cez 
prístav a mesto / až kým mu nepocítiš tep)//“ (Hronec 1971: 7). Podčiarknuté ver-
še Hronec medzi dvoma publikovaniami básne zmenil, pravdepodobne pod vply-
vom Stachovej básne Putovanie do zasľúbenej zeme, ktorú ako to napísal v jednej 
eseji, prvýkrát počul v predvedení jej autora 9. septembra v roku 1967.3 Prvá verzia 
Hroncovej básne, ktorá vyšla v júlovom čísle Nového života 1967, obsahovala tieto 
verše: „Po bezcieľnom dotýkaní sa / KŔDĽOV MŔTVYCH RÝB / (Pretože vystu-
povali na spôsob slaných hmiel / z hlbokých nádob prameňov)“; Druhá, ako aj všet-
ky ďalšie verzie básne, obsahuje úpravu piateho verša druhej strofy: „(pretože vystu-
povali / na spôsob slaných hmiel / z hlbokých nádob ohňa)“. Podčiarknutý obraz je 
neúplným citátom Stachových veršov: „Raz v zasľúbenej zemi / pretnú sa kruhy po-
svätných nádob / a v tomto cengnutí / kratulinko zasvieti tvoja tvár, matka, / a v ka-
lichu do skla hĺbenom / jazykom nahmatám to zlaté ohnivo / rozlomené na dve po-
lovice.“ (Hronec 1986: 129–130, podčiarkla M. Š. S.). Význam Stachových veršov 
možno hľadať v evokácii budúcnosti, do ktorej autor situuje svoju zasľúbenú zem, 
ako miesto, do ktorého vyústia „posvätné“ básnické snahy, kde básnik zároveň zbadá 
svoj prapočiatok (symbol matky). Ak putovanie do zasľúbenej zeme charakterizuje-
me ako iluminatívny citát biblického motívu hľadania svätého grálu, archetyp ohňa 
a nádob u Hronca má mytologický podklad a predstavuje „protihlas“ (Marčok 2002) 
k Stachovým veršom. K tomu nás vedie motív „prameňov“ v prvej verzii básne, 
odkazujúci na kastalský prameň pri delfskej veštiarni, ktorý kopytom urobil Pegas 
a básnici z neho pili, aby ich ovládlo nadchnutie. „Nádoby ohňa“ v Hroncovej bás-
ni možno chápať ako symbol mytologického pôvodu básnenia. Tento umocňuje aj 
skrytý citát z Eliotovej Pustatiny v pokračovaní básne: „treba vyjsť na pobrežie, / 
skrvavenými rukami / vziať za hrsť piesku / a niesť ho, pozorne, cez prístav a mes-
to“ (Hronec 1971: 7). Cituje verše z prvej časti Pustatiny: „ukážem ti strach v hrsti 
prachu“ (Eliot 1966: 30, podčiarkla M. Š. S.), ktoré Hugh Kenner tlmočí ako ironic-
kú alúziu na Sybilu, ktorej Apolón daroval toľko rokov života, koľko sa vmestí do 

3„Spolu s Michalom Harpáňom som bol prítomný, keď 9. septembra v Kanjiži podráždene za-
vrátil [Stacho – poznámka M. Š. S.] budúceho slovenského vojvodinského politika Jána Širku (vt-
edy rozhlasáckeho novinára), ktorý ho počas interview oslovil ako súdruha. (Počas onoho interview 
sme zo Stachových úst počuli aj túto jeho báseň [Putovanie do zasľúbenej zeme – poznámka M. Š. 
S.], a obidvom nám, Harpáňovi i mne, učarila.“ (Hronec 2012: 79).
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dlane zrniečok piesku. Hronec reaktualizuje významy času a trvania. Zrnko piesku 
možno vysvetľovať v konotačnej relácii s perlou (cez index okrúhlej podoby zrnka), 
symbolom, ktorý sa vzťahuje na poznanie získané hrdinom poémy Kolesá, hviezdy 
moje. Držanie „času“ v hrsti predstavuje nové poznanie lyrického subjektu. On viac 
nehľadá nesmrteľnosť, ale kráča po pobreží smerom k cieľu – mestu. Soľ ale piesok 
je báseň, v ktorej je prítomná žánrová predloha veštby, na čo poukazujú i neurčité a 
nepersonálne slovesné tvary. Časová simultánnosť, prostredníctvom intertextuality, 
však ukazuje, že moc niekdajšej veštby nahrádza soľ poznania pozemského osudu.

Tretia zbierka básní, Hranica, prináša typ autocitátov. Vstupná báseň Narastanie 
popola I. je novou kontextualizáciou básne Vzmáhajúci sa popol z prvej Hroncovej 
zbierky Hviezdy, pobrežie. Podobne je tomu v básňach Keď prichádzajú dažde (Soľ, ale 
piesok) a Nastali dažde (Almagest), Na prelome II. (Hranica) a Alexander v Thébach 
roku 335 pred n. l. (Uhol posunu). Hronec cituje vlastnú báseň s cieľom získavania 
pevnejšej koherencie s predchádzajúcimi básnickými zbierkami, zároveň prepracú-
va text ako znak jeho novej kontextualizácie. Nielen cudzia, ale aj vlastná tvorba sa 
stáva predmetom autorovho kritického prehodnocovania. Začiatok novej kontextu-
alizácie témy ľudského zápasu o svoj časopriestor potvrdí iniciálna pozícia básne 
Narastanie popola I. a najmä jej motto z Eposu o Gilgamešovi „Boli sme ako malé 
mušky v tŕstí“ (1981: 9). Motto je prebraté zo štvrtej tabuľky Eposu o Gilgamešovi, 
je citátom Gilgamešovho sna, ktorý anticipuje zabitie obludy Chuvavy. Motto básne 
ukazuje, že v definovaní svojho časopriestoru, básnik musí najprv prejsť prvým ini-
ciačným prahom, „zabitím obludy“. Tento sémantický rámec naznačuje i názov pr-
vej knihy/časti Hroncových denníkov, Stretnutie s Minotaurom, z rokov 1964 – 1966, 
čo sú roky konštituovania základov jeho poetiky. V týchto rokoch vznikla i báseň 
Vzmáhajúci popol, zatiaľ, čo jej reaktualizácia v básni Narastanie popola I. značí, že 
začiatočnú fázu Hronec prekonal a prehodnotil.

Typ vakantných citátov je najčastejší v zbierkach Uhol posunu a Prázdna stre-
da a realizuje sa v ironicko-parodickom vzťahu k východiskovému textu. Na pro-
totext poukazuje len preto, aby tento mohol byť zavrhnutý a rozrušený. V básňach 
Filoktetes, Alexander v Thébach roku 335 pred naším letopočtom a najmä v básňach 
s biblickým prototextom Počatie, Jej syn, Spýtala sa nás, Zatmenie, Dub, Kedykoľvek, 
Jeho sen, východiskové texty fungujú ako svedectvo tradičného obdobia, ktoré je 
prekonané novou skutočnosťou. Intertextualita evokuje spor, ako to konštatuje Oliver 
Bakoš: „...spor novovekej racionálnej (zákonitej) jednoduchosti obrazu sveta oproti 
nesmierne zložitej, i keď hierarchicky príťažlivejšej, tradičnejšej či bezprostrednej-
šej a pôvodnejšej ľudskej skúsenosti.“ (Bakoš 2001). Básne Prázdnej stredy nadvä-
zujú na poetiku predchádzajúcej zbierky prostredníctvom vakantných mimoestetic-
kých citátov vedeckých objavov 20. storočia, Po dvadsiatich rokoch spomínam si na 
Penziasa a Wilsona, Spomínam si na Nielsa Bohra, Jastraby nad údolím, Žiarenie 
čierneho telesa, Prázdna streda. Polemickými citátmi sa v básňach karnevalizujú ve-
decké „projekty sveta“, demaskuje sa ich utopické obsiahnutie absolútneho vesmíru, 
ktorý sa poznaniu stále vymyká.

Odokrývaním intertextuálnych reťazcov v Hroncovej poézii sme odhalili návrat-
nosť motívov (pravé, utajené citáty), návratnosť celých básní (autocitáty), návrat-
nosť samotných motívov návratu, tém, ako aj výrazových zložiek v jeho poetike. 
Hroncovu poéziu možno vďaka intertextualite vnímať ako otvorenú a neukončenú, 
respektíve ako v stave permanentného zrodu. Analýza intertextuality otvára hlbší po-
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hľad na ontológiu Hroncovho diela. Očividná nezávislosť všetkých zbierok poézie 
Víťazoslava Hronca je len ilúziou, pretože tieto sú v hlbšej významovej hladine na-
vzájom späté.
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Марина Шимак Спевак

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ В ПОЭЗИИ ВИТЯЗОСЛАВА ГРОНЕЦА

Резюме
В статье анализируется типология интертекстуальных связей и их функция в поэзии 

Витязослава Гронеца. Для анализа используется методологоческое основание, данное в 
Теорије цитатности (1990) Дубравки Ораич Толич, и ее понимание интертекстуально-
сти как более широкого семиологического и онтологического начала. Межлитературные 
связи в поэзии Гронеца являются отражением бинарной поэтики континуальности и 
отклонения и эстетической нормы оценивания как собственного, так и литературного 
произведения в общем. Благодаря интертекстуальности, поэзию Гронеца можно охарак-
теризовать как открытую. Анализ приводит к выводу, что самой главной функцией меж-
литературных связей в творчестве В. Гронеца является связывание поэтики и значений 
всех сборников данного автора в единое целое. 
Ключевые слова: интертекстуальност, цитаты, поэзия, мит, поэтика, Витязослав 

Гронец, Томас Стернз Элиот, Ян Стахо. 
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PARÓDIA JAROSLAVA SUPEKA

V príspevku sa hovorí o prozaických textoch neoavangardného a postmoderného spisova-
teľa Jaroslava Supeka. Jeho texty rozrušujú model realistického rozprávania a ukazujú na nie-
ktoré prázdne literárne obsahy a vyčerpané naračné postupy. Základnou charakteristikou jeho 
prózy je intertextualita, kde zaraďujeme aj parodické relácie. Supekova paródia je usmernená 
na kanonické literárne diela, na svetové (Tolstoj), slovenské (Sládkovič, Beblavý) a slovenské 
vojvodinské (Čajak, Krivák) literárne dedičstvo. Kľúčové miesto v intertextových reláciách 
patrí paródii, ale používa aj pastiš, travestiu, alúziu. Ukazujeme tu na sémantiku a niektoré 
typy Supekovho parodického nadväzovania. 

Kľúčové slová: paródia, pastiš, intertextualita, Jaroslav Supek, slovenská vojvodinská li-
teratúra.

ПАРОДИЈА ЈАРОСЛАВА СУПЕКА
У раду се говори о прозним текстовима неоавангардног и постмодерног писца 

Јарослава Супека. Његови текстови нарушавају модел реалистичке нарације и указују 
на неке празне књижевне садржаје и истрошене наративне поступке. Основна одлика 
његове прозе је интертекстуалност, где спадају и пародијске релације. Супекова пародија 
је усмерена на канонска књижевна делa, на светско (Толстој), словачко (Сладкович, 
Беблави) и словачко војвођанско (Чајак, Кривак) књижевно наслеђе. Посебно место у ин-
тертекстуалним релацијама припада пародији, али користи и пастиш, травестију, алузију. 
У раду се указује на семантику и неке типове Супекових пародијских релација.
Кључне речи: пародија, пастиш, интертекстуалност, Јарослав Супек, словачка вој во-

ђанска књижевност.

Jaroslav Supek (1952–2009) je v širšom juhoslovanskom alternatívnom umelec-
kom kontexte známy ako experimentálny a neoavangardný umelec; zaoberal sa mail 
artom, book artom, networkom, multimediálnym a konceptuálnym umením (perfor-
máciami, výstavami, umeleckými akciami), okrem toho písal vizuálnu poéziu a re-
ady-made literatúru. Jeho texty, ktoré uverejňoval na stranách literárneho časopisu 
Nový život v 80. a 90. rokoch môžeme skúmať v súvislosti s týmito umeleckými kon-
ceptmi a tiež v rámcoch reakcie na realistické a modernistické prozaické témy a po-
stupy. 

Supekove prozaické texty v knihách ...a mier (1989) a Pľuvanec do tváre alebo 
ready-made literatúra (2003), ktoré sú predmetom našej pozornosti, umožňujú viac-
rozmernosť percepcie. Jeho prozaické dielo na rozdiel od predchádzajúcich diel vzni-
kajúcich v intenciách realistickej a modernistickej metódy sa svojou apóriou, nedefi-
nitívnosťou a otvorenosťou prieči jednoznačným opisom a vedeckým klasifikáciám. 
Autor svoju tvorbu nazýva ready-made literatúra, kde je zreteľný odkaz na avan-

* z.cizikova@fil.bg.ac.rs.
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tgardu najmä formou a prítomnosťou vizuálnych prvkov. Prózy nemajú lineárnosť 
a jednoliatosť výpovede, nezdôrazňuje príbeh a naratívnosť, na prvý pohľad sa zdajú 
eklektické a synkretické, sú plné intertextuálnych prvkov od citátov, alúzii po pastiš 
a paródiu. Supekov text už samotnou výpoveďou danú výpoveď spochybňuje, vypo-
vedané relativizuje a popiera, zaužívané vnímanie prozaického textu využíva len ako 
pozadie na vyvolanie čitateľskej reakcie a na zdôraznenie, že predmetom jeho textu 
nie je realita, ale samotný jazyk, ktorého fungovanie tiež nešetrne odhaľuje a často 
aj banalizuje. Navonok a na prvé čítanie (najmä čitateľovi nenaučenému na taký typ 
prozaického prejavu) sa Supekov text môže zdať ako úplne náhodné hromadenie slov 
(niektorí kritici to dávali do súvisu s dadaizmom), ale pozorným čítaním sa zisťuje, 
že Supek veľmi premyslene a dôsledne buduje a kreuje svoj vlastný umelecký prog-
ram. Na jeho dôkladnú interpretáciu bude potrebné zohľadniť nielen prozaické texty, 
ale i všetky jeho alternatívne umelecké akcie, programy, prejavy a vôbec jeho model 
sveta, kde často zdôrazňoval stotožnenie života a umenia. 

Jednou zo základných charakteristík jeho prozaických textov je intertextová nad-
väznosť. Aj ready-made princíp v literárnej tvorbe sa môže dať do súvisu s intertex-
tualitou. V snahe definovať a opísať paródiu sa teoretici v literárnovedných prácach 
snažia predovšetkým určiť jej vzťah k podobným termínom ako sú travestia, burles-
ka, pastiš, irónia, satira a v konečnom dôsledku aj s nadradenými pojmami ako sú ko-
mično a smiech. Aj dnes sa na adekvátne uchopenie paródie a ďalších pojmov z tohto 
okruhu hľadajú spoľahlivé metódy výskumu. Postštrukturalizmus a postmoderniz-
mus prispeli k zvýšeniu záujmu o paródiu a metodologicky najmä teóriou intertextu-
ality (J. Kristevová, Ž. Ženet, D. Oraić-Tolić a iní) prispeli k nachádzaniu subtílnej-
ších a zložitejších metód v jej teoretickom výskume – predovšetkým zdôrazňovaním, 
že je paródia možná iba ako intertextová, teda citátová relácia a že vzťah originálu 
a textu, ktorý originál paroduje môžeme vnímať ako vzťah prototextu/pretextu a me-
tatextu. Paródia teda môže vzniknúť a vzťahovať sa iba na text a predpokladá kom-
paratívny spôsob čítania. Teória intertextuality v definícii paródie, vychádzajúc z ety-
mológie gréckeho para, ukazuje na jej dvojvýznamovosť: môže byť dodatok, imitácia 
predlohy, ale aj jej protiklad. Linda Hutcheonová (1996) zdôrazňuje, že prefix para 
môže znamenať aj proti, ale aj blízko a vedľa a presadzuje výraz „poněkud odlišné 
opakování“ (Nümning a kol. 2006). Paródia takto predstavuje formu intertextuality, 
obmenou síce odlišnou, ale nie nutne diametrálne protikladnou k výpovedi originál-
neho textu resp. pretextu a taktiež nie nevyhnutne posmešnou, k čomu inklinujú aj 
parodické relácie u Jaroslava Supeka. Preto si v práci všimneme naračné postupy za-
ložené na intertextových reláciách s kritickým a humorným vzťahom k prototextom, 
ale i tie ktoré vnímame ako repetition with a difference.

Predmetom Supekových parodických postupov sú, ako to najčastejšie býva, die-
la, ktoré predstavujú jadro literárneho kanónu, napr. Tolstého román Vojna a mier 
v experimentálnom románe ...a mier (1989), skladba Marína romantického autora 
A. Sládkoviča v prozaickom texte Dokonca aj toto je poézia, román Zuzka Turanová 
Jána Čajaka v texte Jánošik v Niši. Parodické relácie k týmto dielam patria k pria-
mym citátom a nie je ľahko dešifrovať ich zámer. Román ...a mier je vlastne reak-
cia – svojrázna dekonštrukcia (Lenhart, 2006) obsiahleho realistického Tolstého ro-
mánu, ale aj kritika tradičného mimetického stvárňovania reality a jeho rozmernosti. 
Významnú funkciu má konvencia, na pozadí ktorej svoj text tvorí a ktorú odhaľuje, 
rozrušuje a tým i kritizuje. Vidíme tu proces premeny vnímania literárneho textu od 
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roviny sémantickej k semiotickej – ako znaku. Zdôrazňuje text a materializáciu knihy 
ako umeleckého artefaktu. Kniha je na začiatku literárna, aby postupne prechádzala 
do vizuálneho artefaktu; postupne z textu zostávajú len obrázky a nakoniec len bod-
ka. Aj v iných prípadoch Supekovho medzitextového nadväzovania ide o blízkosť 
s princípmi konceptuálneho umenia. 

Druhá kniha Pľuvanec... je tiež v znamení intertextuálnych vzťahov a dominu-
jú práve parodické relácie. V prvej poviedke Ľud si volí Barabbáša postupom pre-
berania citátov dvoch diametrálne odlišných prototextov – Marxovho a Engelsovho 
Manifestu komunistickej strany a biblických Evanjelií podľa Matúša, Marka, Lukáša 
a Jána, vlastne rozličných podaní Ježišovho ukrižovania poukazuje na rozdielnosť 
interpretácii tej istej udalosti a upozorňuje práve na jazykové možnosti tvarovania 
príbehu a na jeho nespoľahlivosť. Postupne sa rozrastaním citátu z Manifestu... v me-
dzititulkovom priestore poviedky parodizačným spôsobom odhaľuje jazyková vy-
prázdnenosť hesla Proletári všetkých krajín spojte sa a tým i všetkých ideológii a do-
giem. V poslednom medzititulku Pokarhanie čítame ironickú poznámku prepojenú 
s druhou témou a tou je voľba Barabbáša: „robotníci občas zvíťazia, ale iba prechod-
ne“ (Supek, 2003: 8). Ironický a parodický postup využíva aj v poviedke (K)vety zo 
starého papiera, v ktorej spomína celý rad literárnych postáv a skutočných osôb. Ako 
ilustráciu uvedieme zredukovanú fabulu poviedky s pripomienkou, že fabula v po-
viedke nie je primárna, ale umožňuje pochopiť autorove naračné postupy ako sú prá-
ca so známymi menami, intertextová nadväznosť na žáner kriminálneho románu, au-
toreferenčné relácie na literárnu tradíciu a vlastnú tvorbu a iné. Roľník Karadžić Vuk 
(alúzia na reformátora srbského jazyka) našiel mŕtvu Marínu Sládkovičovu (alúzia 
na Sládkovičovu Marínu, ale i na vlastné dielo�, kde túto skladbu podrobil vizuálnej 
a koncepčnej dekonštrukcii). Komisár a pátrač je Charlie Chaplin (narážka na sve-
toznámeho komika) a pátra po „známom brutálnom násilníkovi literatúry“ (Supek, 
2003: 33) menomVals O´Rajs čiže S. Jaroslava (ak to čítame sprava naľavo), čo je 
svojrázna autoreflexia. 

Teoretici intertextuality a paródie zdôrazňujú, že v prepájaní metatextu a proto-
textu významnú úlohu hrá znalosť parodovanej predlohy. Platí to aj pre intertextovú 
reláciu v poviedke Jánošík v Niši, kde Supek, okrem iného, stvárňuje vzťahy medzi 
hlavnými postavami v ľúbostnom štvoruholníku Čajakovho románu Zuzka Turanová. 
Imitujúc štýl a parodizujúc naratívne postupy Čajaka tvorí viacero verzií scénky od-
chodu dvoch manželských párov v nedeľu do kostola (zo zorného uhla tej ktorej po-
stavy) zoradiac ich v poradí od a po g, pričom iba prvé štyri verzie majú charakter 
prózy, kým ostatné už prekračujú tento rámec a predstavujú textovú a vizuálnu sché-
mu vzťahov medzi postavami On a Ona. Ďalej v prozaickom texte „srdce nemá svo-
ju vlastnú tôňu, alebo TÔŇA SRDCA“ sme identifikovali paródiu rozprávačských 
postupov zo schematického románu Srdcia mladých slovenského vojvodinského au-
tora Miroslava Kriváka a najvýraznejšie je to v opakovaní ošúchaných replík v ľú-
bostných románoch typu: „Moja, moja, moja!“ (Supek, 2003: 33). Takýto typ me-
dzitextového nadväzovania patrí medzi nepriame citáty a so vstupnými inštrukciami 
a autoreferenčnými odkazmi tieto časti metatextu môžeme vnímať ako pastiš, tj. ako 
napodobneninu štýlu daného autora, kde sa imitácia mieša s výsmechom. 

Jednu množinu Supekových prototextov tvoria diela, ktoré v určitom časovom 
období predstavovali literárne vzory (množina tzv. populárneho čítania). Paródiu re-
alistického a historicko-dobrodružného prototextu nachádzame v citátovej relácii s 
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románom Jánošík postromantického autora Pavla Beblavého (1847–1910). Supek 
na základe ošúchaných a všeobecných miest v románovej tradícii (opisy prírody a 
postáv, časové vzťahy) vysmieva naratívne postupy Beblavého (napr. vstupný obraz 
rozprávajúcich vecí), jeho sémantické prvky (výsmech mesianizmu) a celkovú onto-
lógiu románového rozprávania s rezíduami folklórneho a romantického prozaického 
modelu. Z formálneho hľadiska parodickú nadväznosť na Beblavého môžeme dať do 
súvisu s Tomaševského charakteristikou paródie ako umenia odhaleného postupu. 

Širšie historické, kultúrne, umelecké a literárne pozadie najvýraznejšie eviduje-
me v citátových reláciách v prozaickom texte Socreálsamizdat. Parodické relácie sa 
vytvárajú v smere základný text písaný ako paródia vo vzťahu k citovaným dielam 
uvedených na konci v podobe zoznamu použitej literatúry, aj neexistujúcich titulov 
a autorov. Okrem textových operácii viditeľné je prestupovanie a parodovanie ide-
ologických pohľadov v jednotlivých historických obdobiach. Prevtelenie moci do 
foriem súčasnej manipulácie s umením a literatúrou najvýraznejšie kritizujú proti-
kladné spojenia typu socreálsamizdat, socnadrealistická poézia. Postupom intertex-
tového nadväzovania na začiatku stojí: „Na ďalších stranách nebude ani jedno slo-
vo môjho vlastného textu!“ (Supek, 2003: 63), sa paroduje vedecký štýl literárnych 
kritikov a historikov, odhaľujúc prázdne floskuly, slovné zvraty, vyprázdnené vše-
obecné miesta, z ktoré maskujú a mystifikujú komentujúci text a mali by ho tlmo-
čiť a vysvetľovať. Dosahuje sa to špecifickou intertextuálnou operáciou –prázdnymi 
odkazmi v poznámkach, napr. citovanie sa začína číslom 1 bez odkazovacej funkcie 
a následne prázdnou poznámkou pod číslom 2, ktorá nadväzuje na neexistujúcu po-
známku 1. Osobitnú pozornosť v tejto poviedke by si zaslúžilo tvarovanie protago-
nistu spisovateľa Jaroslava Strateného, kde je jasne usmernená paródia na postavenie 
spisovateľa v totalitnej spoločnosti. Aj napriek nezhody v definovaní a odlíšení paró-
die a travestie akceptujeme názor, že spravidla travestia obsahuje karikovanie a zo-
smiešňovanie tém tradične vnímaných ako vznešených. Najčastejšie sa to týka práve 
osoby spisovateľa a jeho postavenia v spoločnosti. Supek autoreferenčné poznámky 
často usmerňuje práve na zníženie a znehodnotenie pozície spisovateľa, najvýraznej-
šie je to v texte Dokonca aj toto je poézia, kde v slovnej hre namiesto spojenia talen-
tovaný spisovateľ máme toaletný spisovateľ a jeho prezentácia je v podobe reklamy 
na toaletný papier.

Dubravka Oraić-Tolić (1990) na základe pôvodu prototextov citáty delí na in-
trasemiotické, intrasemiotické a transemiotické citáty. Ak uvedené aplikujeme na 
Supekovu tvorbu, zisťujeme nasledovné: v porovnaní s inými jeho umeleckými arte-
faktmi je v jeho próze v menšej miere prítomná intersemiotická citátová relácia (ci-
táty z iných umení). V duchu avantgardných praktík ide predovšetkým o vsunuté ob-
rázky, kresby, výstrižky z novín, reklamy, slogany (napr. výstrižok z novín s heslom 
Hlas ľudu do každej domácnosti alebo značka Coca-Coly). Ako sme vyššie postrehli, 
dominujú intrasemiotické citáty na relácii literatúra – literatúra a môžeme povedať, 
že je pre Supeka príznačné využívanie aj transemiotických citátov, keď sa citujú/pa-
rodujú iné druhy písaných textov napr. z populárno-náučnej a zábavnej spisby (napr. 
praktické rady pre domáce), z politického diškurzu, z osobnej korešpondencie (napr. 
list M. Godru J. M. Hurbanovi) a pod. Môžeme to ilustrovať prozaickým textom Pre 
zlepšenie práce v spisovateľskom pracovnom družstve Jána Čajaka v Selenči, kde 
v poznámke pod čiarou uvádza prototext, na ktorý nadväzuje – ide o dve rozšírené 
správy, v ktorých sa kritizuje spôsob práce v pracovných roľníckych družstvách z 
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týždeníka Hlas ľudu z roku 1952. Ide o priamy citát, ale zavádzajúci (nesprávne uve-
dený ročník, číslo a strana), ale umožňuje nám zistiť pretext, z ktorého vychádza a 
tým i širšie spoločenské, kultúrne a politické pozadie, na základe ktorého čítame vý-
smech pokusu o kolektivizáciu spisovateľov a diktátu v procese tvorby v prvej po-
lovici 50. rokov 20. storočia. Jednotlivé časti tejto koláže sa svojou naráciou, štýlom 
a poetikou podobajú textom významných autorov ako sú Donald Barthelme, Jorge 
Luis Borges alebo Daniil Charms (tu ako D. I. Juvačov) a môžeme tu hovoriť o tzv. 
afirmatívnej paródii, ktorá prototexty skôr etabluje a zachováva, ako čo ich rozvra-
cia a ničí. Teoretici takýto postup medzitextového nadväzovania nazývajú pastiš, keď 
spisovateľ „z autorských opusov, žánrovo alebo formálne a štýlovo typických diel 
vyberá výrazy, ktoré ho zaujali a na základe ich modelu napodobňuje aj iné charak-
teristické štylémy, motiváciu a štruktúru. Tak napaberkovanú látku na svoj spôsob 
upraví a spojí do nového textu“ (Juvan 2013, preklad Z.Č.)
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Зузана Чижикова

ПАРОДИЯ ЯРОСЛАВА СУПЕКА

Резюме
Ярослав Супек, автор неоавангардистской и постмодернистской прозы в словацкой 

войводинской литературе, в своих произведениях широко использует интертекстуаль-
ность, к которой принадлежит пародизация. Пародия Супека нацелена на канонические 
литературные произведения и литературное наследие, напр. на реалистический роман, 
сентименталистскую, романтическую и схематическую прозу, на пустые и тертые сти-
листические средства, на разоблачение повествовательных процедур и использование 
литературы в идеологических целях. На основании цитатных сигналов у Супека на-
ходим открытые и зашифрованные пародические корреляции, также как пародическое 
взаимоотношение интрасемиотического и транссемиотического характера.
Ключевые слова: пародия, пастиш, интертекстуальность, Ярослав Супек, словацкая 

войводинская литература
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POHĽADY (NA) PÁNA HERBERTA
Rekonštrukcia tvorby Zbigniewa Herberta v slovenskej literatúre

Tvorba významného poľského básnika, dramatika a esejistu Zbigniewa Herberta (1924–
1998) významne ovplyvňuje slovenské literárne a kultúrne prostredie od 60. rokov 20. sto-
ročia až dodnes. V príspevku sledujeme, akú stopu zanechal Herbert v slovenskej literatúre. 
Reflektujeme preklady jeho diel, literárnovedné analýzy aj umeleckú literatúru, ktorá sa naňho 
odvoláva alebo sa ním inšpiruje. Snažíme sa postrehnúť, ako sa historicky recepcia Herberta 
na Slovensku menila a čo tieto zmeny ovplyvňovalo. 

Kľúčové slová: poľská a slovenská literatúra, preklady, literárnovedná reflexia, umelecká 
tvorba, historický kontext, genologické aspekty, hypostázovaný subjekt, spirituálna poézia, 
Zbigniew Herbert 

ПОГЛЕДИ (НА) ГОСПОДИНА ХЕРБЕРТА
Реконструкција стваралаштва Збигњева Херберта у словачкој књижевности 
Стваралаштво значајног пољског песника, драмског писца и есејисте Збигњева 

Херберта (1924–1998) значајно утиче на словачку књижевну и културну средину од 
60-их година 20. века па све до данас. У раду пратимо који је утицај Херберт оставио 
у словачкој књижевности. Разматрамо преводе његових дела, књижевнонаучне анали-
зе и оригинална дела која се на њега позивају или се њиме инспиришу. Трудимо се да 
уочимо како се историјска рецепција Херберта у Словачкој мењала и шта је на ове про-
мене утицало. 
Кључне речи: пољска и словачка књижевност, преводи, књижевнонаучна рефлексија, 

уметничко стваралаштво, историјски контекст, генолошки аспекти, хипостазиран 
субјекат, спиритуална поезија, Збигњев Херберт

Keďže Herbert nikde vo svojich cestopisoch nespomína Slovensko, mohlo by sa 
zdať, že má v jeho živote pozíciu ako stanica mesta Rovigo, ktorým stokrát prechá-
dzal, no nikdy sa ho nedotkol živou nohou. Na úsvite toho, keď sa začala Herbertova 
tvorba na Slovensku sústredenejšie prekladať a diskutovať, však básnik krajinu osob-
ne navštívil. Hovorí o tom krátka reportáž uverejnená v prvom čísle Mladej tvorby 
z r. 1962. Herbertove preklady poézie začali vychádzať od r. 1960 najprv v podo-
be krátkych lyrických cyklov v dobových kľúčových časopisoch – v Mladej tvorbe, 
Kultúrnom živote, neskôr aj v Revue svetovej literatúry, a pomerne často sa objavo-
vali do konca šiesteho decénia. Prerušený návrat k básnikovi začal potom od 90. ro-
kov a vrcholil v prvom decéniu 21. storočia. Kvôli chronológii treba azda povedať, 
že Vlastimil Kovalčík, jeden z najvytrvalejších Herbertových prekladateľov (prekla-
dal básnika od r. 1973), si zaznačil, že prvý súkromný opis a preklad básne „Čierna 
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ruža“, podľa ktorej neskôr nazval aj svoj výber Herbertovej poézie, si urobil už v r. 
1958 (Kovalčík 1999: 86). Príčinou, prečo sa básnik po intenzívnom počiatočnom 
záujme v 60. rokoch prestal publikovať, bola normalizácia, ktorá zasiahla Slovensko 
po vpáde sovietskych vojsk v r. 1968 a trvala až do Nežnej revolúcie v r. 1989. Básnik 
sa dostal kvôli protestu proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy do ČSSR na listinu za-
kázaných autorov (Gerbóc 1998: 23). S publikovaním svojej tvorby v období komu-
nizmu na Slovensku nesúhlasil ani Herbert. Odmietol publikovať v krajine, v ktorej 
nesmeli vychádzať knihy jeho priateľa českého básnika Miroslava Holuba (Winczer 
1992: 154). 

Knižná produkcia Herbertovho diela na Slovensku, žiaľ, nie je rozsiahla – tvoria 
ju iba tri výbery poézie a jedna kniha esejí. Výber z prvých troch básnikových zbie-
rok Hermes, pes a hviezda vyšiel v r. 1966 v preklade Ivana Mojíka a Jozefa Hvišča; 
druhý výber už z uzatvorenej Herbertovej tvorby pod názvom Čierna ruža vyšiel v r. 
1999 v preklade Vlastimila Kovalčíka; básne tretieho výberu Fortinbrasov žalospev 
(2009) preložili bratia Peter a Marián Milčákovci. Pod názvom Barbar v záhrade vy-
šli v r. 2005 v preklade Karola Chmela prvé tri knihy Herbertových esejí, s výnim-
kou posmrtne vydanej knihy Kráľ mravcov a ďalších počas Herbertovho života ne-
publikovaných esejí. Nevyšla ani Herbertova publicistika. Divadelné hry v preklade 
Jozefa Gerbóca boli síce v r. 1972 pripravené do tlače, no zastavila ich politická si-
tuácia. V 90. rokoch dve z hier, Jaskyňa filozofov a Rekonštrukciu básnika, vyšli ča-
sopisecky. Za dôstojný, reprezentatívny výber Herbertovej poézie, ktorý zahŕňa viac 
ako dve tretiny autorových básní, rešpektujúc aj Herbertov súkromný výber, možno 
pokladať až Fortinbrasov žalospev. Predchádzajúci výber z r. 1999 je výrazne oklieš-
tený na 49 básní, hoci v časopisoch vyšlo podstatne viac Kovalčíkových prekladov, 
dokonca aj Herbertove inedity (Revue svetovej literatúry 2001 č. 4). Väčší priestor 
nedali prekladateľovi možnosti vydavateľa. 

Zaujímavá je tiež literárnovedná reflexia Herberta. Hoci v Poľsku analyzova-
li Herbertovu tvorbu takmer všetci významní literárni vedci rôznych generácií, na 
Slovensko z týchto literárnovedných diskusií preniklo neveľa koncentrovaných po-
strehov. Slovenskí prekladatelia Herbertovho diela považovali viac za zmysluplné, 
aby poľského básnika predstavovali a interpretovali sami, pričom si len sekundárne 
v podobe krátkych citácií alebo komentárov vypomáhali odkazmi poľských herber-
tistov a C. Miłosza. Ucelenými štúdiami, ktoré vyšli v nekrátenej podobe, boli iba 
texty Andrzeja Niewiadowského (Revue svetovej literatúry 1993), Macieja Ruczaja 
(Impulz 2009) a štúdia Piotra Matywieckeho, tvoriaca doslov k poslednému herber-
tovskému výberu (2009). Tento jav možno vnímať nielen negatívne. Prekladatelia, 
usilujúci sa o svoje vlastné komentované vstupy, pohybujúci sa v dvoch priesto-
roch, boli svojím spôsobom nielen uvádzači, ale aj tlmočníci a vykladači procesov 
na oboch stranách. Dnes ich môžeme v literárnohistorickom pohľade vnímať aj ako 
zaujímavý diapazon meniacich sa literárnych akcentov. 

Prví dvaja prekladatelia tvoriaci v kontexte 60. rokov, keď sa na Slovensku presa-
dzovali neoavantgardy, zvlášť neopoetizmus konkretistov, zdôrazňovali u Herberta 
črty korešpondujúce s dobovými tendenciami – výrazovú rafinovanosť, rozmanitosť 
básnických štylizácií (zvlášť iróniu) a poetickú zážitkovosť (Hvišč 1966: 148–150), 
hoci svojím senzuálnym zameraním považujeme konkretistov za určitý protipól k in-
telektuálnej tvorbe Zbigniewa Herberta.Vo výbere boli kľúčovo prekladané básne 
z jeho druhých dvoch zbierok, najmä zo zbierky Hermes, pes a hviezda, podľa ktorej 
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kniha dostala aj názov. Prekladatelia sa sústreďovali na básnikove „autobiografické“ 
básne a básne v próze pre ich citovú bezprostrednosť, lyrickú nadľahčenosť a fan-
tazijnosť. Naopak, iba okrajovo sú tu zahrnuté básne z Herbertovho debutu Struna 
svetla (1956), ktorý sa v dobovom kontexte javil ako príliš eklektický, patetický a fi-
lozofujúci (Hvišč1966: 149). 

Vlastimil Kovalčík, druhý Herbertov prekladateľ, sledujúc básnika v kontexte 70–
90. rokov (normalizácia – prvé desaťročie po páde železnej opony) zvlášť nasvecuje 
„spoločensko-etické“ črty Herbertovej poézie – jeho morálny imperatív, ostré vide-
nie problémov, schopnosť demaskovať totalitný systém, pozitívne angažovanie sa a 
vnímanie poézie a umenia ako útechy (Kovalčík 2001: 8). Tieto imperatívy v mno-
hom korešpondovali s dobovými pocitmi aj slovenského človeka–intelektuála v 90. 
rokoch 20. storočia. 

Marián Milčák spolu s bratom Petrom prebrali štafetu na konci Herbertovho živo-
ta, pričom ich preklad vyšiel 11 rokov po básnikovej smrti. Pohybujúc sa od histori-
zujúcich výkladov k filozofickým rozpracoval Marián Milčák Herberta najmä z hľa-
diska metódy, koncentrujúc sa kľúčovo na postavu pána Cogita, ktorú vníma ako 
princíp neprvoplánového tlmočenia zložitých textových odkazov a ľudského subjek-
tu ako nedokončeného, a preto neuchopiteľného projektu. Z metodologického hľa-
diska odvíjajúc sa od citlivého čítania Herberta ako predstaviteľa modernej spiritu-
álnej poézie (v zmysle pýtania sa po principiálnych a posledných veciach človeka, 
neľahostajnosti voči osi minulosť–budúcnosť) sú podnetné najmä Milčákove geno-
logické úvahy nad žánrami podobenstva a mýtu, ako aj jeho koncepcia hypostázo-
vaného subjektu, ktorého prototypom je Herbertov pán Cogito. Milčák tieto otázky 
rozpracoval v monografiách O nezrozumiteľnosti básnického textu (2004) a Mýtus 
a báseň (7 úvah o poézii) (2010), ktoré sú významným príspevkom do slovenskej 
literárnej teórie, ale aj histórie, keďže v nich prvýkrát jasnejšie reflektuje básnikov, 
ktorí sú dnes považovaní za staršiu generačnú skupinu tvorcov súčasnej spirituálnej 
poézie (E. J. Groch, R. Jurolek, D. Pastirčák, V. Kupka, P. Milčák). 

Milčákov hypostázovaný subjekt vzniká transfiguráciou lyrického subjektu. Je to 
princíp v 3. osobe približujúci sa epickej postave (má svoje meno s konotačne dispo-
novanou hĺbkou, niekedy aj charakterové vlastnosti alebo aj vizuálne fyziognomic-
ké črty, často má štatút mytologickej bytosti) (Milčák 2004: 18–19). Básnik vytvára 
takýmto postupom zároveň odstup od vlastnej osoby, keďže čitateľ má menšiu ten-
denciu stotožňovať ho s autorským subjektom, a na druhej strane modeluje podmien-
ky na objektívnejšiu analýzu nastoleného problému. Keďže ide o návratnú postavu, 
„čitateľ získava (jeho) finálnu predstavu postupne, neraz neľahko a bezvýsledne, na 
základe čitateľskej skúsenosti nie z jedného, ale z viacerých textov knihy.“ Zároveň 
treba mať na pamäti, že „hypostazovaný subjekt je paradoxne napriek svojej výraz-
nej zreteľnosti nestály a dynamický fenomén“ (Milčák 2004: 19; 21). Sám Herbert 
modelovaním hraničných situácií vnímal striedavo pána Cogita na strane obetí a vin-
níkov, ukazoval na záchovnú silu rozumu, aj na jeho zlyhávanie. Milčákova koncep-
cia hypostázovaného subjektu pomohla najmä autorom spirituálnej línie slovenskej 
poézie modelovať welschovský typ tzv. „otvorenej a prechodnej identity subjektu“ 
a vytvárať možnosť slobodne a nedogmaticky vyjadrovať chvejivé svedectvá o bytí 
človekom, vrátane „rozporuplného sveta mučivých reflexií“ (Milčák 2010a: 68).
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Nájsť prítomnosť tvorcu v umeleckom diele iných autorov je pre bádateľa najťaž-
šia úloha, ak autor vyslovene nedemonštruje svoje inšpirácie dedikáciami, citáciami 
či inými intertextovými odkazmi. Dobrý autor disponuje vlastnými stratégiami a aj 
silné impulzy zvonku modeluje tak, aby mu boli vlastné a organicky zapadali do jeho 
osobitého videnia a prežívania sveta. Za nenápadné, no poeticky pôsobivé nadväzo-
vanie považujeme napr. permanentné hľadanie odkazu predkov (nielen genetických, 
ale aj historických v podobe kamaldulských mníchov z Pienin) v poézii Herbertovho 
prekladateľa Vlastimila Kovalčíka. Kovalčík sa v podtexte básní akoby neustále pýta 
– keď nám tí pred nami zanechali odkaz, čo zanecháme my budúcim generáciám? 
Kovalčíkov filozofujúci, akoby traktátový spôsob písania s dôrazom na reflexívnosť 
a ustavičné kladenie si otázok tvorilo vo svojej dobe (60 –70. roky) kontrapunkt 
so silnou senzuálnou líniou konkretistov. Pokiaľ ide o zreteľné intertextové nadvä-
zovanie, nachádzame ho v poézii Mariána Milčáka či v esejistike Dany Podrackej. 
Podracká sa snaží domýšľať Herbertovu koncepciu človeka v ženskom prežívaní, 
hľadá akýsi ženský pendant pána Cogita vo vnútornom svete, ale aj vo svete kultú-
ry a technokracie. Herbertovi venovala jednu zo svojich esejí „Zbigniew Herbert – 
plukovník husárov smrti“ (2005a: 167–186), pričom aj v jej ďalšej tvorbe nachádza-
me množstvo odkazov na Herbertove básne, eseje či postrehy poľských herbertistov. 
Príznačný je aj názov jednej z jej kníh Pani Cogito (Mýtus o celistvosti) (2005b). Za 
esejistu s herbertovskou linkou v zmysle premýšľania o špecifikách väčších kultúr-
nych areálov presahujúcich jednotlivé národné literatúry a kultúry možno pokladať 
aj mladého autora Radoslava Passiu, Herbertovho obdivovateľa, hoci v jeho prípade 
ide o skryté textové analógie. 

Najvýraznejšia a básnikom aj verbálne demonštrovaná stopa Herberta sa nachá-
dza v poézii Mariána Milčáka, ktorá je autorom aj verbálne demonštrovaná, a vedie 
rovnako ako v jeho literárnovedných prácach k postave „pána cogita“ (Milčák zapi-
suje meno postavy minuskulami). Objavila sa uňho ešte pred jeho teoretickou refle-
xiou, v posledných dvoch básnikových zbierkach Ženy obedujúce s mŕtvym (2000) 
a Siedma kniha spánku (2006). O jej genéze hovorí básnik v jednom z rozhovo-
rov: „Nech mi je odpustené, ale vypožičal som si Herbertovho pána Cogita. Nesie 
v sebe herbertovské významy, ktoré sa usilujem z rozličných dôvodov rozširovať 
alebo modifikovať. Na nápad použiť pána Cogita v mojej poézii som prišiel, keď 
som sa dozvedel o smrti autora. (...) Povedal som si, že tam, na druhom brehu, žije 
ďalej a môže istým spôsobom jestvovať aj v mojom texte“ (Milčák 2010b: 8). V pr-
vej zo spomínaných zbierok sa postava „pána cogita“ objavuje v jej rámcových čas-
tiach. V prvej básni „cogito (pamiatke Zbigniewa Herberta)“ sú výrazné odkazy na 
biologickú smrť Herberta, reflexia jeho života a tvorby, jemná roztrpčenosť nad jej 
nedocenením. Posledná báseň „pán cogito zostáva pokojný“ má rozmer Herbertovho 
„znovuzrodenia“. Ide o pôsobivú metaforu, keď vstúpením do inej (Milčákovej) kni-
hy cogito „mŕtvy je živým / spí tichým spánkom / jeho dych jemne odvieva prach 
/ z hrobu“. V knihe Siedma kniha spánku sa objavuje postava „pána cogita“ trikrát. 
Milčák sa tu odpútava od biografických súvislostí s Herbertom a v intenciách poľ-
ského prototypu ho stavia do hraničných situácií, v ktorých sa preveruje veľkosť 
a slabosť rozumu, akcentujúc kontext spirituálnych tém (reflexia holokaustu, pokory 
a pýchy, samovraždy). 
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Яна Юхасова

ВОЗЗРЕНИЯ (НА) ПАНА ХЕРБЕРТА
Реконструкция творчества Збигнева Херберта в словацкой литературе

Резюме
Творчество знаменитого польского поэта, драматурга и эссеиста Збигнева Херберта 

(1924–1998) в значительной степени влияет на словацкую литературную и культурную 
среду, начиная с 60-х гг. ХХ века и до сегодняшнего дня. В статье рассматриваются раз-
личные аспекты оказанного Хербертом влияния на словацкую литературу – переводы 
его произведений, литературоведческие разборы и оригинальные произведения, кото-
рые ссылаются на Херберта или им вдохновляются. Автор старается также проследить 
за рецепцией Херберта в Словакии в историческом плане, выявляя ее изменения и их 
причины.
Ключевые слова: польская и словацкая литература, перевод, литературоведческий 

разбор, литературное творчество, исторический контекст, генологические аспекты, ипо-
стазированный субъект, спиритуальная поэзия, Збигнев Херберт
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ДОПРИНОС Л. В. ШЧЕРБЕ 
РАЗВОЈУ МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Овај рад је посвећен Л.В.Шчерби, истакнутом руском лингвисти прве половине 
20. века, тачније, кратак преглед његовог доприноса развоју методике наставе стра-
них језика. Током целог живота посебну пажњу је посвећивао решавању питања наста-
ве матерњег и страних језика. О тим питањима Шчерба у својим бројним чланцима и 
књигама изражава нове, оригиналне идеје. У методичком наслеђу Шчербе постоје мно-
ги научни радови и књиге о различитим аспектима језика (фонетици, граматици, синтак-
си, ортографији, лексикографији, гворној делатности), о разликовању и разграничењу 
појмова „пасивна“ и „активна граматика“ итд. Важност учења страних језика, њихов 
општеобразовни значај и сама методика наставе веома су привлачили овог научни-
ка. Шчерба је широко схватао своју струку, активно се укључујући у решавање мно-
гих практичних питања образовања, опште културе, културе језика и многих других. 
Захваљујући томе, иза себе је оставио много ученика и следбеника. 
Кључне речи: Л.В.Шчерба, лингвистика, граматика, говорна делатност, методика на-

ставе страних језика. 

Лав Владимирович Шчерба (1880-1944) је истакнути руски и совјетски линг-
виста, педагог и методичар, академик АН СССР, прве половине 20-ог века, 
који је дао велики допринос развоју фонологије, психолингвистике, синтак-
се, лексикографије и опште лингвистике, али је и у области лингводидакти-
ке оставио дубок траг. Један је од твораца теорије фонема, оснивач познате 
Петроградске фонолошке школе, 20. и 30. година 20. века. Развио је концепцију 
фонеме, коју је прихватио од Бодуена де Куртенеа, додавши термину «фоне-
ма» његово савремено значење - да је то најмања језичка јединица која се не 
може даље рашчлањивати, да је фонема дистинктивна јединица гласовне струк-
туре једног језика и функционални елемент у систему гласова. Двадесете и 
тридесете године 20. века су најблиставији период његове научне делатности, 
када је разрадио фонетски метод наставе страних језика, који је убрзо и шире 
прихваћен. По овом методу, посебна пажња се посвећује чистоти и правилно-
сти изговора. При томе, у настави језика инсистира на слушању и коришћењу 
снимљених страних/изворних текстова (на грамофонским плочама), одабра-
них по одређеном систему. У основи појачаног изучавања акустичке, гласов-
не стране страног језика, суштина оригиналне идеје Лава Шчербе је у томе да 
је потпуно разумевање страног говора и писаног текста чврсто повезано с пра-
вилним репродуковањем њихове гласовне форме, укључујући и интонацију 
реченице. Та идеја је чврсто повезана с општом лингвистичком концепцијом 
Шчербе који је сматрао да је најбитније за језик, као средство комуникације, 
његова усмена  форма. Он се активно бавио истраживањима у области фран-
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цуског изговора и поређењем француског и руског гласовног система, а резул-
тате својих двадесетогодишњих истраживања и наставничког рада изложио је у 
књизи Фонетика француског језика (1937; 1939). Предмет његових ширих на-
учних интересовања биле су и синтакса, граматика, питања међусобног утицаја 
језика, као и питања наставе језика уопште и наставе страних језика, затим 
питања језичке норме, ортографије и ортоепије, разрадио је научну типологију 
речника. Шчерба је и творац учења о пасивној (проучава ред речи, синтагмати-
ку, фразни акценат и фразну интонацију) и о активној синтакси (проучава на-
чине изражавања мисли). 

Веома важан моменат у научној концепцији Шчербе је разликовање актив-
не и пасивне граматике, коју подробно развија у радовима из методике наста-
ве страних језика. Постављајући проблем разликовања и структурирања ових 
граматика, он подвлачи да активна граматика полази од значења ка форми/
облику, супротно традиционалној, односно пасивној грамматици, која полази 
од форме према значењу. У том смислу он каже: „Пасивна граматика проуча-
ва функције, значења структурних елемената датог језика, полазећи од њихове 
форме/облика, тј. од њихове спољашње стране. Активна граматика учи упо-
треби тих облика (...) У активној граматици неопходно је полазити од потре-
ба које траже изражавање мисли, наредби, жеља и слично. Пре свега, треба 
објаснити општи карактер реченице у којој се мора одразити исказ, а посебно, 
да ли је то порука, питање, узвик, молба и слично“ (Шчерба 1974: 333; 335-
336). Идеје и ставови Шчербе нашли су своју потврду у бројним радовима, како 
његових ученика и следбеника, тако и савремених лингвиста и методичара (Л.Р. 
Зиндер, М.И. Матусевич, И.М. Берман и др.). По Шчерби, познавање активне 
граматике је потребно ради развијања навика и умења говорења и писања, а па-
сивне ради развијања навика и умења читања. Исто тако, и из угла посматрања 
савремене лингвистике и методике, активна граматика је оријентисана на 
продукцију – на усмени говор и на писану реч; иде на избор најфреквентнијих и 
што једноставнијих начина изражавања неког смисла, а у складу с нивоом учења 
страног језика и конкретним условима наставе, укључивањем оних граматичких 
категорија које су типичне и неопходне за свакодневни говор и комуникацију 
уопште. С друге стране, пасивна граматика подразумева избор тзв. пасивног 
граматичког материјала за потребе школске наставе страног језика; садржи 
тзв. пасивни граматички минимум, обухвата оне граматичке категорије које се 
усвајају рецептивно, као што се, на пример, у основношколској настави језика 
рецептивно усвајају партиципи, глаголски прилози, пасивне конструкције и др. 
Ипак, реч је о преплитању, чврстој међусобној повезаности и зависности ових 
двеју граматика. У погледу презентације језичког материјала и примене прин-
ципа функционалности у настави страних језика, и данас се може поћи од идеје 
о „активној граматици“ Лава Шчербе. Ради се, заправо, о томе да је неопхо-
дан такав опис и систематизација језичких појава који је подређен садржају 
и функцији таквог исказа у којем се дата језичка средства користе. Овај линг-
вистички принцип претпоставља усвајање нових језичких појава и структура 
које су у тесној вези с њиховим функционисањем у говору. Сматра се да је 
најбољи начин описивања језика за потребе наставе повезивање „активне“ и 
„традиционалне“ граматике, тачније, когнитивне и формалне, што је данас сас-
вим прихватљиво у школској настави страних језика. Можемо закључити да су 



Славистика XVIII (2014)

 Допринос Л. В. Шчербе развоју методике наставе... 479

Шчербине идеје и ставови о разликовању и примени двеју граматика нашли пут 
до наших дана, наравно, уз одговарајућа прилагођавања савременој настави.  

У свом раду О тројаком аспекту језичких појава и о експерименту у линг-
вистици (1931), веома је важна поставка коју Л. Шчерба истиче о разликовању 
говорне делатности, језичког система и језичког материјала. На првом ме-
сту је говорна делатност, за методику наставе страних језика од посебног 
значаја. Нови двочлани појам/термин говорна делатност, по њему је сам 
процес говорења и разумевања, тачније, сложени и усмерени процес говор-
не комуникације посредно изражен језичким системом, тј. процес предаје и 
пријема поруке, условљен говорном ситуацијом. Суштина концепције Шчербе 
састоји се у томе да је он, за разлику од Ф. де Сосира, који је разрадио и раз-
граничио појмове језик и говор, његове идеје даље разрадио, а ове појмове до-
пунио новим двочланим појмом «говорна делатност». То су, заправо, разли-
чити појмови једне те исте целине, односно, језик је систем знакова, а говор 
је, у најкраћем, индивидуална употреба језика, док је говорна делатност про-
цес примања и предаје информације. У савременој методици већ је устаљено 
разграничење три главна аспекта језичких појава које подлежу усвајању у на-
стави страног језика – језик, говор и говорна делатност. По Шчерби, говорна 
делатност je могућа само захваљујући постојању другог аспекта – језичког си-
стема, односно лексике и граматике, „које нам уопште нису дате у непосред-
ном искуству (нити у психолошком, нити у физиолошком), а можемо их изво-
дити само из процеса говорења и разумевања, које ја у таквој функцији називам 
језичким материјалом (трећи аспект језичких појава)“ (Шчерба 1974: 26). На 
истом месту Шчерба подвлачи да је да су језички систем и језички материјал 
само различити аспекти у искуству једино дате говорне делатности. 

Интересовања Лава Шчербе за методику  наставе страних језика наста-
ла су још у почетку његове научне делатности, што је и показао у својој бро-
шури Како треба учити стране језике (1929). У њој поставља низ питања која 
се тичу наставе страних језика за одрасле. С друге стране, он овде посебно 
развија (на плану методике) теорију о лексичким и структурним елементима 
језика и о примарној важности познавања структурних елемената. У вези са 
својим наставничким радом, прво је почео да се бави питањима предавања ру-
ског језика, али ускоро његову пажњу све више привлачи методика наста-
ве страних језика: машине које говоре, разни стилови изговора итд. Шчерба 
1937. године долази на чело општеуниверзитетске катедре страних језика. Ту 
започиње темељну реорганизацију предавања страних језика, уводећи у на-
ставу своју методику читања и откривања садржаја страних текстова. Стога, 
за наставнике покреће специјалне методичке семинаре на којима демонстрира 
примену својих поступака на латинском језичком материјалу. Те идеје нашле 
су одраза у његовој даљој научној делатности и бројним објављеним радови-
ма. Током двогодишњег управљања катедром Шчерба у великој мери подиже 
ниво језичких знања студената и ефикасност учења страних језика. Он пише 
да се у Русији од савремених лингвиста нико није бавио, нити се занима за ме-
тодику наставе, а да је, вероватно, он први руски лингвиста кога је живот на-
вео да се бави наставом, па самим тим и методиком наставе језика. Истиче да 
наставља научно дело и традицију свог учитеља Бодуена де Куртенеа који је, 
иако се није бавио методиком наставе страних језика, на сваки начин подстицао 
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своје ученике да проучавају и наставну праксу, као један вид своје научне делат-
ности. Утолико пре што је Куртене имао широка интересовања за живи језик и 
практичну фонетику, што је, заправо, и једна од карактеристичних црта његове 
лингвистичке школе (в. Зиндер, Матусевич 1974: 19-21) 

Дефинишући статус методике наставе страних језика као науке, 
Л.В.Шчерба, поред осталог, пише: „Свака методика наставе, иако је наука, ни-
пошто није теоријска (подвукао – В.Р.). Она се не бави питањем: како и за-
што, на овај или онај начин, протиче нека појава, какав је то, на пример, случај 
у области историје, астрономије или отпорности материјала (...) Зато, сваку ме-
тодику наставе треба сматрати практичном (...) У наше методике, чак и у 
званичне наставне програме, ушао је суштински потпуно бесмислен предлог 
да настава изражајног читања на страном језику иде тако далеко како би уче-
ници могли да јасно покажу своје знање о граматичкој структури сваке фра-
зе, све до потпуног разумевања свих нијанси њеног смисла. Сваком писменом 
лингвисти јасно је, пре свега, то да је изражајност изговора (тј. интонација и 
ритам фразе) функција смисла дате фразе, и, даље, да се изражајност по фор-
ми разликује од језика до језика, и зато се баш она мора највише учити, јер је 
управо изражајност на страном језику скоро недостижан идеал за онога који 
тај језик учи у школи“ (Шчерба 1974: 319-321). Ипак, Шчерба скреће пажњу 
на одређену опасност од присуства претераног емпиризма у методици наста-
ве, јер су, по правилу, многе науке настале на основама грубе емпирије, која не-
ретко опстаје и с датом науком иде даље напред. У погледу статуса методике и 
њеног односа с другим, њој блиским наукама, као што је, на пример, дидактика, 
Шчерба има јасан став. „ Ако се добро удубимо у односе између методике овог 
или оног предмета и дидактике, онда морамо признати да и не постоји никак-
ва методика наставе као посебна дисциплина (подвукао – В.Р.); то је, заправо, 
та иста дидактика, али специјално прилагођена једном или другом материјалу 
(...) Може се говорити само о општој и посебној дидактици, а свака методика 
наставе у суштини је само део посебне дидактике“ (Шчерба 1974: 322). Поред 
тога, он методику чврсто везује и за психологију, „као најближу теоријску дис-
циплину“. Међутим, „методика наставе страних језика (или исто што је и по-
себна дидактика примењена на стране језике), ослања се, за разлику од осталих 
методика, не само на чињенице из области психологије него и на чињенице из 
опште или теоријске лингвистике“ (Шчерба 1974: 324). Шчерба, такође, скреће 
пажњу на посебну улогу и место наставника у процесу наставе страног језика. 
По њему, „методичар-лингвиста“ (наставник), мора познавати, како основе ди-
дактике, тако и свој предмет (језик који предаје) и мора практично њиме влада-
ти, али „мора бити и лингвиста-теоретичар у пуном смислу те речи“ (Шчерба 
1974: 323). И на тај начин он потврђује своје опредељење на следећи начин: 
„као лингвиста-теоретичар ја методику наставе страних језика третирам као 
примењену грану опште лингвистике (подвукао – В.Р.) и намеравам да целу 
структуру наставе страног језика изведем из анализе појма „језик“ по разним 
аспектима“ (Шчерба 1974: 325). 

Као што је познато, савремена методика наставе страних језика ослања 
се на сазнања, резултате истраживања и на уопштавања низа других наука, у 
првом реду, лингвистике, психологије, дидактике, културологије и социолинг-
вистике које иначе чине основу методике као науке. Отуда се може закључити 
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да методику наставе страних језика карактерише широка интердисциплинар-
ност. Међутим, конципирање и структурирање методике умногоме зависи и од 
циљева, задатака и услова наставе, тачније, и од нејезичких фактора (циљева, 
задатака, времена трајања наставе, етапе учења језика, категорије и узраста уче-
ника, психолошких фактора усвајања језика и др.), о којима и Шчерба пише 
у својим радовима. У ранијим етапама свога развитка методика наставе стра-
ног језика често се поистовећивала са самом науком о одговарајућем језику. 
Управо из тих разлога, и с позиција лингвистичке науке, методика је третирана 
као примењена лингвистика. Такви погледи и „лингвизација“ методике, одрази-
ли су се у радовима, како Л.В.Шчербе, тако и других лингвиста, међу којима су 
И.В.Рахманов, Г.А.Рошкова, Л.Блумфилд, Ч.Фриз и др. С друге стране, јављају 
се и друкчији приступи појединих стручњака - психолога, дидактичара, култу-
ролога и других, који наглашавају психолошку, дидактичку, културолошку или 
неку другу природу и суштину процеса учења страних језика, па самим тим 
и методике (Б.В.Бељајев, Л.С.Виготски, А.А.Леонтјев, И.А.Зимњаја, Џ.Брунер, 
Ж.Пијаже; И.Д.Салистра, С.Н.Лисенкова, В.Ф.Шатилов; Ј.М.Верешчагин, 
В.Г.Костомаров, Ј.И.Пасов и др.). Стога је током 20. века постојало неколико 
концепција научног статуса методике наставе страних језика, које су, пре свега, 
биле одраз различитих етапа њеног формирања. 

Лав Шчерба пише и о веома важном међусобном односу и преплитању ма-
тер њег и страног језика. „Заиста, школску наставу страног језика (како деце, 
тако и одраслих), није могуће изводити без помоћи матерњег језика, нарочито 
с малим бројем часова“ (Шчерба 1974: 341) (...) Морамо схватити да се у школ-
ским условима не можемо изоловати од матерњег језика, онако како су то чи-
нили у старим племићким породицама, затварајући децу заједно с гувернерима 
и гувернанткама на посебном спрату куће (...) Морамо схватити, једном заувек, 
да матерњи језик ученика учествује на нашим часовима страног језика, коли-
когод то ми желели да га истерамо. Па зато смо дужни да непријатеља преоб-
ратимо у пријатеља (...)“ (Шчерба 1974: 343). Овде је, заправо, реч о примени 
савременог методичког принципа вођења рачуна о матерњем језику ученика. 
Овакав приступ и ставови Шчербе о примереној употреби матерњег језика у 
настави страних језика у потпуности је оправдан и из угла посматрања савре-
мене лингводидактике и посебних методика. Сасвим је јасно да се при избору 
наставног језичког материјала имају у виду особености матерњег језика које би 
могле да отежају (интерференција) или олакшају (фацилитација) усвајање стра-
ног језика, при чему посебну пажњу треба обратити на системске разлике. 

Важност учења страних језика у школи и њихов општеобразовни и култур-
ни значај, колико и методика наставе уопште, посебно привлачи Шчербу. По 
њему, добро постављено и уређено учење и настава страног језика код уче-
ника треба да развије и критички однос према садржајима на страном језику 
с којима се сусреће, да научи пажљиво да чита различите текстове и да от-
крива практичан значај овладавања датим страним књижевним језиком у свој 
његовој стиликој разноликости. Једна од главних идеја Шчербе јесте - да се при 
учењу страног језика усваја нови систем појмова, који је и функција културе и 
историјска категорија, а повезан је и с постојећим стањем друштва и његовом 
укупном активношћу. Тај систем појмова нипошто није непроменљив и стати-
чан, већ га околина усваја посредством језичког материјала. Природно је да се 
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системи појмова у различитим језицима, будући да су они социјална, економ-
ска и културна манифестација и функција друштва, не подударају, што Шчерба 
показује на низу убедљивих примера. Стога, 30-их година он много размишља 
и ради на свим тим питањима и пише више радова у којима излаже нове, ориги-
налне идеје. Почетком 40-х година Шчерба почиње да пише књигу Предавање 
страних језка у средњој школи. Општа питања методике, која је резултат свих 
његових размишљања у области методике наставе страних језика. То је уствари 
језгро његових методичких идеја које су настајале током његовог целог науч-
ног рада и педагошпке делатности, у трајању од тридесет и више година. Ипак, 
књигу није за живота успео да заврши. Објављена је три године након његове 
смрти – 1947. године. 

У августу 1944. Шчерба се озбиљно разболева. Спремајући се за тешку 
опе рацију, он налази снаге да изложи своје погледе на многе научне пробле-
ме у чланку „Текући проблеми науке о језику“. Нажалост, велики научник није 
издржао операцију. Умире 26. децембра 1944. Тако је овај рад, у одређеном 
смислу, постао својеврсно завештање Лава Владимировича. У овом свом по-
следњем раду Шчерба, поред осталог, пише да „свако учење другог језика 
води ка двојезичности“, наводећи да постоје два типа двојезичности – чиста 
двојезичност, „када се између два језика не успоставља никакво поређење, ни-
каква паралела“, дакле, усвајају се независно, и комбинована двојезичност, када 
се „други језик усваја кроз први, па на такав начин комбинована двојезичност 
постаје нормалан случај двојезичности (...), а језик који се усваја увек трпи ова-
кав или онакав утицај првог језика, пре свега, у смислу категоризације појава 
реалне стварности“ (Шчерба 1974: 40-41). 

Научно стваралаштво Лава Владимировича Шчербе веома је богато и раз-
новрсно, пре свега, у области лингвистичких дисциплина, али и области наста-
ве страних језика. Шчерба је, као лингвиста широког профила, веома широко 
схватао своју струку и позив, бавећи се не само теоријским, већ и веома важним 
практичним питањима наставе матерњег и страних језика, питањима образовања, 
културе, културе језика и говора и многим другим. Несебично и дарежљиво је 
преносио, ширио своје идеје и размишљања не само у својим делима, него и у 
разним другим формама научне и личне комуникације. Оригиналност и дуби-
на његових идеја, ширина његових интересовања и посвећеност науци, одав-
но су га ставили у ред највећих руских и европских лингвиста. Методичко 
наслеђе Шчербе од посебног је значаја, јер су његове оригиналне идеје, научна 
интуиција и ерудиција, и објављени радови у овој области, драгоцена баштина 
и допринос савременој методици наставе страних језика. Можемо закључити, 
да је Шчерба у области лингводидактике (теорије наставе језика) и методике 
разрадио основе опште методике наставе страних језика. 

Завршићемо ово наше кратко излагање речима професора Б.Л.Ларина. 
„Л.В.Шчерба је до последњих дана живота био витез филологије, не издавши је 
(филологију) у годинама највећих губитака, понижавања и напада на филолош-
ко образовање. Завети Л.В.Шчербе драгоцени су нам и дуго ће нас надахњивати. 
Његове идеје и даље ће живети и постаће баштина многих и многих, чак и оних 
који никада неће чути, нити сазнати Шчербино име“. 
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ВКЛАД Л.В.ЩЕРБЫ 
В РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Резюме

Настоящая статья посвящается Л.В. Щербе, выдающемуся русскому языковеду пер-
вой половины 20. столетия, а именно обзор на его вклад в развитие методики препо-
давания иностранных языков. Всю жизнь он уделял время разработке вопросов обуче-
ния родному и иностранным языкам. Об этих вопросах Щерба пишет в своих статьях 
и книгах, в которых высказывает новые, оригинальные идеи. В методическом наследии 
Щербы имеется ряд статей и книг, связанных с различными аспектами языка (фоне-
тикой, грамматикой, ситаксисом, орфографией, лексикографаией, речевой деятельно-
стью), с разграничением пассивной и активной грамматики и т.д. Важность изучения 
иностранных языков и их общеобразовательное значение, самая методика их препо-
давания, особенно в средней школе, очень привлекали учёного. Щерба широко пони-
мал свою специальность, активно включаясь в решение многих практических вопросов 
просвещения, культуры, культуры языка и т.д. Благодаря этому, он оставил после себя 
много учеников и последователей. 
Ключевые слова: Л.В. Щерба, лингвистика, грамматика, речевая деятельность, мето-

дика преподавания иностранных языков. 
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NASTAVA ISTORIJE JEZIKA 
SRBA, HRVATA, BOŠNJAKA I CRNOGORACA 

ZA STUDENTE JUŽNOSLOVENSKIH FILOLOGIJA I 
BALKANISTIKE U BRNU – PROBLEMI I IZAZOVI

Članak uspoređuje različite načine opisa istorije jezika Srba, Hrvata, Bošnjaka i Crnogoraca, 
odnosno sociolingvističke problematike s tim u vezi, kako su prikazani u uvodnim glavama 
nekih gramatika srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika. U analiziranim gramatikama može-
mo primetiti sledeće: manje više isti pogled preobladava na klasifikaciju južnoslovenskih je-
zika; što se tiče predstandardnog razdoblja, razlikuju se uglavnom pogledi u bošnjačkoj gra-
matici; najviše neslaganja u svim gramatikama ima oko interpretacije događaja iz XIX i XX 
veka. Ovi zaključci služe kao ilustracija poteškoća s kojima se suočavaju nastavnici istorije 
južnoslovenskih jezika i studenti južnoslovenskih filologija i balkanistike na Masarikovom 
univerzitetu u Brnu, Češka.

Ključne reči: srpski jezik; hrvatski jezik; bošnjački/bosanski jezik; nastava istorije južno-
slovenskih jezika

Studijski programi južnoslovenskih filologija na Masarikovom univerzitetu u 
Brnu sadrže ne samo sinhrono izučavanje jezika, nego i predavanja koja su usmere-
na dijahrono. To znači da osim očekivanih predmeta kao što su fonetika i fonologija, 
morfologija, sintaksa i leksikologija u magistarskim programima studentima nudi-
mo takođe predmete koji su usmereni u prošlost – dijalektologiju i istoriju jezika. U 
ovome referatu ću obratiti pažnju na istoriju jezika. Šta se time u stvari misli – kao 
istorija jezika može se izučavati istorijska fonetika, fonologija i gramatika određenog 
standardnog jezika, no isto tako proces standardizacije takvog jezika. I prvu i drugu 
mogućnost možemo izučavati kada govorimo samo o jednom određenom jeziku, ali 
osim toga možemo iskoristiti priliku da o njima govorimo u komparaciji. Upoređivati 
možemo na primer srpski jezik sa maternjim jezikom naših studenata, tj. sa češkim je-
zikom, ili srpski sa drugim južnoslovenskim, odnosno slovenskim jezicima. U našim 
studijskim programima izučavanja južnoslovenskih jezika obraćamo pažnju na kom-
paraciju procesa istorijskog razvitka tih jezika da bismo studentima tako omogućili 
da upoznaju i usvoje šaroliku sliku različitih puteva standardizacije modernih savre-
menih standardnih jezika, identifikuju sličnosti i razlike u tim putevima. Istovremeno 
je našim ciljem prikazati suštinu problematičnih odnosa u okviru srpskohrvatskog 
jezičkog područja sa jedne strane (ili područja srednjojužnoslavenskog dijasistema 
– kako se to područje naziva u Hrvatskoj i BiH) te bugarsko-makedonskog jezičkog 
područja sa druge strane. Kad bismo govorili samo recimo o istoriji srpskoga jezika 
u okviru srpske filologije, studenti srbisti ne bi imali priliku da saznaju nešto više o 
specifičnostima procesa standardizacije jezika u Hrvatskoj, i obrnuto – za studente 
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kroatiste bi zauvek ostalo skriveno ono što se događalo recimo sa crkvenoslovenskim 
jezikom kod Srba. Pitanja vezana uz bošnjački (koji sami Bošnjaci zovu bosanski) ili 
crnogorski jezički standard, tj. gledišta i pozicije propagatora bošnjačkog, odnosno 
crnogorskog standardnog jezika, takođe ne bi došla do ušiju naših studenata srbistike, 
kroatistike ili balkanistike. Smatram da tako ograničen pristup nije dovoljan jer vodi 
do ograničenog viđenja stvari, rezultat čega je nesposobnost objektivnog pogleda ili 
barem pokušaja objektivnog pogleda kada se u obzir ne uzimaju različite činjenice, 
nego pre različita tumačenja istih činjenica.

Da nije lako govoriti o istim istorijskim činjenicama, uzimajući u obzir različite 
izvore, želimo prikazati na nekoliko primera tumačenja istorije standardizacije knji-
ževnog jezika na područjima Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine te Hrvatske. 
Pogledaćemo u tri gramatike u kojima se nalazi uvodna glava koja korisnike upućuje 
u istoriju standardizacije književnog/standardnog jezika – srpskog (Gramatika srp-
skog književnog jezika – autor Živojin STANOJČIĆ, Beograd 2010 /1. izd./ i njena 
starija verzija Gramatika srpskoga jezika – autori Živojin STANOJČIĆ i Ljubomir 
POPOVIĆ, Beograd 2004 /9. izd./), hrvatskog (Gramatika hrvatskoga jezika – autori 
Stjepko TEŽAK i Stjepan BABIĆ, Zagreb 2009 /17. izd./, 1996 /11. izd./ i 1994 /10. 
poprav. izd./) i bošnjačkog (Gramatika bosanskoga jezika – autori Dževad JAHIĆ, 
Senahid HALILOVIĆ i Ismail PALIĆ, Zenica 2000, 1. izd.). Uvodne informacije 
uključuju uglavnom podatke o jezicima uopšte, klasifikaciji slovenskih jezika, isto-
riji jezika koji se u gramatici obrađuje i dijalektima toga jezika. U Stanojčićevoj 
Gramatici (dalje u tekstu GSKJ) oni naprimer zauzimaju 18 strana (s. 17–34), u 
Gramatici Težaka i Babića (dalje u tekstu GHJ) 21 stranu (s. 11–31), u Gramatici 
Jahića, Halilovića i Palića (dalje u tekstu GBJ) 48 strana (s. 21–68).

1. Klasifikacija južnoslovenskih jezika

Naša analiza počinje klasifikacijom južnoslovenskih jezika. Na osnovu dole na-
vedenih citiranih odlomaka je očevidno da najviše mesta za objašnjenje najstarijeg 
razdoblja južnoslovenskih jezika i savremenog stanja na tom području određuju Ž. 
Stanojčić i autor uvoda u bosanskoj gramatici Dž. Jahić. Obojica pokušavaju da ne-
kako, barem u nekoliko reči, objasne i preciziraju sociolingvističko stanje na područ-
ju bivšeg srpskohrvatskog jezika (1B, odnosno 1K), Stanojčić i u starijem izdanju 
(GSJ, 1E):1

SRB:
1A/ „U toku istorijskog razvitka u krugu južnoslovenske zajednice formirale su se dve 

jezičke zajednice. Prvo, formirala se – zapadna jezička zajednica, iz koje su se razvili, 
kao posebni narodni jezici – jezici Srba i Crnogoraca, Hrvata i Slovenaca i, na osnova-
ma jezika prva tri navedena naroda, mnogo kasnije, jezik Bošnjaka, koji su, i kao knji-
ževni jezici, danas određeni nacionalnim predznakom (na primer, srpski jezik, hrvatski 
jezik, slovenački jezik itd.). Drugo, formirala se – istočna jezička zajednica, iz koje se ra-
zvio jezik hrišćanske crkve svih slovenskih naroda, poznat u lingvistici kao starosloven-
ski jezik (koji se naziva u nauci i terminom starocrkvenoslovenski jezik), kao što su se ra-
zvili i jezici Makedonaca i Bugara (tj. makedonski jezik i bugarski jezik).“ (GSKJ: 18)

1 U svim navedenim citiranim odlomcima polumasna slova i podvučeno ističe autor, kurziv je 
originalan.
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1B/ „[U] drugoj polovini XX veka, taj (lingvistički isti) [srpskohrvatski] jezik prvo 
se deli na dve varijante, odnosno sada – od poslednje decenije XX veka – na dva stan-
dardna (književna) jezika – srpski i hrvatski, kojim govore i pišu pripadnici ta dva na-
roda bez obzira na to u kojim državama žive – Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj ili u Bosni i 
Hercegovini. Zatim se kao književni jezici kodifikuju i varijante koje nose nazive bo-
sanski jezik (odnosno bošnjački jezik) i crnogorski jezik, koji su i službeni jezici u jed-
nom od dva entiteta u BiH, odnosno u Crnoj Gori.“ (GSKJ: 34)

1C/ „U nauci o slovenskim jezicima, pa i u gramatikama, lingvistička zajednica u ko-
joj su se nalazila ova tri narečja, (...) označava(la) se terminom srpskohrvatski jezik (...).“ 
(GSKJ: 18)

1D/ „U toku istorijskog razvitka u krugu južnoslovenske zajednice formirala se za-
padna jezička zajednica, iz koje su se razvili slovenački i srpskohrvatski jezik, i istočna 
jezička zajednica, iz koje su se razvili makedonski, bugarski i nekadašnji staroslovenski 
jezik.“ (GSJ: 6)

1E/ „S obzirom na to (na posebne društveno-političke, verske, nacionalne i druge 
uslove, na jezička okruženja drugih naroda), srpskohrvatski književni jezik deli se na 
dve varijante ili vida, odn. na dva standardna (književna) jezika – srpski i hrvatski. U 
nekim delovima Bosne i Hercegovine (onima sa južnoslovenskim muslimanskim stanov-
ništvom) neguje se varijanta s nazivom bosanski ili – sa više opravdanja – bošnjački 
jezik.“ (GSJ: 21)2

1F/ „U južnoslovenskim zemljama, srpskohrvatskim jezikom, koji, zavisno od sre-
dine, ima vidove i nazive: srpski jezik, hrvatski jezik, kao i bošnjački jezik, narodnim 
i književnim (= standardnim) danas se govori u državnoj zajednici Srbija i Crna Gora, u 
Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj.“ (GSJ: 6)

U hrvatskoj gramatici beležimo zanimljiv razvitak shvatanja odnosa hrvatskog i 
srpskog jezika – usp. izd. iz 1994. godine (1I) i kasnija (1H, 1G).

HRV:
1G/ „(...) južnoslavenski su slovenski, hrvatski, srpski, makedonski, bugarski i staro-

slavenski. U novije vrijeme počinje se oblikovati i bošnjački (bosanski, jezik bosan-
skih muslimana), a prve priručnike dobiva i crnogorski.“ (GHJ09: 9)

1H/ „(...) južnoslavenski su slovenski, hrvatski, srpski, makedonski, bugarski i staro-
slavenski.“ (GHJ96: 9)

1I/ „(...) južnoslavenski su slovenski, hrvatski i srpski, makedonski, bugarski i staro-
slavenski.“ (GHJ94: 9)

BOS:
2 Stanojčić dalje u fusnoti navodi definiciju srpskohrvatskog jezika iz Enciklopedije 

srpskog naroda (Beograd 2008, 1076).
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1J/ „Južnoslavenski jezici nastaju iz južnoslavenskoga prajezika, odnosno iz dva nje-

gova ogranka. Ovim prajezikom preci Južnih Slavena govorili su prije nego što su se do-
selili na Balkan. Taj južnoslavenski prajezik razdvaja se na zapadni i istočni prajezik. Iz 
zapadnog južnoslavenskoga prajezika nastali su slovenski jezik i srednjojužnoslaven-
ski dijasistem, a iz istočnoga južnoslavenskoga prajezika nastali su makedonski, bugarski 
i staroslavenski jezik.“ (GBJ: 21)

1K/ „Srednjojužnoslavenski dijasistem sadržavao je pet širih dijalekatskih cjelina: kaj-
kavsku, čakavsku, zapadnoštokavsku, istočnoštokavsku i torlačku. Iz tih pet srednjovje-
kovnih narječja kasnijim razvojem nastaju: zapadna srednjojužnoslavenska grupa, a to 
su hrvatski i bosanski jezik i istočna srednjojužnoslavenska grupa, a to su srpski i crno-
gorski jezik. Srednjojužnoslavenski dijasistem (odnosno nazivi za sve četiri nacional-
no-jezičke tradicije) više od jednog stoljeća (od sredine XIX sve do kraja XX vijeka) ra-
zvijao se u sklopu zajedničkog naziva srpskohrvatski/hrvatskosrpski jezik. Danas se 
upotrebljavaju nazivi srpski, hrvatski i bosanski jezik, s tim što naziv crnogorski jezik 
još nije zvanično priznat.“ (GBJ: 21)

Što se tiče najmlađeg proglašenog postsrpskohrvatskog standardnog jezika – crno-
gorskoga, on se navodi samo u novijim izdanjima srpske, odnosno hrvatske gramati-
ke (1B i 1G), međutim bosanska gramatika o njemu govori još pre raspada Državne 
zajednice Srbije i Crne Gore zbog separacije Crne Gore, uz napomenu da njegov na-
ziv „još nije zvanično priznat“ (1K).

Ako uporedimo podatke iz analiziranih gramatika, vidimo da se u svima opisu-
je savremeno stanje u osnovu na jednak način – razlikuju se četiri standardna jezika 
(srpski, hrvatski, bosanski/bošnjački i crnogorski) koji su u suštini varijante jednog 
jezika („srpskohrvatskoga“ /GSKJ/, odnosno „srednjojužnoslavenskoga dijasistema“ 
/GBJ/). To da postoje dve mogućnosti nazivanja jezika Bošnjaka eksplicitno navode 
samo srpska („bosanski jezik [odnosno bošnjački jezik]“ – 1B; „bosanski ili – sa više 
opravdanja – bošnjački jezik“ – 1E) i hrvatska („bošnjački [bosanski, jezik bosan-
skih muslimana]“ – 1G) gramatika, no u njima ne nalazimo osporavanja jednoga ili 
drugog lingvonima. Bosanska gramatika navodi samo jednu mogućnost („bosanski 
jezik“ – 1K). Različiti načini kako se navodi podatak o jeziku Bošnjaka sasvim su u 
skladu sa srpskom, odnosno hrvatskom, odnosno bošnjačkom jezičkom politikom.

2. Razdoblje najstarijih književnih spomenika, glagoljica

U ovom drugom delu nas zanima koje redakcije staro(crkveno)slovenskog jezika 
autori gramatika navode i kako se izjašnjavaju o glagoljici. U GSKJ i GSJ se namer-
no govori samo o srpskoj redakciji staroslovenskog jezika, druge se tamo ne navode. 
Glagoljicu Ž. Stanojčić predstavlja samo kao prvo pismo staroslovenskog jezika, bez 
dalje podele. S. Babić (GHJ) navodi sve redakcije (2A), glagoljicu deli na stari tip 
(obla) i novi tip (uglata, hrvatska, 2B). U tom kontekstu je zanimljivo što uglatu gla-
goljicu imenuju takođe ktetikom „hrvatska“, no kod oble ktetika „bugarska“ nema, 
iako se i on često koristi.

HRV:
2A/ „(...) taj se modificirani, živom govoru donekle prilagođeni tip naziva redak-

cijama: hrvatska, srpska, ruska, češka, bugarska, makedonska, panonskoslavenska.“ 
(GHJ09: 10)
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2B/ „Stari je tip glagoljice tzv. obla glagoljica, a u Hrvatskoj se razvio novi tip – ugla-
ta ili hrvatska glagoljica.“ (GHJ09: 10)

Autori bosanske gramatike ovo najstarije razdoblje vide malo drugačije: na srp-
sko-hrvatskom jezičkom području navode postojanje triju redakcija u ono doba – 
osim široko priznatih srpske i hrvatske takođe „bosansko-humsku“ (2C), o kojoj srp-
ska lingvistika tradicionalno govori kao o zetsko-bosanskom ili zetsko-humskom 
pravopisnom tipu srpske redakcije staroslovenskog jezika (vidi npr. Milanović 2004: 
43). Odmah zatim zaključuju da je današnji bosanski jezik potekao upravo iz te re-
dakcije (2C). Slično postupaju u slučaju glagoljice – osim oble i uglaste navode još 
„prijelaznu formu“ između njih, tzv. poluoblu, kojoj odmah dodaju željeni regionalni 
atribut: „bosanska glagoljica“ (2D).

BOS:
2C/ „Postoje različite redakcije staroslavenskog jezika: hrvatska, srpska, bosansko-

humska, bugarska, makedonska, češka i ruska redakcija. Tako je bosanski jezik potekao 
iz svoje bosansko-humske redakcije, odnosno verzije prvotnoga staroslavenskog ili opće-
slavenskog jezika.“ (GBJ: 22)

2D/ „Postojala su tri tipa glagoljice. (...) U Bosni se u srednjem vijeku upotrebljava-
la prijelazna forma između oble i uglaste glagoljice, koja se naziva poluobla, odnosno 
bosanska glagoljica.“ (GBJ: 22)

3. Bosančica

O bosančici kao specifičnom tipu ćirilice se piše samo u hrvatskoj i bosanskoj 
gramatici, kod Stanojčića podataka o njoj nema. S. Babić termin „bosančica“ shvata 
kao varijantu zapadne ćirilice (3A). Puno više mesta za bosančicu nalazi Dž. Jahić, 
što je potpuno razumljivo. Međutim, za razliku od Babića Jahić o njoj govori kao o 
bosanskoj ćirilici (3B), tj. opet koristi regionalnu odrednicu, kao što smo to već pri-
metili u slučaju sa glagoljicom (2D). Osim toga se oseća velika autorova potreba da 
se korisnicima njegove gramatike odredi koji su nazivi ispravni, a koji nisu (3B). Po 
strani ostavljamo diskutabilni podatak o tome da je bosančica formirana (ili je bila u 
upotrebi) još u X veku.

HRV:
3A/ „Uz glagoljicu vrlo se rano javlja i zapadna ćirilica, tzv. bosančica (Bosna, južna 

Dalmacija, Povaljska listina iz 1184./1250.) i latinica (...).“ (GHJ09: 12)

BOS:
3B/ „U najstarije vrijeme (X vijek) u Dubrovniku i srednjoj Dalmaciji pa i u Bosni 

formirana je bosanska ćirilica ili bosančica. (...) Za tu ćirilicu upotrebljavaju se različiti 
nazivi: najčešće bosančica, zatim bosanska ćirilica, bosanica, bukvica, bosansko pismo, 
a tendenciozno i nenaučno upotrebljavali su se i nazivi hrvatska ćirilica, hrvatsko pismo, 
bosansko-hrvatska ćirilica, pa čak i naziv srpsko pismo. (...) ustavna bosančica bila je u 
upotrebi od X do XV vijeka.“ (GBJ: 49)
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4. Ilirizam

Što se interpretacije ilirskog pokreta kod Hrvata tiče možemo zabeležiti različite 
naglaske: srpski lingvist Ž. Stanojčić govori o „radu na stvaranju jedinstvenog knji-
ževnog jezika i pravopisa, zajedničkog za Srbe i Hrvate“ (4A) te Gajevu novoštokav-
štinu naziva književnim jezikom „vukovskog tipa“ (4A), što u starijem izdanju svoje 
gramatike još nema (4B).

SRB:
 4A/ „(...) u prvoj polovini XIX veka najvažniji deo ilirskog književno-kulturnog pro-

grama bio je rad na stvaranju jedinstvenog književnog jezika i pravopisa, zajedničkog za 
Srbe i Hrvate. (...) Otuda su oni 1836. godine za književni jezik uzeli najrasprostranje-
nije, novoštokavsko narečje ijekavskog izgovora, koje je kao književni jezik, uostalom, 
već bilo potvrđeno u bogatoj dubrovačkoj književnosti, i time se našli na istoj opštoj li-
niji sa našim velikim reformatorom Vukom Stef. Karadžićem. (...) Ljudevit Gaj (...) uči-
nio da se novi, književni jezik vukovskog tipa spoji sa tradicijom i tako postane opšti 
književni jezik Hrvata. (...) Iako se književni jezik razvijao na istoj osnovi, hrvatski ilirci 
bili su za to da osnova za njegovo bogaćenje, osim narodnog, bude i jezik iz prošlosti, pre 
svega jezik dubrovačke književnosti XV–XVIII veka. Vuk Karadžić je, s druge strane, tu 
osnovu video samo u aktualnom narodnom jeziku i u jeziku narodnih umotvorina. Ove 
razlike u pristupu zajedničkom književnom jeziku, međutim, ne menjaju strukturu toga 
jezika.“ (GSKJ: 31)

4B/ „(...) da se novi književni jezik spoji sa tradicijom i tako postane opšti književni 
jezik Hrvata, (...).“ (GSJ: 18)

S. Babić naprotiv naglašava da je štokavski među delom Hrvata bio proširen još 
pre ilirskog pokreta i da su ilirci hteli da jezički ujedine sve Južne Slovene (4C), ali 
u tome nisu uspeli. Kada uporedimo sva tri korišćena izdanja gramatike Težaka i 
Babića, možemo da primetimo proces supstitucije internacionalizma grafija – od sa-
mostalno navedene reči grafija (4E), zatim dubletnog korišćenja hrvatske reči slo-
vopis zajedno sa grafijom (4D), pa sve do samostalno navedene reči slovopis (4C). 
Takav pristup u tekstu naučnog stila može da se karakterizuje kao tipičan primer je-
zičkog purizma.

HRV:
4C/ „Sve je Hrvate u jednom jeziku i u jednom slovopisu, tipu slova za pisanje gla-

sova, ujedinio tek Ljudevit Gaj. (...) Gaj je naišao na neznatan otpor jer je postupao vrlo 
taktično, a s druge strane jer je i prije njega na kajkavskom području bilo shvaćanja da tre-
ba uzeti štokavski književni jezik i pokušaja da se tako piše (Draškovićeva Disertacija), 
kajkavci su smatrali da preuzimaju svoje, a ne nešto tuđe. Zato Gaj zapravo i nije preki-
nuo jezičnu tradiciju, nego je nastavlja, u prvom redu dubrovačku i slavonsku. On je da-
kle jedan od hrvatskih književnih jezika, koji je u Hrvata već bio izgrađen i prije prepo-
roda, proširio i na kajkavsko područje. (...) [Gaj i ilirci] nastojali su da u književnom 
jeziku ujedine sve Južne Slavene. Zato su hrvatski jezik nazvali ilirskim i zato su neke 
pojedinosti prilagođavali tomu cilju. No to je bilo više deklarativno, praktički su to 
ostvarili samo kod Hrvata štokavaca, čakavaca i kajkavaca. (...) [Š]iroka se ilirska 
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ideja pokazala neostvarljivom. Svi su južnoslavenski narodi krenuli svojim putovima.“ 
(GHJ09: 14)

4D/ „Sve je Hrvate u jednom jeziku i u jednom slovopisu (grafiji), tipu slova za pisa-
nje glasova, ujedinio tek Ljudevit Gaj.“ (GHJ96: 13)

4E/ „Sve je Hrvate u jednom jeziku i u jednoj grafiji, tipu slova za pisanje glasova, uje-
dinio tek Ljudevit Gaj.“ (GHJ94: 13)

Dž. Jahića ilirizam zanima samo u smislu njegovog odnosa prema bošnjačkome 
jeziku, kao što se vidi u primeru 4F.

BOS:
4F/ „Ilirski preporoditelji bosansko jezičko naslijeđe uključuju u sastav ilirskog 

jezika, sve dok pojam „ilirizam“ nije potisnut pojmom „kroatizam“, pri čemu je bosan-
ski jezik nazivan i smatran dijelom hrvatskog jezika. S druge strane, Vuk Karadžić 
je smatrao da su Bošnjaci, kao i svi narodi štokavskog narječja, u stvari Srbi, te stoga nji-
hov jezik također naziva srpskim.“ (GBJ: 55)

5. Bečki književni dogovor

S ilirizmom je usko povezan tzv. Bečki književni dogovor iz 1850. godine. U srp-
skoj gramatici je taj dogovor tradicionalno predstavljen kao izlazna tačka na zajed-
ničkom jezičkom i književnom putu Srba i Hrvata. U GSKJ se naglašava, za razliku 
od ranije GSJ, da se radi o vukovskom tipu književnog jezika (5A, 5B).

SRB:
5A/ „Gotovo istovremeno sa Vukovom delatnošću, pristalice ilirskog pokreta u 

Hrvatskoj, predvođeni Ljudevitom Gajem, napuštaju kajkavsko narečje u funkciji hrvat-
skog književnog jezika i uzimaju štokavsko narečje ijekavskog izgovora. Na taj su način 
ilirci i Vuk utrli put budućem zajedničkom književnom jeziku. Književnim dogovo-
rom u Beču 1850. godine, ilirci D. Demeter, I. Kukuljević, I. Mažuranić i drugi, zajedno 
sa Vukom, Đ. Daničićem i F. Miklošičem, pozvali su srpske i hrvatske pisce da pišu 
novim, vukovskim tipom književnog jezika. Mladi naraštaji ljudi koji su delovali u kul-
turi prihvatili su ovaj poziv, pa se tokom celog preostalog dela XIX veka zajednički knji-
ževni jezik razvijao na idejama Vuka i iliraca.“ (GSKJ: 28)

5B/ „(...) pozvali su hrvatske i srpske pisce da pišu novim tipom književnog jezika.“ 
(GSJ: 16)

U hrvatskoj gramatici o Bečkom književnom dogovoru ima podataka samo u 
GHJ94. Babićev opis bečkoga sastanka odgovara pretežnom hrvatskom pogledu na 
taj događaj. Pokušaj da se objasni zašto su Hrvati u to vreme uopšte tražili neki je-
zički savez sa Srbima ilustruje rečenica „polazeći od krive pretpostavke“ i umetnuta 
rečenica „najviše pod Karadžićevim utjecajem“ (5C). U sledećem izdanju gramatike 
(GHJ96) je ovaj 14. odlomak promenjen – predstavlja zaključak o razdoblju ilirizma 
kao hrvatskom narodnom preporodu. O Bečkom književnom dogovoru u tom izda-
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nju više nema ni reči (GHJ96: 14). Izdanje iz 2009. godine ima jednak sadržaj 14. od-
lomka kao izdanje iz 1996. godine (GHJ09: 14). Dakle, iako u starijem izdanju mo-
žemo naći još jedan odlomak o Bečkom književnom dogovoru, u tom odlomku se on 
ionako marginalizuje, smatra se greškom, koja je „[ostala] bez neposrednog utjecaja 
na kasniji razvoj hrvatskoga i srpskoga književnog jezika“ (5C). Brisanje podataka 
o Bečkome književnom dogovoru iz kasnijih izdanja možemo shvatiti kao konačnu 
tačku te marginalizacije.

HRV:
 5C/ „Polazeći od krive pretpostavke da su Hrvati i Srbi jedan narod i da prema 

tome trebaju imati jednu književnost i jedan književni jezik, 1850. godine sastaju se u 
Beču Hrvati I. Kukuljević, D. Demeter, I. Mažuranić, V. Pacel i S. Pejaković, Srbi V. S. 
Karadžić, Đ. Daničić i Slovenac F. Miklošič i zaključuju, najviše pod Karadžićevim utje-
cajem, da je najbolje od narodnih narječja izabrati jedno da bude književni jezik, da je 
najbolje da to bude ijekavski govor i da pisanje treba biti što bliže izgovoru. Taj dogovor, 
nazvan Bečkim književnim dogovorom, ostao je bez neposrednog utjecaja na kasniji ra-
zvoj hrvatskoga i srpskoga književnog jezika.“ (GHJ94: 14, odlomak 14)

Bosansku gramatiku, kao i u slučaju ilirizma, oko Bečkog književnog dogovora 
zanima samo to da li je nekako koristio bošnjačkom jeziku. Jahić, naravno, zaključu-
je da nije (5D), te u njemu vidi „usk[u] političk[u] form[u] sporazuma između Srba 
i Hrvata“ (5D). Bosanska tradicija se prema Jahiću „ne imenuje, nenaučno se negira 
i prešutkuje“ (5D).

BOS:
5D/ „U zaključku Dogovora stoji kako za temelj zajedničkog jezika treba uzeti „juž-

no narječje“, tj. Vukov hercegovački i Gajev štokavsko-ijekavski dijalekt kao književ-
ni. Tu, međutim, nije ni spomenuta Bosna kao matica toga govora i te dijalekatske baze. 
Nije uvažavana pisana bogomilska, bosanskomuslimanska i franjevačka tradicija, 
a bosanski jezik također nije ni spomenut. Dogovor je u stvari bio jednostrana i 
uska politička forma sporazuma između Srba i Hrvata. Tu je ispoljena izrazita unita-
ristička koncepcija zajedničkog jezika na račun središnje bosanske i crnogorske tradicije. 
Bosanska tradicija se ne imenuje, nenaučno se negira i prešutkuje. Takav pristup naslje-
đuje se (oko sto godina kasnije) i u koncepciji samog Novosadskoga dogovora iz 1954. 
godine. Time je postavljen temelj za naimenovanje jezika: srpskohrvatski-hrvatskosrpski, 
a historijski naslijeđeni naziv bosanski jezik istisnut je iz lingvističke upotrebe.“ (GBJ: 
55-56)

6. Jezička politika u Jugoslaviji

Kao šestu temu smo izabrali jezičku politiku u Jugoslaviji i njenu refleksiju u ana-
liziranim gramatikama. Odlomak iz srpske gramatike svedoči o tome da njen autor 
razdoblje zajedničkog književnog jezika vidi gotovo idilično:

SRB:
6A/ „Sociolingvistički gledano, kraj XIX i početak XX veka doneli su pojačane veze 

među srpskim i hrvatskim piscima i javnim radnicima, pa tako i među njihovim kultura-
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ma u celini, čime se zajednički književni jezik, koji je tokom većeg dela XX veka imao 
naziv srpskohrvatski (...), bogatio iz raznovrsnih izvora sa cele teritorije na kojoj se 
govorio. Tome je doprineo i život u zajedničkoj državi Jugoslaviji (...), kao i zajed-
nički život i kulturni razvoj (...) u federalnoj državi, koja je ustavno i tome jeziku, i 
svim drugim jezicima (...) koji su se u toj državi govorili – garantovala upotrebu u 
kulturi, kao i uopšte u javnoj i službenoj upotrebi.“ (GSKJ: 32)

Sasvim drugačiju interpretaciju nalazimo u hrvatskoj gramatici. Razdoblje prve 
Jugoslavije uopšte nije idilično (6B), u drugoj Jugoslaviji ipak je položaj jezikā bio 
bolji, mada je i tada hrvatski jezik „doživio drugo rashrvaćivanje“ (6B). Iz iste vizure 
sukoba hrvatskog jezika sa srpskom nadmoći Babić opisuje razdoblje Novosadskog 
dogovora (1954.) i Deklaracije (1967.) (6D). Godine nakon raspada SFRJ za hrvatski 
jezik znače oslobođenje i povratak na stare pozicije (6D), što automatski treba da se 
prihvata pozitivno. Pravac hrvatske jezičke politike dobro se vidi u ispravci jedne re-
čenice (6C) iz GHJ94, u kojoj se još govori o „jezičnim izrazima“. U GHJ96 i GHJ09 
se već govori o „jezicima“ (6B).

HRV:
6B/ „Stvaranjem prve Jugoslavije 1918. godine silom srpske vlasti, zakona, odluka 

i propisa koji su protegnuti na Hrvatsku ili koji su donošeni u Beogradu samo na 
srpskome jeziku, srpski se književni jezik znatno proširio na štetu hrvatskoga i tako 
je na mnogim područjima (...) naglo prekinuta hrvatska jezična tradicija, ali ni ta-
kvim nasilnim postupcima nije postignuto jezično jedinstvo. (...) U početku je u drugoj 
Jugoslaviji u načelu priznato svakomu narodu da se služi svojim jezikom pa su zakonski 
priznata četiri ravnopravna jezika: hrvatski, srpski, slovenski i makedonski, ali je tada hr-
vatski jezik doživio drugo rashrvaćivanje.“ (GHJ09: 16)

6C/ „U socijalističkoj Jugoslaviji u početku je prepušteno svakom narodu da se služi 
svojim jezičnim izrazom.“ (GHJ94: 15)

6D/ „Budući da je Novosadski dogovor iskorištavan za dokazivanje da hrvatski 
književni jezik ne postoji i da je unifikacija političkom i upravnom prevlasti imala te-
žnju da prevladaju srpske književnojezične osobine, kako se to dogodilo u BiH, u ožujku 
1967. osamnaest hrvatskih kulturnih ustanova potpisuje Deklaraciju o nazivu i položaju 
hrvatskog književnog jezika tražeći da se u Ustav SFRJ unese odredba kojom će se jasno 
i nedvojbeno utvrditi ravnopravnost četiriju književnih jezika: slovenskoga, hrvatskoga, 
srpskoga i makedonskoga. Taj zahtjev nije prihvaćen, nego je Deklaracija doživjela že-
stoku političku osudu. (...) Sa stvaranjem slobodne Hrvatske hrvatski se književni je-
zik počinje snažnije pohrvaćivati u onome dijelu u kojem je bio rashrvaćen. U jed-
nome smislu vraća se na 1918. (...), a u drugome na 1945. (...).“ (GHJ09: 17)

Bosanska gramatika predlaže pogled koji srpskohrvatski jezik ponovo oseća 
kao nešto u što bosanski jezik „utanja poput ponornice“ i zbog čega „nestaje“ (6E). 
Novosadski dogovor Jahić interpretuje isto kao razdoblje ilirizma ili Bečki književ-
ni dogovor, tj. kao sporazum Srba i Hrvata u kojem nema mesta za jezik bosansko-
hercegovačkog, pa čak i crnogorskog prostora (6E). Naziv bosanski jezik se „vraća u 
upotrebu“ (6G) tokom rata u 90. godinama XX veka.
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6E/ „Bosanski jezik u vrijeme između dva svjetska rata svoje pisane forme razvija u 

sklopu srpskohrvatskog jezika. Više nema nikakvog spomena o tome jeziku. U vri-
jeme kad naziv bosanski jezik ponovo utanja poput ponornice, nestajući iz zvanične upo-
trebe, svijest o njemu i njegovoj historičnosti ne zamire. (...) Novosadski književni dogo-
vor iz 1954. godine i Pravopis srpskohrvatskog jezika iz 1960. godine, mada polaze od 
principa jezičkog zajedništva, nastavljaju tradiciju dvovarijantnosti srpskohrvatskog 
jezika sa njegovim centrima u Beogradu i Zagrebu. Oni zanemaruju središnji jezič-
ki prostor, ne samo bosanskohercegovački već i crnogorski.“ (GBJ: 61)

6F/ „U vremenu između 1970. i 1980. godine u Bosni i Hercegovini dolazi do poja-
čane aktivnosti u raspravama o bosanskome jeziku, o jezičkom zajedništvu, toleranciji i 
književnojezičkoj politici.“ (GBJ: 62)

6G/ „U toku rata na svim nivoima upotrebe vraća se naziv bosanski jezik. Oko toga 
su u početku bila lutanja i nedoumice; da li se njime imenuje jezik u Bosni i Hercegovini 
ili samo jezik Bošnjaka, da bi ubrzo prevladala teza značenja toga jezika kao maternjeg 
jezika Bošnjaka.“ (GBJ: 63)

Zaključak

Što se tiče KLASIFIKACIJE JEZIKA (tj. standardnih jezika na bivšem srpsko-
hrvatskom prostoru) možemo zaključiti sledeće: podaci u srpskoj gramatici (Živojin 
Stanojčić), hrvatskoj gramatici (Stjepan Babić) i bosanskoj gramatici (Dževad Jahić) 
su manje više isti, tj. SRB ≈ HRV ≈ BOS.

Što se tiče PREDSTANDARDNOG RAZDOBLJA (tj. redakcija staroslovenskog 
+ glagoljice i zatim bosančice) možemo zaključiti sledeće: u srpskoj gramatici o tome 
razdoblju nema dovoljno podataka, podaci u hrvatskoj gramatici se razlikuju od onih 
u bosanskoj gramatici. Stanje bismo stoga mogli prikazati ovako: SRB (≈) HRV x 
BOS.

Što se tiče ILIRIZMA, BEČKOG KNJIŽEVNOG DOGOVORA i VREMENA 
JUGOSLAVIJE možemo zaključiti sledeće: u srpskoj gramatici se ova razdoblja pri-
kazuju manje više idilično, naglašava se saradnja Srba i Hrvata koja je doživela svoj 
vrhunac u okviru jugoslovenske države. U hrvatskoj gramatici se prikazuju ili kao 
pogrešan pokušaj saradnje ili neke uže veze sa Srbima od strane Hrvata ili (uglavnom 
u kasnijim vremenima) kao borba Hrvata za jezičku samostalnost, a protiv srpske je-
zičke hegemonije i jezičkoga unitarizma. U bosanskoj gramatici se ova tri razdoblja 
prikazuju kao vremena različitih sporazumā između Hrvata i Srba u kojima nije bilo 
prostora za jezička nastojanja i težnje bosansko-hercegovačkih muslimana. Stanje bi-
smo stoga mogli prikazati ovako: SRB x HRV x BOS.
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ЮЖНОСЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ 
И БАЛКАНИСТИКИ В БРНО ИСТОРИИ ЯЗЫКА СЕРБОВ, ХОРВАТОВ, 

БОСНИЙЦЕВ И ЧЕРНОГОРЦЕВ – ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ

Резюме
В работе сравниваются различные способы описания истории языка сербов, хор-

ватов, боснийцев и черногорцев, также как и социолингвистическая проблематика 
в этой связи, которая излагается во вступительных разделах некоторых грамматик 
сербского, хорватского и боснийского языков. В проанализированных граммати-
ках замечается следующее: преобладают в той или иной степени одинаковые воз-
зрения на классификацию южнославянских языков; что касается предстандартно-
го периода, мнения расходятся главным образом в боснийской грамматике; больше 
всего разногласий во всех грамматиках возникает в связи с интерпретацией собы-
тий XIX–XX вв. Эти выводы призваны проиллюстрировать трудности, с которыми 
сталкиваются преподаватели истории южнославянских языков и студенты южнос-
лавянских филологий и балканистики Университета им. Масарика в Брно, Чешская 
Республика.
Ключевые слова: сербский язык; хорватский язык; босняцкий/боснийский язык; обу-

чение истории южнославянских языков
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД НОВИТЕ УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ПО 
Т.НАР. МАЛКИ СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ

Някои бележки за електронното обучение (e-learning) 
по български език в Масариковия университет в Бърно, Чехия

Статията представя един нов аспект в обучението по български език за чужденци в 
Масариковия университет – електронното обучение. Тя показва специфичните аспекти 
на електронното обучение и приноса му за процеса на обучение по български език за 
чужденци за студенти-нефилолози в Масариковия университет в Бърно.
Ключови думи: български език за чужденци, e-learning

ИЗАЗОВИ ПРЕД НОВИМ УЏБЕНИЦИМА 
ТЗВ. МАЛИХ СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА

Белешке о електронском учењу (e-learning) 
бугарског језика на Масариковом универзитету у Брну, Чешка

Рад приказује нову димензију у настави бугарског као страног језика на Масариковом 
универзитету – електронско учење (e-learning). Издвајају се поједини специфични аспек-
ти електронског учења и процењује његов општи допринос у настави бугарског језика 
за стране студенте-нефилологе на Масариковом универзитету у у Брну.
Кључне речи: бугарски језик за странце, електронско учење, e-learning

Най-широкообхватното определение на понятието „електронно обучение/
учене“ (e-learning) е следното: „учене, подпомогнато от използването на ин-
формационни и комуникационни технологии (ИКТ)“1, а също и „е-learning е 
форма на обучение, при която се използват мултимедийни елементи с цел ор-
ганизиране и управляване на учебния процес“ (Zounek 2009: 17). Подобно широ-
ко определение се дава в доклада на Европейската комисия, където електронно-
то учене е дефинирано като „ориентиран към учещия подход на използване на 
нови мултимедийни технологии и на Интернет за подобряване на качеството 
на учене чрез улесняване на достъпа до ресурси и услуги, както и до отдале-
чен обмен и колаборация“ (Кременска 2012). Необходимо е да се направи уточ-
нението, че английския термин „електронно учене“ (e-learning) на български 
език най-често се превежда и интерпретира като „електронно обучение“, макар 
че по-коректен би бил терминът „електронно учене/обучение“, за да се отрази 

1 <http://learn.moodle.net/mod/book/view.php?id=17060>, Beetham, Helen, Review: 
developing e-learning models for the JISC Practitioner communities <http://www.jisc.
ac.uk>.
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както тенденцията за даване на първенство на процеса учене, така и на по-ця-
лостното съдържателно отразяване на феномена обучение. Електронното учене 
в този широк смисъл може да покрива спектъра от най-разнообразни практики, 
като се започне с използването на отделни технологии в подкрепа на ученето и 
преподаването, премине се към смесен тип учене (като комбинация от тради-
ционни и електронно базирани учебни дейности) и се стигне до учене изцяло 
онлайн.2

Поради изключително разнообразната практика на електронното обучение 
се налага и друго, производно на него понятие, а именно „смесено“ обучение 
(blended learning). В англоезичната литература терминът blended learning озна-
чава „добре обмислено съчетаване на присъствен и онлайн обучителен опит“ 
(Garrison, Voghan, 2008: 5)3. В по-общ смисъл, смесеното учене се характеризи-
ра с надграждане, вплитане, интегриране на разнообразни информационни и 
комуникационни технологии в традиционен образователен контекст. В съдър-
жателно и организационно отношение това интегриране може да бъде много 
разнообразно при различно съотношение на традиционните и електронните 
образователни технологии. Технологиите могат да се използват за подпомага-
не както на преподаването, така и на ученето, и на педагогическото общува-
не. Практиката на най-добрите университети в света показва, че електронното 
обучение има потенциала да промени начина, по който преподаваме и учим. То 
предоставя нови възможности за повишаване на стандартите на университет-
ското обучение, за разширяване на участието в ученето през целия живот, за 
персонализиране на учебния процес и създаване на предпоставки за обогатява-
не на учебния опит и качеството на учене. Електронното обучение не може да 

2 Електронното обучение, уеб-базираното обучение, обучението онлайн и дис-
танционното обучение са широко използвани понятия в наши дни, много често в ка-
чеството си на синоними. В същото време, посочените понятия отразяват различни 
аспекти на феномена обучение, което прави синонимната им употреба некоректна. 
Това смесване може да доведе не само до неконсистентност (несъгласуваност) при 
теоретичното отразяване на реалността и нарушаване надеждността на научната 
комуникация между изследователите и теоретиците, но и до неточност и некорект-
ност на прилагането на политики, стратегии и модели за конструиране, реконструи-
ране и оценяване на практиката на този вид обучение (и всички негови разновидно-
сти). В ход е постоянно предефиниране на понятията в тази динамично развиваща 
се област на съвременното образование, като се предлагат нови цялостни страте-
гии и локални решения, което влияе и върху обхвата и актуалността на термини-
те (Enhancing learning and teaching through the use of technology. A revised approach 
to HEFCE‘s strategy for e-learning. - http://www.hefce.ac.uk/Pubs/hefce/2009/09_12/; 
Sarah Guri-Rosenblit Distance Education in the Digital Age: Common Misconceptions 
and Challenging Tasks. - Journal Of Distance Education Revue De L’éducation À 
Distance, 2009 Vol. 23, No. 2, 105-122; http://www.jofde.ca/index.php/jde/article/
view/627/886; ICT and lifelong learning for a creative and innovative Europe. A special 
publication by Learnovation in cooperation with the eLearning Papers to support the 
European Year of Creativity and Innovation 2009. - <http://www.elearningpapers.eu/
index.php?page=home&vol=14>.) срв. Стратегия за развитието на електронното и 
дистанционното обучение в Софийския университет, достъпно на <https://www.
uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/preimuschestveno_izpolzvane_na_
elektronnite_formi_na_obuchenie >.

3 Цитирано по: Кременска 2012.
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замени преподавателите, но в комбинация със съществуващите традиционни 
методи може да повиши качеството и да обогати тяхното преподаване4. В реди-
ца университети многократно е посочвана потенциалната полза от електронно-
то обучение по отношение на прилагането на ориентиран към студентите и пер-
сонализиран подход на обучение, а също така и на подпомагането на студентите 
за постигане на по-високи нива на контрол в организацията на собственото им 
обучение, като стратегията за създаване на електронно обучение/учене се ба-
зира на презумпцията, че електронното обучение се отнася до ученето, а не до 
технологиите и че то следва да се изгражда върху шест ключови принципа: пер-
манентна свързаност на обучаемите и преподавателите; гъвкавост на ученето и 
учебната среда; интерактивност; колаборативност; мотивация и ангажираност 
на студентите; индивидуализация на учебния процес5.

Електронното обучение наскоро започна да се използва и при преподава-
нето на български език като чужд във Философския факултет на Масариковия 
университет в Бърно под формата на създаване на електронно учебно съдържа-
ние, вкл. на допълнителни електронни учебни помагала и изпитни продукти за 
по-интерактивен учебен процес. В началото на академичната 2010-2011 година 
Центърът по електронно обучение към Масариковия университет (Středisko pro 
e-learning Masarykovy univerzity) даде възможност на преподавателите по всич-
ки дисциплини в университета да създадат интерактивна основа на своите дис-
циплини с техническата помощ на компютърните специалисти от Центъра. В 
тази първа вълна на създаване на електронна интерактивна основа се включиха 
и преподавателите по български език. 

Първият предмет, към който беше създадена интерактивна основа, беше кур-
сът по български език като втори славянски език или още наричан „факултати-
вен български език“ – предмет, който не е в рамките на специалности българ-
ска филология или балканистика, където български език се изучава в рамките 
на задължителните предмети по специалността. В курса по български като вто-
ри славянски език могат да се запишат (като свободноизбираема дисциплина) 
всички студенти от Катедрата по славистика, тъй като всеки студент от кате-
драта трябва да завърши едно- или двусеместриален курс по втори славянски 
език. На този предмет могат да се запишат обаче и студенти от всички останали 
специалности и факултети на университета, които проявяват интерес да научат 
основите на българския език (както показва нашата преподавателска практи-
ка, всяка година има поне няколко студенти от други факултети). Хорариумът 
на предмета е два часа седмично. Самият предмет е разделен на четири части 
(четири семестъра) – факултативен български за начинаещи, факултативен бъл-
гарски за леко напреднали, факултативен български за средно напреднали, фа-
култативен български за напреднали. Интересуващите се от изучаване на бъл-
гарски език могат да се запишат на всяко едно от нивата, не е поставено условие 
за завършване на предишното ниво.

4 Стратегия за развитието на електронното и дистанционното обучение в Софийския 
университет, достъпно на <https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/
preimuschestveno_izpolzvane_na_elektronnite_formi_na_obuchenie>.

5 Пак там.
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Интерактивната основа на първата част от този предмет (Bulharština pro 
začátečníky – факултативен български за начинаещи, т.е първи семестър) беше 
създавана в процеса на обучение през зимния семестър на 2010-2011 година 
като част по проект CZ.1.07/2.2.00/07.0468 Investice do rozvoje vzdělávání. В 
процеса на преподаване на втората част от курса следващия семестър беше съз-
дадена и втората интерактивна основа, която беше готова през юни 2011 г. Тази 
основа беше отличена от Центъра по електронно обучение на Масариковия 
университет като интерактивно пособие на много високо ниво и създателката й 
докторант Зорница Цветкова получи награда за креативност в използването на 
информационните технологии с методическа цел, като беше подчертан прино-
сът й за развитието на електронното обучение за филологическите специално-
сти. В последствие интерактивната основа на двата първи семестъра за обуче-
ние по предмета беше обновена и допълнена, и през 2011/2012 беше създадена 
и интерактивната основа и на следващите две нива на предмета. Едновременно 
с това започна работа по създаването на основа за електронно обучение и по 
предметите Bulharská konverzace pro začátečníky (Курс по разговорен български 
за начинаещи) и Bulharská konverzace pro středně pokročilé (Курс по разговорен 
български за средно напреднали) – курсове по разговорен български, които са 
допълнение към факултативния български език. Интерактивната основа е дос-
тъпна в информационната система на Масариковия университет, а то само за 
студентите, които в конкретния семестър са записали този предмет, и на техния 
преподавател и гаранта на специалността, т.е. тя не може да се използва и не е 
достъпна за обществеността, дори за други студенти и преподаватели на самия 
университет. Във всеки час преподавателят работи с аудио-визуалното оборуд-
ване на аудиторията, в която преподава, така че необходимата техническа база е 
предпоставка за избрания начин на преподаване. 

Всяка интерактивна основа е разделена на няколко части, всяка основа съ-
държа 12 урочни звена, тъй като семестърът има 12 седмици. При създаването 
на урочните звена са използвани множество учебници и граматики по българ-
ски език за чужденци, които по принцип се използват в процеса на препода-
ване на български език в Масариковия университет. Tези източници се посоч-
ват винаги след всеки интерактивен курс, например в предмета Bulharštinа pro 
začátečníky на края на курса в самата интерактивна основа се посочва следната 
използвана литература към предмета:

1. Burov, Stojan. Bălgarski ezik za čuždenci. 2. izd. V. Tărnovo : Faber, 2000. 
292 s.;

2. Gladkovová, Hana. Učebnice bulharštiny. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova, 
1996. 173 s.;

3. Chadžieva, Elena a kol. Bălgarski ezik za čuždenci. Obšt kurs. Sofija: 
Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ohridski“, 2006. 343 s.;

4. Kufnerová, Zlata – Panev, Petr. Bulharština pro samouky. 1. vyd. Praha : 
Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 334 s.
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фиг. 1 Използвана литература към предмета „Български език за начинаещи“

Всяка урочна единица съдържа текст за четене, който е съпътстван от аудио-
запис, направен в звукозаписното студио на центъра по електронно обучение, 
теоретично изложение на граматиката, включително помощни таблици, грама-
тични упражнения за часа и за домашна работа, тестове и игри за упражняване 
на граматиката и/или лексиката вкъщи. По време на часа се работи с всички го-
репосочени електронни материали без тестовете и игрите. 

 фиг. 2 Фрази за поздрав, съпроводени с аудиозапис

Игрите, които също заемат важна част в концепцията на интерактивната ос-
нова на предмета, представляват един забавен и алтернативен начин, по прин-
цип много харесван от самите студенти, за лесно усвояване на материала през 
извънаудиторно време. 

 фиг. 2а Игра „Колко е часът“
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фиг. 2б Игра „Колко е часът“ с отбелязан със зелено 
правилен отговор и възможност за чуването му 

фиг. 2в Игра „Колко е часът“ с отбелязан с червено 
грешен отговор

Фиг. 3а Игра „Семейство“за упражняване на 
лексиката, свързана с роднинските взаимоотношения
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Фиг. 3б Игра „Семейство“ за упражняване на лексиката, 
свързана с роднинските взаимоотношения

Особено ценна за преподавателя е обратната връзка със студента посред-
ством електронните упражнения и тестове, това е едно от големите предимства 
на този вид обучение и на самата разработена система, защото обратната връзка 
с преподавателя в този предмет е изградена така, че да дава информация дали 
студентите се упражняват редовно, как се справят с материала, къде най-често 
грешат и т.н. Преподавателят може да разгледа попълнения тест на всеки от-
делен студент, но може и да види и статистика на обработените резултатите от 
всички студенти в курса. Тестовете са насторени така, че системата ги попра-
вя автоматично, т.е. всеки студент веднага след попълването на теста получава 
своя резултат и може да разгледа поправения си тест, т.е. да види къде е сгре-
шил и какъв е верният отговор. Студентите не могат да разглеждат тестовете на 
колегите си.

Тестовете позволяват на студентите да се подготвят добре за изпита в края на 
семестъра. В първата и във втората част (факултативен български език за начи-
наещи и леко напреднали – първи и втори семестър) студентите могат да правят 
тестовете неограничен брой пъти, могат да се връщат към тях и периодично да 
проверяват и освежават знаницята си. В третата и в четвъртата основа (факулта-
тивен български за средно напреднали и напреднали – трети и четвърти семес-
тър) тестовете не са предвидени за упражнение вкъщи, а трябва да се попълнят 
на определена, предварително договорена дата в домашни условия и за опреде-
лено време (45 мин.). 
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фиг. 4а Граматичен тест, Български език за средно напреднали

фиг. 4б Граматичен тест от типа drag and drop, 
Български език за средно напреднали

Тъй като през третия и четвъртия семестър акцентът при обучението в рам-
ките на факултативен български за средно напреднали и напреднали е върху 
граматиката (лексикалният запас се разширява главно в курса по разговорен 
български) упражненията включват и т. нар. виртуални есета. Става дума за 
електронни есета, които студентите пишат във виртуален форум. Те виждат есе-
тата на останалите чак след като са написали своето, но не виждат кой е авторът 
на даденото есе. Това им позволява да се учат не само от своите, но и от чужди-
те грешки. Преподавателят поправя есетата във форума. По време на семестъра 
студентите трябва да направят 3 теста и да напишат 3 есета. 
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Фиг. 5 Есе: „Как прекарах лятната ваканция“

Специфика на този предмет е, че не се използва нито по време на час, нито в 
домашни условия нищо друго, освен онова, което е на разположение в интерак-
тивната основа. Не се работи по „класически учебник“, но основите са инспи-
рирани и изготвени на базата на „класически учебници” по български език като 
чужд (предметът посочва източниците, от които изхожда и които са използва-
ни при съставянето на интрактивната основа, в приложената библиография към 
предмета) и от методите на „класическото обучение“. Предимството на blended 
learning-a (хибридното, смесеното обучение) е именно фактът, че стъпва върху 
основите на „класическото“ (традиционното) обучение, но използва модерните 
технологии, за да го доусъвършенства и обогати не само като форма, но и като 
съдържание. По-нататъшното още по-широко навлизане на различни форми на 
електронното обучение в академична среда предполага иновиране на всички 
българистични предмети в Масариковия университет, но това е задача в мно-
го дългосрочна перспектива, като по наше мнение не е необходимо да се пре-
минава изцяло към използването единствено на т. нар. интерактивна основа. 
Електронното обучение по български език може да бъде допълнителна дейност 
към класическото аудиторно обучение, без да го измества. В основата си наши-
те твърдения и заключения изхождат от тезата, че т.нар. модерни технологии 
сами по себе си те не са гаранция за повишаване на качеството и модернизация-
та на обучението, а представляват средство в ръцете на преподавателите, от ко-
ито зависи каква фунция ще изпълняват в процеса на обучението и как точно ще 
допринесат за повишаването на ефективността му (Zounek, Šeďová 2009: 1). От 
друга страна по наше мнение Университетите занапред много усилено ще под-
крепят и стимулират инициативността и иновативността в електронното обуче-
ние, електронното оценяване и електронната обратна връзка и иновационните 
педагогически подходи, свързани с тях. 
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ВЫЗОВЫ ПЕРЕД НОВЫМИ УЧЕБНИКАМИ 
Т. НАЗ. МАЛЫХ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

Некоторые замечания по электронному обучению 
болгарскому языку в Университета им. Масарика в Брно, Чешская Республика

Резюме
В статье представлен новый аспект в обучении болгарскому языку как иностранно-

му в Университете им. Масарика – электронное обучение. Указывается на конкретные 
аспекты электронного обучения и оценивается вклад этого вида обучения в препода-
вание болгарского языка для иностранных студентов нефилологов в Университете им. 
Масарика в Брно.
Ключевые слова: болгарский язык для иностранцев, электронное обучение, e-learn-

ing
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МАТЕРЊИ ЈЕЗИК И СТРУКТУРА УЏБЕНИКА 
СТРАНОГ (РУСКОГ) ЈЕЗИКА

Задатак овог рада је да сагледа место и улогу матерњег језика у дидактичком 
обликовању структуре савременог уџбеника страног (руског) језика. У раду се анализи-
ра реална могућност примене матерњег језика на макро-, микро- и метаструктури, као и 
у унутрашњој структури школске књиге.
Кључне речи: матерњи језик, уџбеник страног (руског) језика, структура уџбеника

Школ ски уџ бе ник је основ на и не за о би ла зна књи га у жи во ту сва ког ђа ка и 
на став ни ка, основ ни из вор зна ња и сред ство за раз вој ми шље ња и уче ња то ком 
свих го ди на шко ло ва ња. Учи се углав ном из уџ бе ни ка по ко ме на став ник пре да-
је, а и ро ди те љи се, по ма жу ћи де ци, нај че шће осла ња ју на ње га. За то се у са вре-
ме ној ме то ди ци на ста ве и пе да го шкој прак си уџ бе ни ку по кла ња ве ли ка па жња, 
а мно ги ауто ри ра де на кон стру и са њу ње го вог оп ти мал ног мо де ла. 

 Ка да је реч о уџ бе ни ку стра ног (ру ског) је зи ка, по ста вља се пи та ње о мо гу-
ћем уде лу и при ме ни ма тер њег је зи ка у ње му. 

 Ми ће мо у овом раду по ку ша ти да са гле да мо ре ал ну мо гућ ност уде ла ма-
тер њег је зи ка у кон ци пи ра њу и кон стру и са њу са вре ме ног уџ бе ни ка стра ног 
(ру ског) је зи ка, од но сно да од ре ди мо ње го во ме сто и уло гу на раз ли чи тим ни-
во и ма струк тур ног пла на школске књиге. У на шој ана ли зи по слу жи ли смо се 
ког нитвно-ко му ни ка тив ним мо де лом уџ бе ни ка за основ но школ ски про фил ко-
ји је кон ци пи ра ла К. Кон ча ре вић (2002). При из бо ру мо де ла ру ко во ди ли смо се 
сле де ћим прин ци пи ма: ком плек сност, си сте ма тич ност, не про ти вреч ност и са-
вре ме ни при ступ у де фи ни са њу, ту ма че њу и ар гу мен то ва њу основ них ка те го-
ри ја те о ри је уџ бе ни ка. 

Ма тер њи је зик и ма кро струк ту ра уџ бе ни ка 

Ма тер њи је зик мо же има ти зна ча јан удео у ди дак тич ком об ли ко ва њу по је ди-
них еле ме на та ма кро струк ту ре уџ бе ни ка, и то ка ко на ни воу тек сто те ке, та ко и 
на ни воу ван тек сту ал них еле ме на та као ње го вих са став них ком по не на та.

Када је реч о тексту као централној компоненти макроструктуре уџбеника, 
мишљења смо да би матерњи језик могао бити значајно средставо његовог ди-
дактичког обликовања, нарочито теоријско-спознајних и инструктивних тек-
стова. На тај начин матерњи језик би посредовао у формирању лингвистичке 
компетенције ученика, што је основни задатак теоријско-спознајних тексто-
ва, и истовремено давао упутства и инструкције за самостално учење, читање, 
памћење и служење школском књигом, што је основни циљ инструктивних 
текстова. Ово се нарочито односи на почетну етапу учења када је могућност 
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обликовања ових текстова на страном језику веома ограничена, те би матерњи 
језик у овој фази био добар ослонац за учење и учинио градиво психолошки 
доступнијим и јаснијим.

У вантекстуалне компоненте макроструктуре уџбеника спадају апаратура 
организације усвајања, апаратура оријентације и ликовно-графички прилози 
(илустрације) (Зујев 1988: 87– 91; 112–152). 
Апаратура организације усвајања пратећи је елемент структуре текстова, а 

у функцији је лакшег усвајања, увежбавања и активирања језичког и говорног 
материјала презентованог у њима. У апаратуру организације усвајања спадају 
питања, задаци и вежбања. Посебно место у структури наведених елемена-
та припада инструкцијама за израду вежбања. О значају иструкција за израду 
вежбања писали су еминентни руски и српски аутори: И. Л. Бим (1977: 273), Ј. 
И. Пасов (Пассов 1989: 83-84) и К. Кончаревић (2002: 176). К. Кончаревић исти-
че да је у новијој концепцији уџбеника мотивисање преткомуникативних радњи 
у оквиру апаратуре организације усвајања један од основних параметара његове 
валидности. Једно од решења да се то постигне је да се ученицима понуди кре-
ативан, проблемски или комуникативно формулисан захтев за израду вежбања 
који би прикрио њихов преткомуникативни или условно-комуникативни карак-
тер, док другу могућност ауторка види у ширем укључивању матерњег језика 
као средства њиховог дидактичког обликовања. Ово се нарочито односи на по-
четну етапу када ученици владају веома ограниченим фондом лексема и када 
је тешко успоставити непосредан контакт са њима искључиво средствима стра-
ног језика. У домаћим уџбеницима, међутим, елементи матерњег језика често 
нису довољно искоришћени, а форме обраћања ученицима стереотипне или 
оптерећене лингвистичким и методиочким терминима који нису у складу са 
знањем стеченим из матерњег језика.
Апаратура оријентације је структурни подсистем са највећим могућностима 

за примену матерњег језика. Ово се пре свега односи на предговор (увод), 
инструкције, анонсе, регистре, речнике и садржај уџбеника. Наведене компо-
ненте апаратуре оријентације пружају неопходну подршку ученику у раду са 
уџбеником као књигом помажући му да се лакше сналази у њој и брже пронађе 
потребну информацију. Мишљења смо да би обликовање ових компонената, од-
носно појединих његових елемената средствима матерњег језика обезбедило 
ефикасније метакогнитивно вођење ученика кроз процес учења и брже развило 
навику и културу служења школском књигом. 
Предговор као важна компонента методичког садржаја уџбеника треба да 

садржи два одвојена дела: експозицију материјала уџбеника и инструкцију 
за рад са презентираним материјалом (Кончаревић 2002: 167). Експозитивни 
део најчешће је намењен наставнику и садржи основне податке о уџбенику и 
његовој намени, док је инструктивни део намењен ученику и треба да садржи 
конкретна упутства са описом основних поступака, односно техника учења. 
Обликован на матерњем језику ученика инструктивни део представља значајан 
мотивациони потенцијал и извор метазнања у уџбенику. Због тога је веома 
важно иницијално, уводно обраћање ученицима у оквиру предговора чиме се 
успоставља непосредна комуникација са њима и сугерише пријатељски и пар-
тнерски однос између аутора уџбеника и свих осталих учесника наставног про-
цеса. Међутим, у домаћим уџбеницима предговор је често више упућен настав-
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нику него ученику, а иницијално обраћање у њима сведено на минималну меру 
или чак потпуно изостављено.
Анонси дају кратак увид у структуру уџбеничке лекције и преглед основ-

них садржаја који ће се у њој обрађивати: шта ће се ново сазнати, шта ће се 
научити, поновити, увежбати. Већина наших домаћих уџбеника до скоро није 
имала овакав систем обележавања уџбеничке лекције, односно њених садржаја. 
У новијим уџбеницима анонси су све више заступљени, међутим доминантно 
средство њиховог дидактичког обликовања је страни (руски) језик. Мишљења 
смо да би обликовање анонса средствима матерњег језика, нарочито у почет-
ним етапама учења страног (руског) језика помогло ученику да се брже упо-
зна са структуром и садржајем уџбеничке лекције, уочи циљеве и сазна шта ће 
ново научити.

У уџбенику морају постојати и лексикографски регистри: парцијални – 
у оквиру параграфа, односно после сваког текста и кумулативни – на крају 
књиге. Међу свим регистрима најзначајније место припада управо кумулатив-
ном уџбеничком речнику који садржи опис свих нових лексема садржаних у 
текстотеци уџбеника и предвиђених за продуктивно или рецептивно усвајање 
(Кончаревић 2002: 102). Елементи матерњег језика и овде би послужили као 
помоћно средство семантизације нове лексике и давања неопходних објашњења 
у вези са страним реалијама које немају одговарајуће еквиваленте у српском 
језику. 
Садржај представља преглед свих наслова и поднаслова у уџбенику са тач-

ном назнаком странице на којима се налазе. Елементи матерњег језика уграђени 
у садржај омогућили би бољи увид у структуру целог уџбеника и повећали опе-
рационалност служења њиме. 
Библиографија на крају уџбеника обухвата списак литературе коју је ау-

тор консултовао при писању уџбеника. Библиографија може бити драгоцен из-
вор за изналажење додатних информација везаних за градиво и подстицај за 
коришћење других извора знања ван уџбеника. И овде матерњи језик може има-
ти значајну улогу у мотивисању индивидуалног рада и културе служења лите-
ратуром. 
Илу стра тив ни ма те ри јал тре ба да мо ти ви ше уче ни ка, под стак не ак ти ван 

став пре ма уче њу и пру жи нео п хо дан осло нац ми шље њу и пам ће њу. Цр те жи, 
схе ме, та бли це по мо ћи ће уче ни ку да лак ше схва ти и не ке сло же ни је опе ра ци је 
и од но се, а еле мен ти ма тер њег је зи ка ин кор по ри ра ни у њих учи ни ће их ја сни-
јим и пре глед ни јим. Нат пи си уз ли ков но-гра фич ке при ло ге уко ли ко су фор му-
ли са ни на ма тер њем је зи ку уче ни ка по сре до ва ће у бр жем пре но ше њу и раз у ме-
ва њу њи хо ве основ не по ру ке. 

Ма тер њи је зик и ме та струк ту ра уџ бе ни ка. 

Под ме та струк ту ром под ра зу ме ва мо си стем ве за из ме ђу уџ бе ни ка као цен-
трал не ком по нен те у си сте му на став них сред ста ва и ње го вих пра те ћих ком по-
не на та – гра ма тич ког при руч ни ка, школ ског реч ни ка, рад не све ске, аудио-ма те-
ри ја ла, при руч ни ка за на став ни ке и хре сто ма ти је ко ји чи не уџ бе нич ки ком плет. 
Број ком по не на та ком пле та мо же ва ри ра ти, ма да се код нас кре ће од 3-5 (Щукин 
1990: 173; Кон ча ре вић 2002: 73–87). 
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Еле мен ти уџ бе нич ког ком пле та об је ди ње ни су је дин стве ном кон цеп ци јом, а 
че сто и истом гру пом ауто ра. С об зи ром на ком плек сност пре зен тованих са др-
жа ја основ ни уџ бе ник је хи је рар хиј ски над ре ђен свим оста лим ком по нен та ма 
уџ бе нич ког ком пле та ко ји има ју по моћ ну функ ци ју и тре ба да обез бе де лак ше 
усва ја ње, уве жба ва ње, при ме ну и кон тро лу усво је них зна ња, на ви ка и уме ња. 
Сма тра мо да би на ве де не ди дак тич ке функ ци је уџ бе нич ког ком пле та као и њи-
хо ва по ве за ност са основ ним уџ бе ни ком би ле лак ше оства ре не уко ли ко би је дан 
од оба ве зних еле ме на та њи хо вог об ли ко ва ња био и ма тер њи је зик уче ни ка. 

Ма тер њи је зик по же љан је еле мент рад не све ске чи ји циљ ни је пу ко по на-
вља ње и уве жба ва ње уџ бе нич ких са др жа ја, већ пре све га ства ра ње на ви ка ин-
ди ви ду ал ног ра да са књи гом, мо ти ви са ње уче ни ка, као и под сти ца ње њи хо вог 
кре а тив ног и ин те лек ту ал ног по тен ци ја ла. Сма тра мо да би ова на гла ше но ин-
ди ви ду а ли за ци о на функ ци ја би ла лак ше оства ре на уз уче шће еле ме на та ма тер-
њег је зи ка уче ни ка, на ро чи то у по чет ној ета пи на ста ве стра ног је зи ка.

Mатерњи је зик оба ве зан је еле мент школ ске гра ма ти ке ко ја са др жи те о риј-
ска об ја шње ња про пра ће на од го ва ра ју ћом апа ра ту ром ор га ни за ци је усва ја ња и 
школ ског реч ни ка у чи јој је осно ви лек сич ки ми ни мум на ме њен од ре ђе ној ета-
пи уче ња и ти пу шко ле.

Ма тер њи је зик уче ству је и у об ли ко ва њу при руч ни ка за на став ни ке као књи-
ге ко ја пру жа про фе си о нал но-пе да го шку по др шку на став ни ку у ње го вом сва ко-
днев ном ра ду у раз ре ду и усме ра ва ње го ву де лат ност у ра ду са уџ бе ни ком. 

По ве зи ва ње уџ бе ни ка са школ ским реч ни ком мо же би ти оства ре но пре ко 
апа ра ту ре ор га ни за ци је усва ја ња, односно спе ци јал ним ве жба ма ко је би би ле 
усме ре не на раз ви ја ње ве шти не упо тре бе реч ни ка и у чи ју би струк ту ру би ли 
укљу че ни еле мен ти ма тер њег је зик уче ни ка. 

Ова ве жба ња мо гу по слу жи ти и у ра ду са ку му ла тив ним реч ни ком као са-
став ним де лом ма кро струк ту ре уџ бе ни ка.

Да кле, ма тер њи је зик, осим што уче ству је у ди дак тич ко-ме то дич ком об ли-
ко ва њу ве ћи не ком по не на та ма кро струк ту ре уџ бе ни ка (радне свеске, школске 
граматике, приручника за наставнике и школског речника), мо же има ти и функ-
ци ју ко ре ла ци је, односно ве зив ног еле мен та у си сте му ком по не на та уџ бе нич-
ког ком пле та.

Ме ђу тим, у до ма ћој уџ бе нич кој про дук ци ји ве за из ме ђу уџ бе ни ка и дру гих 
ком по не на та уџ бе нич ког ком пле та ни је у пот пу но сти оства ре на, а са мим тим 
ис пу ште на је и мо гућ ност ор га ни зо ва ног во ђе ња уче ни ка кроз са мо рад и са мо-
у че ње пу тем са мо стал ног ко ри шће ња ши ре ли те ра ту ре ван оба ве зног уџ бе ни-
ка.

Ма тер њи је зик и ми кро струк ту ра уџ бе ни ка

Под ми кро струк ту ром уџ бе ни ка под ра зу ме ва мо струк ту ру уџ бе нич ке лек-
ци је (па ра гра фа). Овде би елементи матерњег језика могли учествовати у 
презентацији, односно објашњењу новог градива у оквиру теоријско-спознајних 
текстова, семантизацији, формирању лингвистичке компетенције (преткомуни-
кативна вежбања), у обликовању анонса, наслова рубрика у лекцији и задатака 
за самоконтролу, односно самопроцену које је неопходно уградити у структуру 
параграфа као његове обавезне компоненте.
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Задаци за самоконтролу и самопроцену представљају уз анонс важан моти-
вациони механизам у уџбенику, те је пожељно да садрже елементе матерњег 
језика ко ји ће олак ша ти уче ни ку да сам из вр ши си сте ма ти за ци ју усво је них на-
став них са др жа ја и упо ре ди ре зул та те уче ња са кон крет ним ци ље ви ма ис так ну-
тим у анон су лек ци је. Уз за дат ке за са мо кон тро лу тре ба да по сто је “кљу че ви”, 
од но сно ре ше ња са об ја шње њи ма об ли ко ва ним по мо гућ но сти на ма тер њем је-
зи ку ко ји ће по мо ћи уче ни ку да из вр ши са мо ко рек ци ју и са мо е ва лу а ци ју усво-
је них на ви ка и уме ња. 

Осим анон са и за да та ка за са мо кон тро лу још јед ну мо гућ ност упо тре бе ма-
тер њег је зи ка у ми кро струк ту ри па ра гра фа представљају на сло ви ру бри ка у 
лек ци ји. До бро уоч љи ви и за ни мљи ви на сло ви осим што пру жа ју бо љи увид у 
ми кро струк ту ру па ра гра фа тре ба да при ву ку па жњу уче ни ка, под стак ну ње го ву 
ра до зна лост и на ве ду га на са мо стал но ли ста ње и про у ча ва ње уџ бе ни ка. Ово се 
лак ше по сти же сред стви ма ма тер њег је зи ка на ро чи то на по чет ној ета пи уче ња 
ка да је ства ра ње ауто ном не мо ти ва ци је је дан од основ них ци ље ва на ста ве. На-
ро чи то ве ли ку мо ти ва ци о ну вред ност има ју про блем ски, емо ци о нал ни, ве се ли, 
ша љи ви или прак тич но ин то ни ра ни на сло ви ко ји ма је при кри вен пра ви ка рак-
тер тек ста. “Нај ве ћи мо ти ва ци о ни по тен ци јал има ју упит ни об ли ци, за тим им-
пе ра тив ни, не до вр ше ни и ис ка зи у ин вер зи ји, док нај ма њу мо ти ва ци о ну вред-
ност има ју афир ма тив ни ис ка зи” (Пешић 1988: 161–162). 

Ма тер њи је зик и уну тра шња струк ту ра уџ бе ни ка 

Ма тер њи је зик је ва жан чи ни лац ди дак тич ког об ли ко ва ња уну тра шње струк-
ту ре уџ бе ни ка, и то пре све га прак се о ин фор ма циј ског (до зи ра ње и фре квен ци ја 
лек си ке и гра ма ти ке), али и прак се о ме то дич ког (ма те ри ја ли за ци ја про це са на-
ста ве у уџ бе ни ку, од но сно уџ бе нич кој лек ци ји) и прак се о се ми о тич ког (ко ри-
шће ње раз ли чи тих се ми о тич ких ко до ва у уџ бе ни ку) аспек та уну тра шње струк-
ту ре уџ бе ни ка стра ног (ру ског) је зи ка.

 Ути цај ма тер њег је зи ка нај и зра зи ти ји је на прак се о ин фор ма циј ском пла-
ну уну тра шње струк ту ре где се од ауто ра уџ бе ни ка оче ку је да по шту је од ре ђе-
не нор ма ти ве о уче ста ло сти уџ бе нич ке лек си ке ко ји ни су за све је зи ке исти, а у 
ди рект ној су ве зи са кон крет ним те шко ћа ма и те жи ном ње ног усва ја ња у од ре-
ђе ној го вор ној сре ди ни. Та ко у окви ру да тог лек сич ког ми ни му ма мо же мо из-
вр ши ти ти по ло ги ју ре чи на оне ко је се ве о ма ла ко усва ја ју у од ре ђе ној го вор-
ној сре ди ни, тзв. ре чи нај ма ње те жи не (за које се препоручује 3–5 уџбеничких 
понављања), за тим ре чи сред ње те жи не, па ви со ке те жи не, и нај зад ре чи ко-
је се нај те же усва ја ју у од ре ђе ној го вор ној сре ди ни, тзв. ре чи нај ве ће те жи не 
(међујезички хомоними за које се препоручује 15–20 понављања) (Кончаревић 
1997: 380–381).

Ако се узме у об зир из ра же ни је де ло ва ње по зи тив ног тран сфе ра на ни воу 
ре цеп ци је ге нет ски срод них је зи ка, до зи ра ње но ве лек си ке по уџ бе нич кој лек-
ци ји мо гло би се за из ве стан про це нат уве ћа ти, што би про цес уче ња учи ни ло 
ин тен зив ни јим и бр жим.

На прак се о ме то дич ком пла ну уну тра шње струк ту ре уџ бе ни ка по ла зи се од 
ста ва да уџ бе ник од ра жа ва про цес на ста ве, што се огле да на ни воу ње го ве ми-
кро струк ту ре (Ко сти на 1984: 80–83). Та ко ће од ре ђи ва њу ци ље ва ак тив но сти 
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као ком по нен ти на став ног про це са од го ва ра ти анонс лек ци је ко ји мо же би ти 
об ли ко ван и на ма тер њем је зи ку уче ни ка, де ши фро ва њу и иден ти фи ка ци ји од-
го ва ра ће об ја шња ва ње но вог гра ди ва, ре про ду ко ва њу - прет ко му ни ка тив не ве-
жбе, а кон тро ли и ге не ра ли за ци ји - кон крет ни за да ци за фи нал ну кон тро лу и 
ауто кон тро лу у ко ји мо гу би ти укљу че ни и еле мен ти ма тер њег је зи ка. Дакле, 
по је ди не ком по нен те на став ног про це са има ће сво ју кон крет ни ју ре а ли за ци ју у 
уџ бе нич кој лек ци ји за хва љу ју ћи по сре до ва њу ма тер њег је зи ка уче ни ка.

На прак се о се ми о тич ком пла ну ма тер њи је зик је се ми о тич ки код за пре но-
ше ње лин гви стич ких, екс тра лин гви стич ких и ме то дич ких са др жа ја уџ бе ни ка. 
Исту функ ци ју има ју и стра ни је зик, од но сно ли ков но-гра фич ки се ми о тич ки 
код. Од нос из ме ђу ко до ва за ви си ће од ета пе уче ња, кон тин ген та ко ме је уџ бе-
ни ка на ме њен и ста ва са мог ауто ра.

На осно ву све га што је до са да ре че но мо же мо за кљу чи ти да је ма тер њи је зик 
по жељ на ком по нен та ма кро-, ми кро- и ме та струк ту ре, као и уну тра шње струк-
ту ре школ ске књи ге. Ма тер њи је зик уче ству је у об ли ко ва њу ве ћи не ком по не на-
та ма кро струк ту ре, на ро чи то апа ра ту ре ори јен та ци је и ко му ни ка тив но усме ре-
них ин струк ци ја на ни воу апа ра ту ре ор га ни за ци је усва ја ња, а у окви ру си сте ма 
тек сто ва оба ве зан је еле мент те о риј ско-спо знај них и ин струк тив них тек сто ва. 
Матерњи језик може учествовати у обликовању ми кро струк ту ре уџбеника, на-
рочито анон са и на сло ва ру бри ка. На нивоу ме та струк ту ре матерњи језик ус по-
ста вља ве зе из ме ђу раз ли чи тих ком по не на та уџ бе нич ког ком пле та, а на пла ну 
уну тра шње струк ту ре његов ути цај нај ви ше се од ра жа ва на прак се о ин фор ма-
циј ски, али и на прак се о ме то дич ки и прак се о се ми о тич ки аспект уну тра шње 
струк ту ре уџ бе ни ка. 
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РОДНОЙ ЯЗЫК И СТРУКТУРА УЧЕБНИКА 
ИНОСТРАННОГО (РУССКОГО) ЯЗЫКА

Резюме
Цель предлагаемой работы – определить место и роль родного языка учащихся в ди-

дактическом конструировании структуры современного учебника иностранного (рус-
ского) языка. В работе рассматривается реальная возможность применения родного 
языка в макро-, микро- и метаструктуре, а также во внутренней структуре школьного 
учебника. 
Ключевые слова: родной язык, учебник иностранного (русского) языка, структура 

учебника
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В БОГОСЛОВСКИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Сегодня идея о неотделимости изучения иностранного языка от ознакомления с 
культурой страны общепризнанна в методике преподавания. Данная статья представ-
ляет собой попытку рассмотрения лингвокультурологического аспекта при препода-
вании русского языка в богословских учебных заведениях. В статье рассматриваются 
примеры безэквивалентных лексем и лексем с коннотацией, обладающих ярко выра-
женной национально-культурной семантикой и необходимых не только для коммуни-
кации в сферах, релевантных для студентов богословия, но и для понимания богослов-
ских текстов.
Ключевые слова: лингвокультурология, религиозная лексика, преподавание русского 

языка как инославянского.

Неоспорим тот факт, что язык и культура – явления, теснейшим образом свя-
занные и взаимно переплетающиеся. Специфика культуры каждого народа как 
нельзя лучше отражена в языке, который формировался в данном социуме века-
ми, впитывая в себя особенности менталитета, отражая разнообразные факты 
истории и быта народа. Поэтому владение языком невозможно без представле-
ния о культуре страны изучаемого языка. Процесс изучения иностранного язы-
ка происходит одновременно с усвоением культурно-исторических сведений о 
народе, традиций и особенностей национального видения мира. Для осущест-
вления продуктивного межкультурного общения, опирающегося на учет его 
лингвистических и психологических особенностей, личность должна обладать 
этими знаниями. Кроме того, без владения соответствующими коннотациями 
или фоновыми знаниями, присутствующими в иностранном языке, невозможно 
полностью понять весь смысл, заложенный в том или ином высказывании. Все 
эти знания создают межкультурную компетенцию, являющуюся необходимым 
элементом коммуникативной компетенции.

В конце XX века появляется новая наука – лингвокультурология. «Лингво-
культурология – это наука, возникшая на стыке лингвистики и культурологии и 
исследующая проявления культуры народа, которые отразились и закрепились 
в языке» (Маслова 1997: 8). В настоящее время в методике преподавания рус-
ского языка как иностранного достижения лингвокультурологии широко при-
меняются.

Религия и культура глубоко взаимосвязаны, поэтому в языке текстов богос-
ловского характера особенно широко отражены проявления культуры. Изучение 
иностранного языка в богословских учебных заведениях невозможно без необ-
ходимой культурологической подготовки. Культурологический компонент мо-
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жет проявляться на различных уровнях языка, в данной работе мы попробуем 
рассмотреть его отражение на лексическом уровне.

В славянской лингвистике проблематика богословской терминологии на-
чинает изучаться только в последнее десятилетия XX века (Кончаревић 1999; 
Левицкий 2013; Филкова 2004; и др.). Список наиболее релевантных моногра-
фий, диссертаций и статей на русском, украинском и польском языке, в которых 
рассматривается проблематика религиозной лексики, можно найти в работе К. 
Кончаревич (Кончаревић 2011).

Лингвокультурологическому аспекту религиозной лексики русского языка 
посвящено очень мало работ.1 Он частично отражен в учебниках, но, поскольку 
понимание религиозной лексики и овладение богословской терминологией яв-
ляется главной задачей при изучении русского языка на богословском факуль-
тете, преподаватель должен давать необходимый лингвокультурологический 
комментарий, чем и обуславливается актуальность данной работы.

Далее мы перейдем к конкретным примерам некоторых единиц и фоновых 
знаний русского языка, обладающих ярко выраженной национально-культурной 
семантикой и необходимых не только для коммуникации в сферах, релевантных 
для студентов богословия (социо-культурной, проффессиональной), но и для 
понимания богословских текстов.

1. Понятия, означающие реалии, присутствующие в обеих культурах, но тре-
бующие определенного культурологического комментария

1.1. Понятия, существующие в обоих языках

Некоторые понятия имеют внешний полный эквивалент в иностранном язы-
ке, но при этом этот эквивалент может по-другому употребляться и иметь неко-
торые различия в значении. Так, например, в русском языке святитель – епи-
скоп или архиерей, угодивший Богу праведной жизнью и прославленный в 
лике святых. В сербском языке светитељ, светитељка могут употребляться и 
со значением святой, святая. В русском же языке невозможна форма женского 
рода от лексемы святитель в основном значении, так как в Православной церк-
ви женщина не может быть епископом.
Семинария в Русской православной церкви сегодня является высшим учеб-

ным заведением, поэтому перевод богословија требует дополнительного ком-
ментария, так как в Сербской православной церкви данное учебное заведение 
является средним. Православная гимназия, православный лицей или школа 
также не могут быть полными эквивалентами, поскольку являются общеобра-
зовательными учреждениями, в отличие от сербской богословии.

Лексема собор в значении христианского храма тоже может употреблять-
ся отлично от сербской лексемы сабор. Исторически сложилось так, что в на-
стоящее время собором может называться не только кафедральный собор (са-
борна црква) и главный монастырский храм (саборна манастирска црква), но 
и главный храм благочиния или города или большой храм. На сербский язык 

1 Рассматривался в работах К. Кончаревич и М. Радовановича (Кончаревић 2006а; 
Кончаревић 2008; Радовановић, Кончаревић 2013).
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собор иногда переводят как сабор, если за храмом устоялось такое название 
(Успенский собор – Успенски сабор).

В русской церкви приход (обычно переводится как парохија) подразумева-
ет общность верующих, посещающих определенный храм и священство этого 
храма, в то время как парохиja в Сербии связывается со священником, ее обслу-
живающим, поэтому при переводе часто требуется дополнительный коммента-
рий.

Сербская лексема кум на русский язык может переводиться по-разному, в 
зависимости от контекста. Те, кто вступают в духовное родство при таинстве 
Крещения, называются крестными – крестная мать, крестный отец (кум, кума) 
или крестная дочь, крестный сын (кумче). Кум на венчании на русском языке 
называется свидетелем.

В Русской православной церкви освящение воды может происходить толь-
ко в храме, в связи с этим в русском языке отсутствуют такие выражения как 
ићи у водице (разг.) или „Данас имам 5 водица“ (разг). При переводе их на рус-
ский язык также могут возникнуть сложности и потребность в комментарии, 
что речь идет об освящении воды в домах прихожан.

В Русской церкви также отсутствуют рождественские обычаи, связанные с 
дубом, поэтому Бадњи дан имеет другое название – Рождественский сочельник 
(от сочиво – постное блюдо, которое готовится в канун праздника).

При употреблении единицы приходской совет тоже необходимо учитывать 
некоторые различия с сербским эквивалентом црквеноопштински управни од-
бор, связанные с административным устройством Сербской и Русской церк-
вей.

Выражения традиционные верующие, традиционные прихожане в некото-
рых контекстах могут иметь нехарактерное значение для соответствующего вы-
ражения в сербском языке (традиционални верници). Например, при понима-
нии следующего отрывка необходимо обладать дополнительными знаниями, 
связанными с историческими фактами: «Им (поколению священников и епи-
скопов – прим. Е. Н.) придется сделать выбор – будут ли они переубеждать тра-
диционных прихожан и поддерживать миссионеров, или же сами будут переда-
вать бабушкины пересуды с монастыря на приход, с листовки в газету» (Кураев 
2009). Здесь выражение «традиционные прихожане» относится к верующим, 
которые сохранили веру во время советской власти и твердо держатся традици-
онных форм церковной жизни.

1.2. Понятия, существующие в одном языке, но отражающие реалии, 
свойственные обеим культурам

В русском языке может отсутствовать название какой-либо реалии, харак-
терной для русской культуры, но менее распространенной, или же, наоборот, 
существовать выражения, отсутствующие в сербском языке, а означающие об-
щие реалии. В таких случаях эквиваленту, означающему более общее понятие 
(если он есть), необходимо давать комментарий или же, если эквивалент отсут-
ствует, давать толкование.

В связи с особенностями русской архитектуры для обозначения лексемы зво-
ник (колокольня) возможен и еще один вариант: звонница – в отличие от ко-
локольни, которая представляет собой сооружение башенного типа, звонница 
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может иметь в плане вытянутый прямоугольник, являться стенообразным соо-
ружением или быть надстройкой на стене храма.

Также в текстах, относящихся к церковной сфере, кроме современного на-
звания страны Россия, может употребляться и историческое название Русь, при 
этом в церковном дискурсе оно утратило основное значение и в некоторых кон-
текстах является устоявшимся (например, Патриарх Московский и всея Руси).

Хотя в сербской церковной среде и известна русская лексема матушка, в 
русском языке ее значение и употребление намного шире. Она может обозна-
чать не только супругу священника, но и супругу диакона и монахиню и ис-
пользоваться как обращение к женщине.

Для сербского языка нехарактерны и такие понятия как нательный крест, 
крестильный крест, детская исповедь, церковное имя. Для русского языка яв-
ляется нехарактерным употребление выражение протојереј ставрофор, в свя-
зи с отсутствием такого титула.

Этикетные речевые единицы: САМО САСТАВИТЕ РЕЧЕНИЦУ У КОЈУ ЋЕТЕ 
УБАЦИТИ ОВЕ ПРИМЕРЕ.

„Христос се роди!“ – „Ваистину се роди!“
„Бог се јави!“ – „Ваистину се јави!“
„Христос васкрсе!“ – в рус. только «Христос воскресе!» (цся)
„Помаже Бог!“ – „Бог помогао!“ – «С праздником!» (как приветствие) и др.
«Бог в помощь!» – „Срећан рад!“

2. Понятия, означающие реалии, присутствующие только в одной культуре

Часто, в связи с обычаями и традициями, свойственными только одной куль-
туре, в другом языке не отражается название таких реалий. Например, назва-
ния праздников, праздничных блюд, в русском языке: жаворонки – булочки в 
виде птиц, которые пекутся в день памяти Севастийских мучеников, кулич – 
традиционная пасхальная выпечка, пасха – традиционное пасхальное блюдо из 
творога. В сербском языке: славски колач, славско жито, чесница, василица. В 
русском языке также: именины или День ангела, Масленица, в сербском – слава, 
Материце, Оци, Детињци.

Отражаются также и другие реалии: воскресная школа – школа, существу-
ющая при храмах, в которой занятия проводятся по воскресеньям, православ-
ная гимназия – среднее общеобразовательное учебное заведение с включени-
ем определенных богословских предметов. Киот – особый застекленный шкаф 
или полка для икон, книжная справа – правка церковных книг во время патри-
арха Никона, митрофорный протоиерей – протоиерей награжденный правом 
ношения митры, высший титул священника в РПЦ (в Сербской церкви такая 
награда отсутствует), заказной молебен, заказная записка и др. В сербском язы-
ке: црвено слово, новотарци, зилоти (в русском языке употребляется только по 
отношению к древнему иудейскому течению, константинопольской партии или 
к греческому монашеству), бадњак и др.
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К таким понятиям относится и лексика, относящаяся к различным религиоз-
ным течениям, свойственным только одной культуре (старообрядчество,2 тол-
стовство, богомољачки покрет).

Таким образом, объектами изучения на занятиях становятся: безэквивалент-
ная лексика, понятия, отражающие реалии, существующие в обеих культурах, 
но имеющие некоторые различия и требующие лингвокультурологического 
комментария, и фоновые знания, характерные для говорящих на русском язы-
ке и обеспечивающие речевое общение на этом языке и полное понимание тек-
стов.

Лингвокультурологический аспект многих единиц, ставших объектом наше-
го внимания в данной статье, отражен в Русско-сербском и сербско-русском 
богословском словаре (Кончаревић, Радовановић 2012). Однако в связи со 
сложностями лексикографического характера в словарной статье невозможно 
вместить всю экстралингвистическую информацию, содержащуюся в лексемах 
сакральной сферы, поэтому лингвокультурологическое комментирование при 
изучении русского языка в богословских учебных заведениях по большей ча-
сти должен осуществлять преподаватель. Лингвокультурологический материал 
может подаваться на занятиях тематически, включаться в тексты, даваться как 
комментарий к текстам или отдельным единицам. Здесь важная роль отдается 
и учебным пособиям. В уже существующих учебниках по русскому языку для 
сербских духовных школ (Кончаревић 2004; Кончаревић 2012) очень хорошо 
представлены многие лингвокультурологические сведения, необходимые для 
овладения русским языком в области богословия, в текстах, вопросах и упраж-
нениях, что является значительным вспомогательным материалом для препо-
давателя.

Благодаря такому подходу у учащихся формируется лингвокультурологи-
ческая компетенция, подразумевающая целостную систему представлений о 
национальных обычаях, традициях и реалиях страны изучаемого языка, по-
зволяющая извлекать из лексики всю информацию, в ней содержащуюся, и осу-
ществлять полноценную коммуникацию в сферах общения, релевантных для 
студентов богословия. 
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Јелена Недић

ЛИНГВОКУЛТУРОЛОШКИ АСПЕКАТ НАСТАВЕ РУСКОГ ЈЕЗИКА У 
БОГОСЛОВСКИМ ОБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА

Резиме
Данас је идеја о нераздвојивости учења страног језика од упознавања са културом 

земље чији се језик учи општеприхваћена чињеница у методици наставе страног језика. 
Овај чланак представља покушај разматрања лингвокултуролошког аспекта у предавању 
руског језика у богословским образовним установама. У раду се разматрају примери 
нееквивалентних лексема и лексема са конотацијом које садрже изразиту национално-
културну компоненту и потребне су не само у комуникацији унутар богословског дис-
курса, већ и за разумевање богословских текстова.
Кључне речи: лингвокултурологија, религијска лексика, настава руског језика као 

инословенског.
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СТУДИЈЕ РУСИСТИКЕ КАО ИЗБОР ПРОФЕСИЈЕ
(Истраживање фактора мотивације за студије 

руског језика и књижевности)
У раду су представљени резултати пројекта истраживања мотива за студије русисти-

ке на два водећа универзитета у Србији. Установљен је низ екстринзичких и интрин-
зичких мотива, утврђен појединачни степен њихове важности за испитанике и учешће 
у укупном скору. Мотиви су анализирани у корелацији са факторима као што је вријеме 
почетка учења језика, вријеме првог сусрета са руском културом, претходно завршена 
школа. Размотрено је постојање сфере интересовања за руску културу и њена ширина, 
као и спремност студената на информално стицање знања из области руске културе.
Кључне речи: студије русистике, екстринзички мотиви, интринзички мотиви, руска 

култура.

Интересовање за студије страног језика и књижевности, па тако и руског 
језика и књижевности настале на њему, у укупном трајању универзитетске 
славистике код нас пролазило је кроз разне фазе, зависећи у првом реду од 
социјалних фактора. Тако је било и у посљедњих двадесетак година, када је 
битно промијењена и заступљеност предмета Руски језик у систему основног 
и средњег школства. Ипак, интересовање није нестало, а посљедњих годинa 
стабилно расте, бар на Универзитету у Новом Саду. Овоме свакако доприно-
си и еластичнија политика уписа на одговарајуће студијске програме, праћена 
прилагођавањем наставних програма и методских поступака различитом степе-
ну почетног знања језика код студената. Пораст заинтересованости за студије 
руског језика и књижевности може се свакако довести у везу са конкретним 
промјенама и приликама у друштвено-економској сфери, иако одлуку о избо-
ру будућег позива сваки појединац доноси на основу низа фактора, често и 
сасвим личне природе. У том контексту истраживање мотивације за упис на 
студије русистике предузето је са циљем да се на репрезентативном узорку 
утврде најфреквентнији мотиви за избор, али и фактори са којима такав из-
бор може да буде повезан, као што је, на пример, време почетка учења руског 
језика, време и околности појаве интересовања за руску културу у укупности 
њених појавних облика, познавање елемената академске, традиционалне и по-
пуларне културе као манифестације сфере интересовања, спремност на ин-
формално стицање знања. У том контексту, као околност која утиче на појаву 
интересовања посматранa је не само школa, него и породицa, рад наставника, 
па и личне културне преференције испитаника. 
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1. Узорак и ток истраживања
Истраживање које се овдје представља извршено је током зимског семестра 

академске 2013/14. године. Предузети задатак има у основи карактер испитивања 
понашања, а подаци су прибављени анонимним анкетирањем студената уписа-
них на студијски програм Руски језик и књижевност на Универзитету у Новом 
Саду и Универзитету у Београду. Укупно је анкетирано 113 студената (21 сту-
дент 1. године и 26 студената 2. године на Филозофском факултету у Н.Саду 
и 60 студената 1. године на Филолошком факултету у Београду1. Анализи су 
подвргнута укупно 103 упитника, након елиминације оних који се нису мог-
ли поуздано вредновати због многострукости рангирања мотива (укупно 10). 
Прикупљени подаци су обрађени квантитативно и интерпретирани квалитатив-
но, зависно од сегмента истраживања, пошто сматрамо да се, нпр., формирање 
сфере интересовања не може тумачити искључиво квантитативним методама.

Фактор узраста испитаника није био посматран, с обзиром на генерацијску 
природу уписа на студије. Полне разлике међу испитаницима такође нису раз-
матране као чинилац од утицаја на избор студијског програма, пошто су ис-
питаници мушког пола заступљени само са 8,03 % у узорку2. За важан фактор 
при оваквом истраживању сматрали смо претходно завршену школу, а подаци 
показују да је у узорку било 69% оних који су завршили гимназију, а неку другу 
средњу школу 31% испитаника. Податак који говори у прилог зрелости избо-
ра профила је тај да је 97% испитаника самостално донијело одлуку о томе, по 
савјету пријатеља 3%, а искључиво по жељи родитеља није донесена ни једна 
одлука. 

2. Структура упитника 
Испитаницима је био понуђен упитник састављен од 5 сегмената који су се 

односили на податке о учеснику, рангирање мотива за упис на студије, време 
првог контакта са руским језиком и првог индивидуално значајног сусрета са 
руском културом, занимање за руску академску, традиционалну и популарну 
културу, спремност на информално стицање знања у области студија. Већина 
питања у упитнику била је отвореног типа, како би се стекао што бољи увид у 
мотиве за студирање руског језика и књижевности и утврдио опсег додира са 
руском културом. При томе смо сматрали да индивидуални, допунски одгово-
ри могу боље одразити лична интересовања и изборе, без обзира на то у којој 
мјери они могу чинити статистичку маргину. Индивидуални мотиви су такође 
могли бити рангирани по важности.

3. Резултати истраживања

3.1 Први сусрет са руским језиком

При конципирању истраживања сматрали смо, дакле, да је неопходно ут-
врдити начин и време првог додира са руским језиком и културом, како би се 
боље сагледали мотиви за избор русистике као будућег позива. Посебно је било 

1 Захваљујемо на подршци проф. др Мари Ђукић са Филозофског факултета у Новом 
Саду и доц. др Снежани Јелесијевић и колегама са Филолошког факултета у Београду на 
помоћи у припреми анкете и прикупљању података.

2 Ова чињеница стоји у вези са ширим феноменом доминације студенткиња на студијама 
филологије, тако да није посебност студија русистике.
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важно стећи увид у овај аспекат зато што могућност уписа на студијски профил 
имају кандидати са различитим степеном предзнања – од нултог степена до би-
лингвалног владања језиком. Овај елеменат није посматран само као почетак 
институционалног учења, него и као почетак формирања сфере интересовања, 
а он је у извјесном броју случајева код наших студената настао у породици или 
приликом боравка у Русији. У том дијелу добијени су резултати представљени 
у табели.

Табела 1. Вријеме првог контакта са руским језиком

Први сусрет са руским језиком  %

у породици 10 9,7%

у основној школи 32 31,1%

у средњој школи 12 11,7%

на факултету 39 37,8%

приликом боравка у Русији 4 3,9%

индивидуални одговор 6 5,8%

 103

3.2. Мотиви

У дијелу намијењеном утврђивању и вредновању мотива за упис, упитник је 
садржао 9 конструката који су у подједнакој мјери представљали потенцијалне 
екстринзичке (вањске) и интринзичке (унутрашње) мотиве (Rheinberg 2004), 
односно како прагматички интерес за стицање професије, тако и интересовање 
за русистику као врсту субјективног односа према предмету студија (Ђерманов 
2005)3.

У току анкетирања од испитаника је тражено да од понуђених конструката 
изаберу три и рангирају их као најважнији, врло важан и важан при доношењу 
одлуке за упис на студије русистике. Добијени резултати показују слиједећи 
распоред приоритета, а у крајњем десном ступцу представљена је заступљеност 
сваког мотива независно од изабраног ранга.

Табела 2. Учестаност мотива и њихов ранг

Екстринзички мотиви најважнији врло важан важан 
избор 

независно 
од ранга

руски језик нуди перспек-
тиву за запошљавање (руске 
фирме раде у Србији)

25,24% 18,44% 17,75% 79,60%

желим да употпуним знање 
страних језика 18,7% 9,3% 25% 59,20%

3 Ослањајући са на дефиницију Ј. Ђерманов (2005, 26), интересовање тумачимо као вред-
носну тенденцију усмерену ка садржајима који имају изразиту личну пожељност. 
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могућност уписа на буџетско 
финансирање 21,94% 2,91% 17,47 11,60%

руски језик је лак за учење 0% 1,94% 1,94% 3,90%

Интринзички мотиви најважнији врло важан важан 
избор 

независно 
од ранга

свиђа ми се руски језик/
књижевност 33,98% 10,67% 11,65% 78,60%

руски народ нам је близак по 
језику/вери/историји 1,94% 16,50% 10,67% 37,80%

инспирисао ме рад настав-
ника 0,97% 1,94% 0,97% 11,70%

занимање за предмете који 
се предају  0% 3,88% 2,91% 8,70%

Индивидуални одговори 6,79% 6,79%

Доминација екстринзичког мотива „руски језик нуди бољу перспективу за 
запошљавање (руске фирме раде у у Србији)“ са готово 80% у укупном скору 
могла је бити очекивана, будући да је избор професије један од преломних у жи-
воту и захтијева озбиљно одмјеравање могућности, што у великој мјери зави-
си од економских фактора. Са тачке гледишта важности, он је на првом мјесту 
за нешто преко четвртине испитаника. При формулисању конструкта руково-
дили смо се емпиријским запажањем пораста интересовања за студије руси-
стике, али и за учење језика на курсевима током посљедњих година, од када је 
појачано присуство руских фирми у економском животу Србије и Војводине.4 
Ова околност не иде под руку са заступљеношћу руског језика као страног у 
школском систему, која је посљедњих деценија прилично ниска.

Готово исту позицију заузима мотив „руски језик/књижевност ми се свиђа“, 
чија је природа интринзичка и одражава лични афинитет према језику и култу-
ри коју представља, пошто је наведен код 78,60% испитаника, а најважнији је 
за скоро 34%.

На трећем мјесту се нашао мотив „желим да употпуним познавање страних 
језика“ са око 60%, који такође има екстринзичку природу, мада се више јавља 
као важан, него као најважнији. Мотив повезан са културним идентитетом, да-
кле, превасходно интринзички, „ руски народ нам је близак по језику / вери / 
историји“, заузео је четврто мјесто са 37,80% учешћа. Овај посљедњи мотив је 
рангиран као најважнији код малог броја испитаника (свега око 2%), али према 
укупној учестаности избора је значајан.

Према укупном удјелу, мотив „могућност уписа на буџетско финансирање“ 
није биран често (11,60%), али је код оних испитаника који су га навели ранги-
ран као најважнији у релативно високом проценту од готово 22%, као важан код 
око 17,50%, што свакако није занемарљиво. 

4 Запажање се првенствено односи на курсеве руског језика у Новом Саду; резултати 
истраживања Д.Василијевић (2013) показују интринзичку мотивацију код слушалаца курсе-
ва у Београду, али не говоре о порасту интересовања.
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Подједнако је рангиран мотив „мотивисао ме рад наставника“ (11,70%), који 
је чак био и најважнији, иако за мали број испитаника (свега 2,91%). Податак 
говори у прилог значаја личности наставника и његовог залагања, поготову у 
ситуацији садашње слабе заступљености руског језика у школама.

У узорку је најмање заступљен мотив „руски језик је лак за учење“ са око 
3,90%, који је увршћен у екстринзичке, под претпоставком да мора бити прису-
тан у ситуацији када је студијска група секундарни или терцијарни избор, због 
немогућности уписа на жељени профил.

Конструкт „занимљиви су ми предмети који се предају“ (8,70%), из групе ин-
тринзичких, није дао жељени резултат, пошто је одразио интересовање стечено 
током студија, а не претходно интересовање, које је могло послужити као мотив 
за студирање русистике. Тако схваћен мотив је наведен само у једном случају.

Индивидуални одговори, мада малобројни, показују да личне преференције 
такође имају извјестан мотивациони значај. Такви мотиви су рангирани као 
најважнији у 2,91% случајева, врло важни у 0,97%, али не важни (0%). Од 
екстринзичких мотива ту је наведена немогућност уписа на жељени профил 
студија, а од интринзичких жеља да се не заборави или усаврши матерњи језик, 
да се боље упозна руска култура и др. С обзиром на систем уписа (примарни 
и секундарни избор профила) који се примјењује на Филолошком факултету у 
Београду, овакав екстринзички мотив био би очекиван у већем проценту, него 
што је наш узорак показао (0,97%)5. 

3.1.1. Посебно мјесто у нашим резултатима заузима мотив “употпуни-
ти знање страних језика“ са практично 60% учешћа у укупном скору, што га 
ставља на треће мјесто. Он је најчешће у комбинацији са прва два (перспекти-
ва запошљавања и афинитет). Да бисмо тачније одредили значај овог мотива, 
посматрали смо га у корелацији са завршеном школом и временом првог кон-
такта / почетка учења језика ( породица – основна школа – средња школа – фа-
култет –боравак у Русији). Показало се да га је навело више од 60% испитаника 
који су завршили гимназију, а око 53% испитаника који су завршили неку другу 
средњу школу. 

Табела 3. Мотив „употпунити знање страних језика“ 
у корелацији са претходно завршеном школом и временом почетка учења:

 

Претходно завршена школа
укупно 
одговора 

укупан 
проценат 
независно 
од ранга

Гимназије Средње стручне 
школе

број 
анкетираних  71 32 103

 
Мотив:

„Употпунити 
знање страних 
језика“ 

44 61,9% 17 53% 61 60%

Ранг најважнији 7 9,8 6 18,7% 13

5 До академске 2013/14.г., на Филозофском факултету у Новом Саду будући студенти су 
могли да се пријаве само на један студијски програм, тако да се у њиховом случају може го-
ворити о примарном опредјељењу.
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Ранг прилично важан 15 12,6 3 9,3% 18

Ранг важан 22 30,9 8 25% 30

први сусрет 
са руским 
језиком

у породици 5 5 10 10%

 у основној 
школи 24 8 32 30%

 у средњој 
школи 10 2 12 12%

 на факултету 24 15 39 38%

 
приликом 
боравка у 
Русији 

3 1 4 4%

 индивидуални 
одговори 5 1 6 6%

Избор конструкта и квантитативни показатељи говоре да је висок проценат 
испитаника дошао на студије русистике са познавањем неког другог страног 
језика. У корелацији са фактором почетка учења, показује се да је овај мотив 
високо рангирало чак 79,5% испитаника који су тек на факултету почели учити 
руски језик, што потврђује претпоставку да већ у значајној мјери (по сопственој 
процјени) владају другим страним језиком, а да је руски језик виђен као по-
годна и перспективна комбинација са тим језиком. Мотив „употпунити знање 
страних језика“ је врло значајан и за студенте који су у додир са руским језиком 
дошли боравећи у Русији (75% подузорка), али у њиховом случају вјероватно 
са жељом да се употпуни познавање управо руског језика или постојеће знање 
претвори у професионалну квалификацију. Нешто мање је овај мотив заступљен 
код оних испитаника који су га учили од средње школе или дошли у додир с 
њиме на неки други начин (по 50%), а за оне који су га учили од основне школе 
у најмањој мјери (41%). 

Висока заступљеност овог мотива и овакве корелације потврђује емпиријско 
искуство да се у универзитетској настави руског језика и књижевности суочава-
мо са посебним захтјевима и потребом за даљњом диференцијацијом програм-
ских садржаја, организације наставе и усавршавања методских поступака, по-
што руски језик практично има позицију другог страног језика.

3.3. Сфера интересовања за руску културу

Полазећи од претпоставке да при опредјељивању за студије треба да 
постоји извјестан афинитет за предмет, који би у спрези са мотивом мо-
гао бити разлог за избор студијског програма, дио истраживања смо посве-
тили сфери интересовања за руску културу, јављању те сфере и њеној шири-
ни. Сматрали смо да у ситуацији школског учења језика и уз релативно слабу 
заступљеност информација о земљи језика у медијима (са изузетком политич-
ких), интересовање може бити подстакнуто прије свега елементима културе 
презентоване кроз уџбенике, али не и ограничено на њих. Зато је од испитаника 
затражено да наведу изворе из којих су стекли први упечатљив утисак о руској 
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култури, с тим да им је дата могућност вишеструког избора. Из тог разлога ре-
зултати су представљени у апсолутним износима.

Удио вишеструких одговора од скоро 70% потврдио је претпоставку да се 
сфера интересовања формира на различите начине. У анкети су као извори 
информација о култури предложени породица, уџбеник руског језика, уџбеник 
историје, књиге, ваннаставне активности у школи, бављење спортом или 
његово праћење, бављење умјетношћу, новине/телевизија, филм/серија/позо-
риште, интернет. Показало се да су као извор првих занимљивих и упечатљивих 
сазнања подједнако заступљени породица (са 32 одговора), уџбеник руског 
језика (33), филм/серија/позоришни комад (33), књиге (30), али да извјесну 
предност има интернет са 36 одговора. Ваннаставне активности су подстакле 
сферу интересовања у 23 случаја, бављење умјетношћу и уџбеник историје у 
18, информације из новина или са телевизије у 16, а праћење спорта у 3 случаја. 
Довођење у везу ових одговора са питањима чији је циљ утврђивање шири-
не сфере интересовања за руску академску, традиционалну и популарну култу-
ру (књижевност, филм, музику, сликарство), показало је да је степен информи-
саности ван контекста наставе руског језика веома мали. При томе је ширина 
интересовања била мјерена наведеним називима књижевних дјела, постојањем 
омиљеног писца и његовим именом, жанра и назива филма, имена режисера или 
глумца, наслова музичког дјела, композитора и извођача. За област сликарства 
упитник је понудио само могућност навођења имена сликара. Овдје треба на-
гласити да упитник није био презентован са категоричким захтјевом да се таква 
информација да, него са очекивањем да ће одговори бити допуњени конкрет-
ним називом или именом онда када интересовање заиста постоји. У ту сврху 
испитаницима су били понуђени стимули формулисани попут „Прво књижевно 
дело које ми се допало (у преводу или оригиналу) било је...“, „Руски филм који ме 
је заинтересовао“ и слични.6

Корелација количине информација о култури коју су испитаници дали са вре-
меном првог контакта са руским језиком и претходно завршеном школом, дала 
је очекивани резултат: информисаност је највећа код оних који су језик почели 
учити у основној школи и завршили гимназију (друштвено – језички смјер). 

Посебну пажњу изазива велики удио испитаника који није показао познавање 
руске културе навођењем имена писца, редитеља, глумца, композитора, пјевача 
или сликара – чак 40, односно 38, 83% од укупног броја. Највећи број тих ис-
питаника је похађао неку средњу стручну школу или гимназију друштвеног 
смјера. У овом подузорку је 82,5% испитаника као један ог главних мотива за 
упис навео бољу перспективу запошљавања, док је мотив „желим да употпу-
ним познавање страних језика“ навело чак 67,5%. Поређење резултата у овом 
сегменту показује да је учестаност избора наведених мотива обрнуто пропор-
ционална броју конкретних података који су дати о руској култури. 

У оквиру истраживања интересовања за културу посебну пажњу смо обра-
тили на одговоре који се тичу руске књижевности, јер је примјетан број оних 
који су навели мотив „свиђа ми се руски језик/књижевност“, а да нису наве-
ли ниједно књижевно дјело (бајку, приповетку, роман, песму или драму), нити 

6 Због обима и разноврсности прикупљеног материјала тема интересовања за руску кул-
туру биће представљена у посебном раду.
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имају омиљеног писца. Показало се да су испитаници који су похађали језичку/
филолошку гимназију показали одређено знање о руској књижевности, без об-
зира да ли су руски језик претходно учили или не. Овај резултат би се могао 
сматрати очекиваним, као што је очекивана обавијештеност свршених ученика 
средње музичке школе о руским композиторима. С обзиром на заступљеност 
и важност руске књижевности у структури студијских програма, могло би се 
претпоставити да је интересовање за књижевност било један од разлога за из-
бор студија русистике, а упитник нам је дао могућност да ту претпоставку про-
веримо на подузорку који се тицао заинтересованости студената за информално 
стицање знања путем ваннаставних активности. Он је показао да је само 10% 
студената показало посебан интерес за књижевност, што може бити значајан 
показатељ за универзитетску наставу књижевности.

3.4. Сферу интересовања за руску културу посматрали смо и са тачке гле-
дишта начина прибављања информација, полазећи од претпоставке да се развој 
интересовања може манифестовати и стицањем информација самосталним 
трагањем на интернету. Већ је указано да је интернет као извор занимљивости 
о руској култури наведен код 36 испитаника, у процентуалном износу то чини 
33% свих наведених извора. Поређење навике коришћења интернета у ове 
сврхе и времена почетка учења руског језика показује да га у подједнакој мјери 
користе испитаници који су језик почели да уче на факултету (19) и они који су 
раније почели (20). 

Табела 4. Коришћење интернета за упознавање руске културе

Студенти који су навели Интернет 
као извор занимљивости о Русији

Студенти који нису навели Интернет 
као извор занимљивости о Русији

Први сусрет са руским језиком 
студенти су имали: 
– на факултету – 54%
– у основној школи – 17%
– у породици – 0%
– у средњој школи – 14% 
– приликом боравка у Русији – 6%
– индивидуални одговори – 9%

Први сусрет са руским језиком 
студенти су имали:
– на факултету – 29%
– у основној школи – 38%
– у породици – 15%
– у средњој школи – 10% 
– приликом боравка у Русији – 3%
– индивидуални одговори – 5%

Међутим, број оних који га нису навели као извор занимања за руску културу 
корелира са раним почетком учења – 38,23% испитаника који су језик почели 
да уче у основној школи не наводе интернет, као ни 10,29 % оних који су поче-
ли да га уче у средњој школи. Овај податак може бити тумачен као знак навике 
стицања знања првенствено из уџбеника, док за оне који почињу да уче тек на 
факултету (29,41% подузорка) може бити средство бржег допуњавања знања. 
Ширина сфере интересовања за руску културу, показана вишеструкошћу подата-
ка и њиховом конкретизацијом у свакој области културе, корелира са бројношћу 
извора интересовања, нпр. кад су наведени извори попут књига, уџбеника, поро-
дичног окружења, ваннаставне активности. Са друге стране, у случајевима гдје 
је ужи круг извора, нпр. претежно интернет, запажа се површније познавање, 
оскуднији избор одговора, недостатак конкретизације сфере интересовања. 
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Други аспекат посматрања коришћења интернета у овом истраживању тиче 
се ширења сфере интересовања и спремности на информално стицање знања 
о руској култури. Узорак показује да испитаници интернет користе најчешће 
у вези са наставом (53,39%), да би слушали музику (21,35%), сазнали вести 
(16,50%) и гледали филм (13,59%). Процентуално најчешће коришћење везано 
за наставу на факултету може да се тумачи као знак спремности студената на ак-
тивно допуњавање знања, преузимањем недостајуће литературе, консултовањем 
рјечника ( не занемарујемо ни могућност лакше израде задатака преузимањм 
готових текстова). За подстицање интересовања за руску културу у цјелини и 
продубљивање знања о њој свакако могу да се користе ресурси интернета, али 
при томе студенте треба упућивати на поуздане изворе информација. Нарочито 
је то важно када се ради о допуњавању наставних садржаја, па би стварање базе 
поузданих извора могао бити неизбјежан задатак за наставни кадар.

Још један показатељ спремности на информално учење видимо у односу 
према ваннаставним активностима, односно у сегменту анкете у којем су ис-
питаници често давали вишеструке одговоре. У оквиру тог подузорка највише 
интересовања је показано за рад на усавршавању вјештине превода, нешто мање 
за руску књижевност и умјетност, најмање за словенску културу уопште. Треба 
рећи да су практично сви учесници дали податак о заинтересованости за ван-
наставну активност, што указује да би овај вид допунског учења било могуће у 
већој мјери користити у универзитетској настави.

4. Закључак

Истраживање је показало да се при опредјељивању за студије русистике на 
универзитетима у Београду и Новом Саду кандидати руководе подједнако инте-
ресом (тј. екстринзичким мотивима) и афинитетом према предмету студија (ин-
тринзичким мотивима), пошто се као водећи мотиви јављају „руски језик нуди 
бољу перспективу за запошљавање“ и „свиђа ми се руски језик“, али је овај други 
мотив чешће означаван као најважнији. Подаци показују да на оба универзитета 
на првој години у овом тренутку доминирају студенти који су руски језик поче-
ли учити тек на факултету, а да је учешће оних који су га почели учити од основ-
не школе око једне трећине. Због тога не представља изненађење избор мотива 
„могућност уписа на буџет“ као најважнијег код скоро 22% испитаника. Поред 
тога, висока заступљеност мотива „употпунити знање страних језика“ у укуп-
ном скору указује да је руски језик практично у позицији другог или чак трећег 
језика са којим се долази на студијски програм „Руски језик и књижевност“. 
Истраживање је такође показало неусаглашеност између најважнијих екстрин-
зичких мотива и опште обавијештености о руској култури, што сугерише да би 
поред постојећих прилагођавања методских поступака и структуре практичне 
наставе морала бити извршена изразитија диверсификација према степену по-
четног знања студената у оквиру самих студијских курикулума, колико је то 
могуће у садашњим околностима (условима акредитације, реално расположи-
вим просторним и кадровским потенцијалом). Постојећа отвореност студена-
та према коришћењу савремених средстава комуникације у овим околностима 
могла би бити у великој мјери искоришћена за подстицање информалног учења 
и уједначавање културног фона на коме се даље могу унапређивати знања из 
руске филологије.



Славистика XVIII (2014)

 Студије русистике као избор професије... 527

ЛИТЕРАТУРА

Beck R. C. (2003), Motivacija. Teorija i načela: prijevod 4. izdanja (Zagreb: Naklada 
SLAP).

Fajgelj S. (2007), Metode istraživanja ponašanja3 (Beograd: Centar za primenjenu 
psihologiju).

Rheinberg F. (2004), Motivacija: prijevod 3. prerađenog i proširenog izdanja (Zagreb: 
Naklada SLAP).

Василиевич Д. (2013), «Мотивация к изучению русского языка у белградских 
слушателей курсов», Русский язык как иностранный, V, 99 – 109.

Ђерманов Ј. (2005), Васпитање интересовања (Нови Сад: Савез педагошких 
друштава Војводине).

Душанка Мирич
Светлана Алексич
Милорад Милякович
Драгана Радевич

РУСИСТИКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ
(Исследование мотивации к изучению русского языка и литературы)

Резюме
В статье излагаются итоги обследования мотивов к изучению русского языка и ли-

тературы по данным опроса студентов ведущих университетов Сербии, белградского и 
новисадского. На материале более ста вопросников выявлен ряд внешних и внутренних 
мотивов, самыми частотными из которых являются «перспектива найти работу с рус-
ским языком (т.к. российские предприятия работают в Сербии)» и «мне нравится рус-
ский язык/литература». Мотивация рассматривалась в соотношении с временем перво-
го контакта с русским языком, с предшествующим образованием и знаниями о русской 
культуре, а также с готовностью к самостоятельному приобретению информаций по 
культуре, в том числе при использовании ресурсов интернета.

Данные опроса показывют, что в настоящее время на двух кафедрах преобладают 
студенты, начавшие изучать русский язык только в университете и в недостаточной сте-
пени обладающие знанием русской культуры, что повышает требования к эффективно-
сти обучения. 
Ключевые слова: русистика в Сербии, мотивация, внутренние мотивы, внешние мо-

тивы, русская культура.
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ПРОБЛЕМСКА НАСТАВА НА ЧАСУ РУСКОГ ЈЕЗИКА 
СА ЦИЉЕМ УСВАЈАЊА НОВОГ ЛЕКСИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА

Током двадесетог века настале су нове концепције учења, а међу њима и проблемска 
настава. Она не даје готове садржаје које ученици треба да усвоје, већ нуди задатке које 
би требало решити на основу познатих или нових информација. Ученици раде у мањим 
групама под руководством наставника као тутора. На овај начин сви ученици су активни 
и развија им се осећај одговорности за решавање постављеног задатка. Ученици само-
стално раде и максимално су упошљени, нема празног хода и по правилу нема пробле-
ма са дисциплином, јер се чак и они најслабији труде да остваре постављени задатак и 
да добију добру оцену. Позитивна страна овакве активне наставе је у томе да се учени-
ци уче да уопштавају материјал, раздвоје битно од небитног, доносе потребне закључке 
у вези са материјалом, јасно излажу своје мисли у говору и писању. Развија се и умеће 
самосталног рада и рационалног распореда времена, јер им се за сваки корак даје пре-
цизна инструкција са тачно одређеним задатком и временом које имају за остварење тог 
задатка. 

Проблемска настава, рад у групама, настава уз помоћ рачунара и њихове комбинације, 
могу се посматрати као иновације у настави. Њихово проучавање и израда одговарајућих 
модела могу бити од значаја за методику наставе руског језика. 

У овом раду смо поетапно описали један огледни час са основним циљем усвајања 
новог језичког материјала уз употребу проблемске наставе. Час је био одржан на 
Филозофском факултету Универзитета у Нишу у склопу семинара за наставнике и 
професоре руског језика Нишавског, Пиротског и Топличког округа у организацији 
Подружнице Славистичког друштва Србије.
Кључне речи: руски језик, проблемска настава, рад у групама, огледни час, самостал-

ни рад

Из потребе да се превазиђу слабости предавачке наставе, током двадесетог 
века настале су различите нове концепције школског учења. Међу њима је про-
блемска настава, која је разрађивања највише у Русији, Пољској и Чешкој, али 
и у другим европским земљама.

Количина информације коју примају ученици расте из године у годину, па 
због тога репродуктивни начин усвајања знања постаје неефикасан. Задатак на-
ставника је да научи ученике да мисле, пронађу проблем и понуде своја решења, 
креативно да употребе материјал, да га прилагоде различитим ситуацијама и 
искористе у новим условима претходно стечена знања. За разлику од тради-
ционалне наставе проблемска настава истиче логичку интеграцију наставних 
садржаја, истраживачку функцију наставе и усклађивање разноврсних извора 
информација са различитим облицима и методама наставног рада. Проблемска 
настава не даје готове садржаје које ученици треба да усвоје, већ им нуди за-
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датке које они треба да реше на основу познатих или нових информација, ства-
ра ситуацију у којој је ученик у центру пажње и окружен је проблемима које би 
требало да решава. Ученици раде у мањим групама под руководством настав-
ника као тутора. Главна карактеристика овог приступа је одговорност ученика 
за сопствени рад и фокусирање на процес стицања знања, комуникацију и ин-
терперсонални рад. Носи изразито истраживачки карактер уз тесну повезаност 
учења и истраживања. Један од задатака школе је да ученици схвате наставни 
садржај у тој мери да могу самостално да га примене у новим околностима. 
Због тога се наставни поступци и организација оваквог облика наставе бирају 
на такав начин да максимално подстичу активност ученика и доприносе развоју 
њихових менталних способности.

Проблемска настава, рад у групама, настава уз помоћ рачунара и њихове 
комбинације, могу се посматрати као иновације у настави. Њихово проучавање 
и израда одговарајућих модела могу бити од значаја за методику наставе руског 
језика. 

Постоје различите варијанте примене проблемске наставе: материјал се из-
лаже у виду проблема који је потребно решити, воде се проблемске хеуристич-
ке беседе, израђују вежбања проблемско-истраживачког карактера и сл. Важно 
је имати на уму да се она не сме се посматрати као универзална и једино ис-
правна метода за активирање пажње ученика и подстицање њихове истражи-
вачке активности и да захтева добру припрему професора и знатан утрошак 
наставног времена. Управо због тога, у настави је треба спајати са другим мето-
дама наставе, наравно руководећи се при томе циљевима наставе и наставним 
материјалима које професор поседује, а узимајући у обзир и конкретну етапу 
наставе.

У процесу оваквог рада примењују се такви поступци учења, као што 
су: а) стварање на часу проблемских ситуација; б) организација колектив-
них разматрања и могућих приступа за њихово решавање; в) израда вежбања 
које предвиђају различите форме комуникације између професора и учени-
ка, с тим да су те вежбе максимално приближене условима реалне ситуације. 
Посебно се препоручују вежбања, која су у настави страног језика добила назив 
иницијативне вежбе, јер формирају умења да се започне разговор, да се сабе-
седник заинтересује за комуникацију, привуче његова пажња и сл.

У овом раду ћемо поетапно описати један огледни час са основним циљем 
усвајања новог језичког материјала уз употребу проблемске наставе. Час је био 
одржан 22.05.2004. године на Филозофском факултету Универзитета у Нишу у 
склопу семинара за наставнике и професоре руског језика Нишавског, Пиротског 
и Топличког округа у организацији Подружнице Славистичког друштва Србије. 
Набројаћемо и све карактеристике конкретног часа: цеђење текста; способ-
ност/вештина: препознавање значења и смисла; задатак: скраћивање тек-
ста до издвајања кључних речи; тип часа: обрада текста; материјал: Прича о 
љубави и кефиру (текст на руском језику); подела на најмање две групе и рас-
подела материјала.

Што се тиче самог тока часа, као што ћемо видети у даљем тексту, он се 
одвија кроз следеће фазе: 

ученици индивидуално читају текст;1. 
скраћивање текста на резиме (подвлачење кључних реченица);2. 
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дискусија (уз читање скраћеног текста по групама);3. 
скраћивање текста на кључне речи;4. 
дискусија (уз претходно исписивање кључних речи на табли);5. 
употреба кључних или нових речи (враћање на текст и употреба у новом 6. 
контексту).

Корак 1. Индивидуално читање текста

Инструкција коју даје наставник: сваки ученик треба да прочита текст, а за-
тим се прелази на следећи корак када ученици добијају нови задатак. За читање 
ученици имају 5 минута времена.

Овај корак подразумева беспреводно читање путем којег код ученика 
развијамо умеће читања, тј. умеће наслућивања садржаја текста, као и умеће 
разумевања значења речи на основу контекста. Пошто ученици текст читају 
у себи, развија се и навика самосталног читања и разумевања смисла, тј. 
садржаја. 

Корак 2. Скраћивање текста на резиме

Наставник даје следећу инструкцију: задатак је да ученици скрате текст, од-
носно да напишу резиме од 10 до 15 реченица (издвајање кључних реченица). 
Важно је при томе сачувати главну идеју прочитаног текста. Није довољно ме-
ханичко скраћивање текста већ је потребно да у резимеу буде сачуван основни 
смисао текста. Због тога наставникова инструкција мора бити крајње прециз-
на и јасна. Ученици резиме могу писати сопственим речима, не морају дослов-
но понављати реченице из текста, мада могу и на тај начин скратити текст. За 
овај задатак издваја се 5 до 10 минута, у зависности од дужине и тежине текста. 
Након овога, може се задати још један корак у којем ће ученици већ сажети текст 
скратити на резиме са још мање речи, а да се при том сачува смисао текста. Ми 
овај корак прескачемо и прелазимо на дискусију после првог скраћивања, јер 
тако више времена остаје за издвајање и објашњење нових речи, а наш циљ је 
управо усвајање нове лексике.

Корак 3. Дискусија (уз читање скраћеног текста по групама)

Наставник позива лидере група да прочитају свој резиме и они се упоређују. 
На тај начин се утврђује да ли је у њима сачувана основна идеја текста. 
Наставник поставља питања о томе како су ученици решавали задатак, зашто 
су баш те реченице издвојене, шта је ученицима било тешко итд. На основу про-
читаног резимеа може се закључити колико су ученици разумели текст без пре-
вода, односно логичким закључивањем уз помоћ већ усвојене лексике (претход-
ног знања). Временски овај корак траје између 10 и 15 минута.

Корак 4. Скраћивање текста на кључне речи (нпр. до 10 речи)

Наставник након дискусије саопштава следећи задатак, који се састоји у 
издвајању кључних речи у већ скраћеном тексту. Препоручљиво је прецизирати 
ученицима број кључних речи које они треба да издвоје. Веома је важно да те 
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речи јасно илуструју основну идеју текста. За извршење тог задатка ученицима 
се даје 5 минута.

Корак 5. Дискусија (уз претходно исписивање кључних речи на табли)

У овој фази проверавамо и како су ученици разумели остале непознате речи 
у тексту које су претходно или игнорисали, или долазили до њиховог значења 
наслућивањем на основу контекста.

Наставник позива лидере група да прочитају своје кључне речи, а други уче-
ници из групе исписују те речи на табли. Дискутује се о разликама које су се 
јавиле у одговорима ученика и у којој мери кључне речи репрезентују основну 
идеју текста. Затим се прелази на превод издвојених речи уз најадекватнији на-
чин семантизације. Наставник проверава како су ученици разумели непознате 
речи из текста, а након тога се приступа исправљању грешака, тј. тумачењу по-
грешног превода уколико га је било. За овај корак потребно је око 15 минута. 

Корак 6. Употреба кључних речи 
(враћање на текст и употреба речи у новом контексту)

Наставник даје инструкцију за завршну фазу часа. Свака група добија по-
себан задатак. Прва група, уз помоћ већ издвојених кључних речи, враћа 
разматрање на скраћени текст путем састављања реченице; на овај начин врши 
се провера да ли су кључне речи добро одабране. У случају да ученици не 
могу да се врате на изворни текст, наставник им у томе помаже. Друга група 
издвојене кључне речи ставља у савршено нови контекст састављајући рече-
нице које нису у вези са изворним текстом; на тај начин проверава се ширина 
примене лексике у новим условима (активни језик). За овај корак предвиђено 
је 10 мин. Циљ ове етапе је примена усвојеног лексичког материјала и употре-
ба нових речи у новом контексту. Задаци који се дају са циљем примене новог 
лексичког материјала и употребе нових речи могу бити различити, посебно ако 
је додатни циљ и њихова употреба у говору и писању. Нпр. «дајте нови наслов 
тексту, интервјуишите главне учеснике из текста, напишите рекламу за текст, 
поделите текст на делове и насловите их» итд. На крају часа проверава се како 
су ученици решили постављене задатке и да ли су правилно употребили нове 
речи. Након тога може се извести закључак да ли је циљ часа остварен, тј. коли-
ко су ученици разумели текст и усвојили нове речи.

Треба истаћи да овакав тип часа претставља учење откривањем, путем 
издвајања битног од небитног, уз развој критичког мишљења, истраживање и 
решавање различитих проблема, а подразумева активацију раније усвојене лек-
сике и логичко закључивање. Крајњи циљ је примена усвојених знања у пракси 
у току самосталног рада ученика, значи путем активне наставе.

Овакав тип часа успешније се примењује у завршним разредима средње 
школе, као и у раду са студентима. На овај начин сви ученици су активни и 
развија им се осећај одговорности за решавање постављеног задатка. Ученици 
самостално раде и максимално су упошљени, нема празног хода и по правилу 
нема проблема са дисциплином, јер се чак и они најслабији труде да остваре 
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постављени задатак и да добију добру оцену. У том смислу добро је да лидер 
групе буде управо један од слабијих или несташнијих ученика. 

Савремена настава потенцира самостални рад ученика јер он води ка 
слободној оријентацији, самосталном прибављању информација, њиховој пре-
ради, а то је важан услов и за самореализацију ученика у средини у којој се на-
лази.

Код традиционалних облика наставе ученици су оптерећени једноличним 
радом, често се замарају и губе интересовање и концентрацију. Позитивна стра-
на овакве активне наставе је управо у томе да се ученици уче да уопштавају 
материјал, раздвоје битно од небитног, доносе потребне закључке у вези са 
материјалом, јасно изложе своје мисли у говору и писању. Поред тога развија се 
и умеће самосталног рада и рационалног распореда времена (јер им се за сваки 
корак даје прецизна инструкција са тачно одређеним задатком и временом које 
имају за остварење тог задатка). Овакав час-вежба може се примењивати на раз-
не текстове или делове текстова и на часовима других предмета, а не само ру-
ског језика. У случају да је вежба претешка, могу се поједини кораци реализо-
вати као посебне целине, основни текст може бити краћи, од ученика се може 
тражити мањи број кључних реченица и речи како би сви кораци били успешно 
реализовани у току школског часа. 

Прилог 1: корак 3 и корак 4 (скраћени текст са издвојеним кључним речима)

История любви и кефира

История происхождения напитка имеет кавказские корни. Он был послан 
горцам в награду за их честность и трудолюбие. Осетины скрывали от других 
народов секрет его закваски. Считалось, что его разглашение навлечёт гнев не-
бес, и вся закваска погибнет, а вместе с ней народ. Известный молокозаводчик 
Бланданов, у которого в окрестностях Кисловодска было 12 сыроварен, напра-
вил в 1906 году в гости к осетинам специалиста-сыровара Ирину Сахарову. В 
её задачу входило достать кефирные грибки. Для этого она отправилась в го-
сти к крупному осетинскому поставщику молока и сыра Бек-Мирзе Байчарову. 
Осетин кефирных грибков не дал. 

Ирина Сахарова была красивой женщиной, и после её отъезда горец послал 
вдогонку за красавицей своих джигитов. Красавицу-специалиста нагло похи-
тили. Кефирный магнат предложил ей руку и сердце. Жандармы освободили 
Сахарову. На суде красавица согласилась простить Байчарова в обмен на… 10 
фунтов кефирных грибков.

На своей родине кефир готовился в деревянных кадках, а чаще всего – в спе-
циальных кожаных мешках. Бактерии начинают работать, сквашивая его – так 
получается закваска. Сквашивание – это сложный биохимический процесс на-
стаивания, когда происходит два вида брожения: молочно-кислое и спиртовóе. 
Кефир содержит небольшое количество спирта. Самое главное, чтобы кефир 
был свежим и употреблён до окончания срока годности, так как со временем 
вкус и запах его меняются, становятся более резкими. 
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 Кефиры имеют различную жирность. На прилавках можно увидеть и ке-
фир, обогащённый витамином С. Полезен такой кефир при циррозе печени и 
хроническом гепатите. 

Прилог 2: корак 5

кóр//ень, -ня, м, ген. мн. –ней фиг. корен, основа ж, почетак, порекло с 
гóр//ец, -ца м горштак, брђанин 
секрет, -а м 1. тајна ж; держать в ~е држати у тајности
закваск//а, -и ж квасац м, герма
Вещество, вызывающее брожение (при изготовлении некоторых продуктов пи-
тания). // прен. разг. Основы характера, заложенные воспитанием, средой.
заквашива//ть, -ю, -ешь, -ют несврш. киселити, укисељавати
молокозавóд, -а м млекарница ж
молокозавóдчик, -а разг. м власник млекарнице ж, млекаре ж
сыровар, -а м сирар 

Специалист в области сыроварения.1. 
Тот, кто варит сыры.2. 

сыроваренный завóд
сыроварня ж разг. сирана, сирарница, рус. предприятие, изготовляющее сыры.
вдогóнку прилог устопице, у стопу; бежать ~ за кем трчати за ким; крикнуть ~ 
кому викнути за ким 
вдогóнку прилог разг. 

Следом за кем-либо, чем-либо.1. 
Вслед (уходящему, удаляющемуся).2. 
Непосредственно после отъезда кого-либо, отправления чего-либо.3. 

джигит, -а м вешт јахач код кавкаских народа джигитóвк//а, -и ж кавкаска игра 
на коњима 
Искусный и отважный наездник (у народов Кавказа, Средней Азии, у кубан-
ских казаков).
сквашивать несврш. прел. ферментисати 
Подвергать брожению; делать кислым, квашеным.
брожени//е, -я с 1. врење, ферментација ж 2. фиг. превирање, комешање; ~ умóв 
немир духова 

Процесс распада органических веществ, происходящий под действием 1. 
микроорганизмов, дрожжей.
прен.2.  Массовое проявление недовольства, волнение.

рез//кий, -кая, -кое; -ок, -ка, -ко прид. 1. резак, оштар, јак; ~ ветер оштар (јак) 
ветар; ~ хóлод јака хладноћа 2. нагао, изненадан; ~кое изменение температуры 
нагла промена температуре; ~кое повышение цен нагло поскупљење (пораст 
цена) 3. оштар, резак, продоран; ~ свет реска светлост; ~ гóлос оштар глас 4. 
оштар, груб, осоран; ~ тон осоран тон; ~кие слова оштре речи 

Действующий, проявляющийся с большой силой, остротой. // Быстрый, 1. 
стремительный (о движениях).
прен.2.  Внезапный и очень значительный.
Слишком яркий, чересчур сильный, напряжённый, неприятно действую-3. 
щий на органы чувств; резкий (запах).
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Чётко обрисованный, очерченный. // перен. Сильно и отчётливо прояв-4. 
ляющийся.
прен5. . Грубый, дерзкий, высказанный с обидной прямотой. // Лишённый 
мягкости, учтивости (о человеке).

прилав//ок, -ка м тезга ж
прилавок1 м Узкий, обычно закрытый спереди стол в магазине, на рынке, слу-
жащий для продажи с него продуктов, товаров.
прилавок2 м локал. Небольшая, наглухо приделанная к чему-либо скамейка, 
лавка для сиденья.
гóдност//ь, -и ж, ваљаност, вредност, употребљивост; срок ~и рок употребе
жирност//ь, -и ж масноћа; ~ молок  масноћа млека
печен//ь, -и ж, анат. јетра
гепатит, -а м, мед. хепатитис

Код ових речи и израза може доћи до грешке у преводу:

гриб, -  м гљива ж, печурка ж; съедóбные, ядовитые гриб  јестиве, отровне 
гљиве; белый ~ вргањ
грибóк, -к  м 1. дем. гљивица ж, печурчица ж 2. копито с, печурка ж (за 
штопање чарапа) 3. биол. гљивица ж, бактерија ж
грибóк1 м 

Микроорганизм, относящийся к грибам.1. 
2. разг. Болезнь, вызванная такими микроорганизмами; эпидермофития.

грибóк2 м 
Болванка в форме гриба, используемая при штопании чулок.1. 
Сооружение в форме гриба, зонта, предназначенное для отдыха, укры-2. 
тия от дождя, солнца.

грибóк3 м разг. 
Уменьшительно к существительному: гриб.1. 
Ласкательно к существительному: гриб.2. 

настаива//ть 1, -ю, -ешь, -ют несврш. на чём инсистирати
настаива//ть 2, -ю, -ешь, -ют несврш. что 1. пуштати да одстоји (чај) 2. прави-
ти воћни ликер
настаивать1 несврш. непрел. Усиленно добиваться, требовать исполнения чего-
либо.
настаивать2 несврш. прел. Приготовлять настойку, настой.
настó//йка, -йки ж, ген. мн. -ек 1. воћни ликер; вишнёвая ~ вишњевача 2. фарм. 
тинктура 
фунт, -а м 1. фунта ж (руска мера за тежину равна 409,5 г) 2. фунта ж (новча-
на јединица)
фунт1 м 

Русская единица веса, равная 409.5 1. г (применявшаяся до введения ме-
трической системы мер). // Вес, равный 409.5 г // То, что имеет такой 
вес.
Мера веса в странах с английской системой мер (в Англии, Бельгии ...), 2. 
равная 453.6 г // Вес, равный 453.6 г // То, что имеет такой вес.
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фунт2 м Английская денежная единица, равная двадцати шиллингам; фунт стер-
лингов.

кадка, -ки ж ген. мн. -ок каца 
Деревянный сосуд цилиндрической формы из досок, стянутых обруча-1. 
ми.
Количество чего-либо, вмещающееся в такой сосуд.2. 

поставщик, -  м испоручилац, лиферант; ~ товаров испоручилац робе
кишечник, -а м црева мн. с
аммиак, -а м хем. амонијак

Прилог 3: корак 6

Корень дерева находится глубоко в земле. 
Она давно навлекла беду на нашу семью.
Горцы иногда спускаются на городской рынок.
Молокозавод и сыроваренный завод выпускают отличную продукцию. 
Поставщик крикнул вдогонку джигиту резким голосом: «Я за прилавком 

сквасил в ёмкости 5 фунтов кефирных грибков!»

Последња реченица је посебно занимљива по томе што у њој имамо 10 
кључних речи из сажетог (скраћеног) текста употребљених у сасвим новом кон-
тексту који није у вези са са изворним текстом. 

СПИСАК УСЛОВНО УПОТРЕБЉЕНИХ СКРАЋЕНИЦА:

анат. анатомија мн. множина
биол. биологија несврш. несвршени глагол
ген. генитив прел. прелазни глагол
г грам (тежина) непрел. непрелазни глагол
дем. деминутив прен. преносно значење
ж женски род прид. придев

застар. застарело разг. разговорни (колокви-
јални) стил

л. лице с средњи род
локал. у локалном значењу фарм. фармација
м мушки род фиг. фигуративно
мед. медицина хем. хемија
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ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА С ЦЕЛЬЮ 
УСВОЕНИЯ НОВОГО ЛЕКСИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Резюме
В двадцатом веке появились некоторые новые концепции обучения, в том числе и 

идеи проблемного обучения. Оно предлагает задачи, которые должны быть решены 
на основе уже имеющейся или новой информации. Ученики работают в малых груп-
пах под руководством преподавателя. Таким образом, все учащиеся являются актив-
ными субъектами в учебном процессе и воспитывают в себе чувство ответственности 
за решение поставленной перед ними задачи. Ученики работают самостоятельно и они 
максимально задействованы. Как правило, у них не возникают проблемы касающиеся 
дисциплины, так как даже самые слабые ученики стараются выполнить работу и по-
лучить хорошую оценку. Положительная сторона такого активного обучения состоит в 
том, что ученики учатся обобщать материал, отделяя главное от второстепенного, де-
лают необходимые выводы, четко выражают свои мысли в устной и письменной речи. 
Развиваются и навыки самостоятельной работы и рационального распределения време-
ни, так как для каждого конкретного шага даются четкие инструкции с точно опреде-
ленной задачей и количеством отведенного на это времени. 

Проблемное обучение, работа в группах, компьютерное обучение, а также их сочета-
ние, можно рассматривать как инновационные прцессы в преподавании. Их изучение и 
разработка соответствующих моделей могут иметь важное отношение к методике пре-
подавания русского языка как иностранного.

В данной статье мы представим показательный урок с основной целью усвоения 
нового лексического (языкового) материала с использованием проблемного обучения. 
Урок состоялся на философском факультете университета в Нише на семинаре для учи-
телей и преподавателей русского языка нишского, пиротского и топличского округа.
Ключевые слова: русский язык, проблемное обучение, работа в группах, показатель-

ный урок, самостоятельная работа
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НАСТАВНИК РУСКОГ ЈЕЗИКА КАО СТРАНОГ 
У САВРЕМЕНИМ УСЛОВИМА ОБРАЗОВАЊА

У раду сагледавамо позицију наставника руског језика као страног у савременом об-
разовном систему у Србији у процесу реформе настојећи да опишемо које то каракте-
ристике треба да поседује како би могао да одговори савременим изазовима које нам 
друштво намеће. У првом делу рада дајемо преглед неких теоријских размишљања 
и промишљања о значају и улози наставника страног језика. У другом делу рада, 
анализирајући резултате једног истраживања, описујемо наставника руског језика као 
страног виђеног очима својих ученика.
Кључне речи: савремено образовање, наставник страног језика, руски језик као стра-

ни, настава потпомогнута ИКТ

Последњих година у Србији у јеку свеопште реформе образовања на свим 
нивоима као никада до сада се говори о наставницима уопште, а чини се 
понајвише о наставницима страних језика. Наше друштво је пред њих испоста-
вило читаву листу захтева (да пораде на повраћају изгубљеног система вредно-
сти, па надоместе оно што су дом и породица пропустили, да направе „језичку 
копчу са Европом и светом“), нарочито се инсистира на томе да се сами додат-
но усавршавају и едукују за ново друштво и нове прилике, расправља се о ли-
ценцама, семинарима, о ономе што јесу и ономе што би требало да буду први и 
прави амбасадори једног новог језика и једне нове културе.

Реформа образовања и Болоњска декларација учинили су много у побољшању 
наставе страних језика, али су наставнику донели многе изазове и нове обаве-
зе са којима се на том путу треба суочити (Мрдак, Жугић 2007: 115). У контек-
сту реформи болоњског процеса, захтева и нових циљева језичке наставе које је 
прокламовао Савет Европе преко својих надлежних тела1 посебено је наглашен 
значај педагошког и методичког образовања наставника страних језика.

Након вишедеценијског постојања дијаметрално супротних становишта о 
томе ко од чинилаца „дидактичке тријаде“ (ученик, уџбеник, наставник) носи 
превагу у организовању наставног процеса и руковођењу њиме, можемо рећи 
да је данас ученик циљ наставног процеса.2

Учење страних језика ученицима/студентима отвара нове хоризонте, нове 
погледе на свет, па и на свет сопственог језика и сопствене културе, што је наро-
чито изражено приликом учења блискосродног језика какав је случај са руским 
у српској говорној средини.

* mirjana.adamovic@f.bg.ac.rs
1 Заједнички европски оквир за живе језике
2 У савременим условима ученик је субјекат у настави и није више у обејкатској позицији 

у којој је он дужан да понавља „готова наставникова знања“ (Раичевић 2007: 70).
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Савремени наставник страног језика

Значај наставника је увидео још Платон упређујући њега и обућара.3
Модеран наставник треба да поседује низ особина битних за његову улогу 

и статус.
У методичкој литератури пише се о различитим типовима личности настав-

ника, они се описују, расправља се који је најбољи за ученике и сам наставни 
процес. Тако Слободанка Китић бавећи се овим питањем наводи шест врста 
личности наставника: ауторитативни, осећајни, комформиста, агресивни, коо-
перативни и продорни. Без обзира на разлике у личностима нас наставника, од 
нас се увек очекује исто, закључује она, да будемо добри наставници и да пора-
димо на свом стручном усавршавању. Или, тачније речено, да се стручно усавр-
шавамо да бисмо били бољи наставници (Китић 2007: 40).

Да је наставник итекако важна карика у наставном процесу потврђују и ре-
зултати анкетног истраживања Вучине Раичевића који, испитујући фактор 
мотивације у учењу страних језика, износи податак да се наставнику придаје 
посебан значај као најбитнијем фактору мотивисаности (Раичевић 2009: 70).4

У новијој лингвододактичкој литератури може се запазити интересовање ис-
траживача за компетенције наставника страних језика. У погделу компетенција 
наставника страног језика поједини лингвододактичари најчешће истичу следеће 
облике професионалне компетенције: лингвистичка, општехуманистичка, пси-
холошка, педагошка, методичка, професионално-комуникативана. Ксенија 
Кончаревић сагледава компетенције наставника страног језика из једног спец-
ифичног угла, везано за коришћење уџбеника у препаративној, оперативној и 
евалуационој етапи наставног процеса, описујући комуникативне, конструкти-
ве, организационе и гностичке компетенције (Кончаревић 2007: 17–31).

Скривенер у књизи Learning Teaching наводи три типа наставника: 
1) наставник који објашњава градиво (the explainer), поседује стручно 

знање, али не и методичко,
2) наставник који укључује ученике (the involver), поседује и стручно и ме-

тодичко образовање,
3) наставник који ствара ситуације које омогућавају да ученици, као циљ 

наставног процеса, сами уче (the enabler), поседује и стручно и методич-
ко образовање и знање, али истовремено и свест о томе како појединац и 
група мисле, осећају и функционишу. Наставник је по потреби или извор 
информација, или водич, или консултант, или све то заједно (Scrivener 
2005: 25–26).

Савремено друштво карактерише и муњевити развој информационих 
технологија. Нови услови студенту омогућавају да осим учествовања у редовној 
настави, у било које време, са било ког места, колико пута жели приступа раз-
ним ресурсима и тиме ефикасније управља процесом свог учења. Као резул-

3 Држава неће много штетити ако обућар не познаје најбоље свој занат, једино ће Атињани 
бити лоше обувени, али ако васпитачи омладине буду рђаво испуњавали своје обавезе, онда 
ће створити генерације незналица и порочних људи који ће упропастити сву будућност 
(Харламов 1999: 12).

4 На питање: „Од кога (чега), по твом мишљењу, зависи мотивација у учењу страних 
језика?“, уследили су следећи одговори:  а) од наставника – 45%, б) од наставног градива – 
19,61%, в) од ученика – 8,49%.
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тат развоја информационо-комуникационих технологија (ИКТ), жеље за стал-
ном доступношћу информација јавља се „online elektronsko obrazovanje“5 (које 
подржавају све напредније web апликације) и развија се систем учења на даљину 
(distance learning).6 Међу интернет апликацијама које се користе у остварирању 
електрoнског образовања у нашој земљи је и Moodle, бесплатна платформа от-
ворена 2002. г. и преведена на више од 90 језика. Према подацима које о овој 
платформи дају у свом раду М. Николић и Ј. Видић сазнајемо да се користи у 
211 земаља, да има регистрованих преко 4 милиона курсева, да су водеће земље 
на светском нивоу у коришћењу ове платформе САД, Шпанија, Бразил, Велика 
Британија, а када је у питању наш регион Србија се налази на петом месту по-
сле Словеније, Грчке, Мађарске (детаљније о овоме у Nikolić, Vidić 2011: 479–
480, 482). Међутим, мора се рећи да је Moodle алатка која ни на који начин 
не замењује наставника, већ она служи наставнику као подршка у креирању и 
реализацији наставног процеса применом ИКТ.

Проблематиком успешног наставника бавио се Станко Илић у књизи „Како 
постати добар наставник“. По њему моћ7 утицања на своје ученике је оно 
што нарочито истиче доброг наставника. Главни фактор његовог утицаја је 
убедљивост тврдњи о ономе што ученицима систематски и на занимљив начин 
говори (Ilić 2007: 15).

Наставник руског језика као страног очима својих ученика

Једини прави доказ успешности наставника су ученици и њихов однос према 
њему. У овом другом делу рада представљамо квалитатитвну и квантитативну 
анализу анкете којом су испитивани ставови и мишљења студената о наставни-
ку руског језика. У анкети је учествовало 82 студента Филозофског факулте-
та (ФФ) Београдског универзитета. Група анкетираних студената је хетерогена, 
будући да је а) реч о студентима свих одељења ФФ: историја, историја уметно-
сти, андрагогија, археологија, педагогија, филозофија, социологија, психологија, 
етнологија и антропологија, и да су б) анкетирани учили руски језик различи-
ти број година, а најмање осам8. Питања у анкети су била постављена тако да 
су испитаници износили своје мишљење о наставнику руског језика не само 
узимајући у обзир последњи ступањ образовања – факултета, већ у једном кон-
тинуитету од основне, преко средње школе, па до факултета. Одређена психо-
физичка зрелост била је и још један од разлога зашто су само они укључени у 
анкетирање.

5 E-learning – сваки облик едукације у коме се образовни садржај испоручује у електорнској 
форми (Nikolić, Vidić 2011: 478)

6 Главна карактеристика даљинске наставе је њен посредан карактер општења уче-
ника и наставника, а реализује се најчешће коришћењем специфичних информационо-
комуникативних технологија и интернета (због чега се често и поистовећује са термином 
e-learning). Таква организација наставе у нашој средини је тек у зачетку (Вучина 2012: 134–
135).

7 Моћ којом он утиче на ученике проистиче из његовог карактера и његовог знања. Без 
знања нема моћи, осим када се под термином моћ подразумева физичка сила (Ilić 2007: 15).

8 Међу анкетиранима има и оних кoји су руски учили и 13 година.
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Прво питање у анкети „Зашто сте се одлучили за учење руског језика?“9 
постављено је како бисмо сазнали разлоге и мотиве који су утицали да учени-
ци уче руски језик. Анализом одговора закључујемо да је код студената присут-
на и интегративна и инструментална мотивација: 56% анкетираних изабрало 
је руски језик захваљујући претходном позитивном искуству (за 16% учење је 
било интересантно и занимљиво, те су заволели језик, један део сматра да има 
слабо претходно знање, а жели да га допуни, 3 испитаника је навело да га зна 
боње од енглеског, а за 2,4% испитаника је занимљивији од енглеског те су зато 
изабрали руски, а не енглески, међутим 10 испитаника је желело да настави са 
учењем неког другог језика, тј. руски није жељени језик). Слика коју студенти 
имају о земљи, народу, циљном језику и култури такође је један од разлога за 
даље учење овог језика (9,7%), затим сличност са матерњим (4,8%), исто толи-
ко испитаника мисли да је руски све потребнији језик и да нуди перспективу. 
Даља питања су била формулисана како би испитаници изнели своје мишљење 
о наставнику руског језика као страног. 19,54% испитаника сматра да је настав-
ник амбасадор језика, културе и другог народа и да је то оно што је лепо у овом 
позиву, 12% њих сматра да је то рад са људима (ученицима, студентима), док са 
друге стране за 29,2% је тешко радити са ученицима/студентима, а нарочито у 
савременом образовном систему, где, како наводе, ученици имају више слободе 
неко икад. 4,8% испитаника тешкоћу у позиву наставника руског језика види у 
чињеници да је распрострањеност енглеског језика велика конкуренција руском 
језику, док 17% испитаника сматра да сам језички систем може да буде тешкоћа 
(„граматика“, „пуно наставака“). Када је реч о досадашњем искуству са настав-
ницима руског језика, за 80% испитаника оно је позитивно10, а за 19,5% лоше. 
Оно што добар наставник, укључујући и наставника руског језика треба да има 
на основу анализе резултата истраживања су: стрпљивост (20%), трпељивост 
(12%), објективност (18%), стручност (10%). По мишљењу испитаника настав-
ник би требало буде и духовит, занимљив (8%), правичан у оцењивању (6%), 
комуникативан (8%), затим да добро објашњава, да је спреман да помогне уче-
ницима/студентима, посвећен послу, отворен за питања, да познаје руски разго-
ворни језик. Особине наставника руског језика које највише сметају ученицима/
студентима према резултатима истраживања су неразумевање, неразумљивост 
у излагању, незнање, превише строг, превише гласан, сматра свој предмет 
лакшим него што јесте, привржен једном/појединим ученицима, нестрпљив, 
недовољно мотивисан.

Закључак

Само професионално усавршавање наставника није довољно ако нема 
усавршавања његове комплетне личности. Наставник треба да ради на KASA, 
познатом акрониму методике наставе енглеског језика: (Знање), (Свест или 
Самосвест), (Вештине), (Став) (Китић 2007: 51).

9 Анкетирани су ово питање везали за факултет и избор језика приликом уписа на 
Филозофски факултет. Наиме, реч је о томе да суденти тада бирају један од шест језика који 
ће у току студија изучавати. Изучавање језика се наставља на она знања која су стекли у току 
основне и средње школе, осим када је реч о италијанском и шпанском језику.

10 Добро, солидно, дивно, интересантно, одлично, наставници су љубазни, реални у 
оцењивању, нису превише захтевни
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Улога наставника у васпитању и образовању ученика/студената је одговоран 
задатак којем треба озбиљно приступити. Стални рад на себи, својој личности 
и знању су услов за постизање успеха у овом послу. У овом раду покушали смо 
да представимо основне одлике које један наставник треба да поседује како би 
се могао назвати успешним у савременом образовању. Успешан наставник ру-
ског језика као страног је добар човек, методичар, добар познавалац своје науке 
и педагог, иновативан, занимљив који користи расположива наставна средства, 
аудио-визуелни материјал.

Узимајући све ово у обзир у закључку парафразираћемо реченицу коју на-
води Скривенер у одељку књиге Learning teaching (Scrivener 2005:9): The basic 
skill is to be able to recognize options available to you, to make appropriate decisions 
about these options, and to turn them into effective actions, as you become more 
experienced your awareness of possible options become grater.
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РКИ В СОВРЕМЕННОМ ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Резюме
В предлагаемой работе рассматриваем позицию преподавателя русского языка как 

иностранного в современной образовательной системе в Сербии в процессе реформы. 
Целью работы является описание характеристик преподавателя РКИ, которыми он дол-
жен обладать, чтобы мог ответить современным вызовам. В первой части дается обзор 
теоретических взглядов о роли и значении преподавателя иностранного языка. Во вто-
рой части работы, анализируя результаты анкетного исследования, описывается препо-
даватель РКИ глазами своих учеников/студентов.
Ключевые слова: современное обучение, преподаватель иностранного языка, рус-

ский как иностранный, использование ИКТ в обучении
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ЛИНГВОДИДАКТИЧКИ АСПЕКТ ПОЈМА 
ЛЕКСИЧКИ МИНИМУМ НА КОРПУСУ УЏБЕНИКА 

РУСКОГ ЈЕЗИКА ЗА СТУДЕНТЕ НЕФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА

У раду се разматра лексикографска и функционална специфичност лексичког мини-
мума, који као део школске лексикографије заузима посебно место у савременој лингво-
дидактици, као и његова улога у реализацији комуникативних задатака на конкретном 
нивоу учења руског језика студената нефилолошког факултета. 
Кључне речи: лексички минимум, школска лексикографија, лингводидактика, кому-

никативна компетенција, наставни процес.

У научној лексикографији искристалисала се диференцијација термина 
«лексички минимум» у методици наставе страних језика и термина «школ-
ски речник». Својеврсна специфичност лексичког минимума у школској 
лексикографији и систему наставе страних језика јесте његова наставна усме-
реност, пажљив одабир вокабулара, и опис различитих аспеката лексеме који 
омогућује изучавање минимума у савременој методологији, што одређује ЛМ 
као посебну врсту школског комплексног речника због функционалних разлика, 
принципа састављања и обима информација који се о даје о одређеној лексеми. 
Упркос томе што ова два појма нису идентична, заједничко им је: дидактички 
циљ, пажљив избор вокабулара, опис различитих аспеката лексичких јединица 
и њихових основних граматичких карактеристика, као и синтагматске и пара-
дигматске валентности лексема.

Савремена лингводидактика разликује шире и уже тумачења појма «лексич-
ки минимум». Под ширим схватањем, подразумева се било који списак речи из-
абраних са одређеним циљем и разврстаних по одређеним правилима (најчешће 
по азбучном реду). Методичари до 80-их година прошлог века изједначавали су 
га са појмом «школски речник», подразумевајући као лексички минимум:

1) спискове речи (без објашњења или напомена), које су ученици били оба-
везни да усвоје;

2) школске једнојезичне или двојезичне речнике намењене лицима која 
изучавају страни језик,

3) речнике у хрестоматијама или одвојеним деловима уџбеника.
У последње време дошло је до померања у терминолошком апарату школске 

лексикографије и тенденције сужавања појма «лексички минимум». У «Речнику 
методолошких термина» подвлачи се оријентација ЛМ ка задатом временском 
периоду, и појам се дефинише као «лексичке јединице које би требало да буду 
усвојене од стране ученика у одређеном, наставним програмом предвиђеном 
временском интервалу. Квантитативни и квалитативни садржај ЛМ зависи 
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од циља и етапе наставе и броја наставних часова предвиђених за изучавање 
језика». Дакле, то значи да је ЛМ оријентисан на одређену фазу или ниво обу-
ке и укључује лексичке јединице, које би требало да буду усвојене у наставним 
програмом предвиђеном периоду.

Знање речи које улазе у састав ЛМ омогућава коришћење језика као сред-
ства комуникације и обезбеђује остваривање циља наставе на задатом нивоу. 
Усвојити лексику страног језика значи:

1) усвојити/запамтити значење и форму минимума лексичких јединица 
предвиђених школским програмом,

2) овладати коришћењем те јединице у различитим видовима говорне де-
латности 

3) бити оспособљен за аудитивно разумевање лексичке јединице, као и 
читање текста. Дакле, лексике која је неопходна за остваривање про-
дуктивне говорне делатности (говорења, писања), као и рецептивне 
(аудирање, читање).

Обично се разликује активни и пасивни лексички минимум. У активни или 
продуктивни лексички минимум спадају речи које би ученици требало да усвоје 
и користе ради изражавања својих мисли. Пасивни или рецептивни речник чине 
речи које бу ученик требало да разуме приликом читања или слушања стра-
ног језика. Пасивни вокабулар се увећава на рачун потенцијалног вокабула-
ра, који укључује речи чијег значења ученици могу да се досете, или су слич-
не речима матерњег језика по елементима творбе саме речи или из контекста. 
Теоријом школске лексикографије и формирањем теоретске базе ЛМ (Лексичког 
Мимимума) руског језика бавили су се између осталих И.А. Шчерба, И.Д. 
Костомаров, П.Н. Денисов, В.В. Морковкин, Ј.А. Софјан и М.А. Скопина, који 
су обрађивали читав низ основних питања као што су коришћење статистичког 
принципа у процесу одабира вокабулара, однос лексичких јединица вокабулара 
са врстама говорне делатности, методе састављања професионалних лексичких 
минимума и самим предавањем руског језика као страног. У српској русистици 
овом темом бавили су се Б. Станковић, М. Дугоњић, К. Кончаревић. Могло би 
се рећи да питање ЛМ има своју историју у којој се могу издвојити одређени 
периоди истраживања, у оквиру школске лексикографије

Појам лексичког минимума подразумева лексичке јединице које би требало 
да буду усвојене од стране ученика током наставним програмом предвиђеног 
броја часова. У методолошкој литератури описани су следећи принципи избо-
ра ЛМ:

статистички (фреквентност употребе, распрострањеност употребе, упо-• 
требност, неопходност)
методолошки (у обзир се узима етапа учења, сфера и тема комуникације• 
лингвистички (способност речи да улази у више лекисчке јединице, • 
творбена вредност лексеме, стилска неопредељеност)

У савременој методици ЛМ се одређује у односу на ниво владања језиком, 
али истовремено представља и критеријум разликовања самих нивоа.

На елементарном нивоу владања руским језиком као страним, ЛМ чини око 
800 јединица, основни ниво око 1000, први сертификациони ниво 2300 јединица. 
ЛМ од око 3000 лексичких јединица обезбеђује разумевање до 95% било ког 
текста. Разумевање 500 речи сматра се довољним за конструисање елементар-
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ног исказа од 6-7 фраза и учествовање у дијалогу од 5-6 реплика. Р. Ладо сматра 
да је за владање матерњим језиком неопходно 2000 речи, а за процес аудирања 
и писања 3 000-4 000 речи. У зависности од усмерености ка сврси говорне де-
латности разликују се активни и пасивни ЛМ.

Специфичност ЛМ састоји се у томе што он одређује доњу границу вокабу-
ларног фонда као и обим вокабулара и конкретних значења речи који је неоп-
ходно усвојити у одређеном временском периоду. Минимализацији подлеже не 
само вокабулар, већ и семантичка структура свих полисемичних речи које ула-
зе у његов састав. На сваком новом нивоу уводе се нове лексичке јединице и 
нова значења већ познатих речи. Приликом одлуке о обиму вокабулара узима се 
у обзир постепено усвајање одређене количине лексичких јединица у задатом 
наставном времену, као и његова функционалност у остваривању комуникатив-
не компетенције, док употреба школских речника није ограничена временским 
периодом. На основу његове намене, можемо закључити да ЛМ страног језика 
подразумева нарочиту врсту многофункционалног комплексног школског реч-
ника који обухвата избор, опис и пројектовање структуре лексичких јединица у 
обиму довољном за успешну реализацију комуникативних задатака на конкрет-
ном нивоу овладавања страним језиком. Сложеност појма лексичког миниму-
ма очитава се у томе, што у својим појединим реализацијама обједињује црте 
тематског, фразеолошког, ортографског, граматичког, прозодијског, преводног 
и терминолошког речника, као и и речника синонима, антонима и властитих 
именица. Разматрајући овај појам битно је напоменути да се ради о минимуму 
броја речи неопходних за остваривање акта комуникације. Дакле, реч је о мини-
муму у односу на језички систем, док је у односу на памћење ученика и време 
одређено за наставу то максимум. Но, упркос свему минимизација лексике не 
сме противречити основном задатку наставе – практичном овладавању језиком, 
односно остваривању комуникативне делатности.

Кад је реч о настави страног језика на нефилолошким факултетима, њене 
особености изражене су у усмерености ка професионалној оријентацији сту-
дената. Скоро од самог почетка наставе студенти би требало се упознају са на-
учном и професионалном терминологијом њихове специјалности. Такође, у 
најчешћем броју случајева студенти нефилолошких факултета опредељују се 
за страни језик који су већ учили, тако да се факултетски програм ослања на 
знања стечена у средњој школи. Са друге стране, због малог броја наставних 
часова предвиђених за аудирање, до посебног изражаја долази самостални рад 
студената, јер је рад са предавачем углавном концентрисан на објашњавање 
тежих тема, проверу домаћих задатака, и корекцију резултата рада. Управо 
због дефицита наставних часова и усмерености студената на основне стручне 
предмете усвајање предвиђених језичких компетенција доста је отежано. Због 
тога је пажња усмерена углавном ка писменој комуникацији, читању струч-
них текстова и у мањем обиму текстова из средстава јавног информисања и 
књижевности, што не значи да се на остале неопходне компетенције не обраћа 
пажња. Европски Систем препорука за учење језика усвојен од стране Комитета 
за Културну Сарадњу при Савету Европе предвиђа око 1000 језичких јединица, 
као и стицање следећих компетенција код студената нефилолошких факултета:
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читање текстова у вези са њиховом ужом струком, уз делимичну употре-• 
бу речника, анализу већих текстова и њихово препричавање у усменом 
и писменом виду;
говорење, умеће конструисања различитих исказа на раније задате и не • 
зaдате теме (описе, препричавање, дискутовање, доказивање) из сфере 
професије или на социокултуролошке теме;
писање, способност састављања пословног документа, преношење • 
садржаја прочитаног текста, писање саопштења на задату тему.
аудирање које подразумева разумевање научних или школских текстова, • 
способност анализе преслушаног текста.

Корпус на коме смо вршили лингводидактичку анализу ЛМ јесте уџбеник 
предвиђен за студенте Војне академије („Руски језик 1 и 2“ аутора Стојанке 
Бабовић и Татјане Пантић, Војноиздавачки и новински центар, Београд 1981 г. 
писан на основу националног плана и програма Школе ЈНА за стране језике) 
Уџбеник је конципиран као једна целина подељена у два тома. Састоји се од 80 
лекција, при чему прве четири лекције дају неопходне податке о фонетском си-
стему руског језика, јер је намењен и почетницима, а осталих 76 обрађују гра-
дативно распоређене лексичко-граматичке теме. На крају оба тома налазе се 
речници руско-српског и српско-руског језика са око 1300 речничких јединица, 
сваки. Лекциј су подељене на лексички и граматички део.

Лексички део лекције праћен је и аудио записом, што од прве лекције уво-
ди студенте у компетенцију аудирања. После сваког текста у лекичком делу 
лекције следи глосар, а од девете лекције и упозорење на међујезичке хомони-
ме, антониме и фразеологизме уколико их у тексту има, као и њихове семантич-
ке еквиваленте у српском језику.

Лексичка вежбања везана су за текст лекције, и најчешће су конципирана 
по принципу питања/одговора уз коришћење лексике текста лекције. Од девете 
лекције уводе се и вежбања типа «да поразговарамо» у коме се од студента тра-
жи да по узору на текст лекције сам састави 15-17 простопроширених реченица 
на руском језику, затим вежбање «препричајте лекцију», «испричајте све што 
знате о ..», «нађите речи истог корена као речи..» и сл.

Са тачке гледишта наше теме на структурном нивоу лексеме се у речницима-
глосарима у свакој лекцији дате у обиму од 30-40 лексичких јединица по куму-
лативном принципу, и везане су за лексичку и граматичку тему саме лекције. 
Све променљиве речи дате су у основном облику, што већ при употреби самог 
речника наводи студенте на упознавање са одговарајућом променом, у завис-
ности од врсте речи. Такође, у највећем броју случајева, аутори дају само једно 
значење речи релевантно за дати контекст. Дакле, на лексичком нивоу, од сту-
дента се очекује активно учешће у процесу усвајања градива, без понављања већ 
пређеног наставног материјала, осим у лекцијама прдвиђеним за понављање.

У свакој лекцији после лексичке теме дата је граматичка, конципирана тако 
да после давања граматичког правила следе градативно распоређена вежбања, 
рецимо, у првим лекцијама од студената се тражи да допишу перфекатски на-
ставак на већ дати корен глагола у реченици, преко захтева да се именица дата 
у инфинитиву напише у одговарајућем падежу у складу са смислом речени-
це, као и читавих придевско-именичких синтагми, до захтева да се од глаго-
ла датог у личној форми у оквиру реченице формира радни и трпни партицип 
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са одговарајућим реченичним конструкцијама. Такође, у другој половини дру-
гог тома међу граматичка вежбања спада и превођење везаног текста на руски 
језик. 

 На лексичко-семантичком нивоу теме су разврстане на неколико група – 
упознавање (неколико речи о себи, моја породица, мој стан, мој град, мој 
радни дан), свакодневне животне ситуације (провођење слободног времена, 
коришћење градског саобраћаја, у продавницама, у ресторану, код лекара, у 
пошти, у хотелу, телефонски разговор), путовања (у авиону, на броду, годишњи 
одмор, на Јалти) различитим превозним средствима, Москва и културни споме-
ници (Москва, Лужники, Третјаковскаја галерија), војна служба (мој први рад-
ни дан у војној служби, војничка обавеза, бег из заробљеништва).

На граматичком нивоу у уџбенику су дате следеће теме: три именичке 
деклинације, глаголски вид, прошло, садашње и будуће време, глаголи кретања 
са и без префикса, императив, личне и присвојне заменице, заменице сам/са-
мый, деклинација придева, дуги и кратки придеви, предлошко-падешки односи, 
компарација придева, глаголски придеви свршеног и несвршеног вида, основ-
ни и редни брјеви, прелазност и непрелазност глагола, партиципи радни, трпни, 
садашњи и прости.

На основу дате анализе уџбеника можемо закључити да су у складу са 
Европским системом препорука студенти који прођу читав курс обуке обучени 
на Нивоу А-2, који подразумева разумевање реченица и уобичјених израза веза-
них за основне сфере живота, и једноставну размену информација о познатим 
и свакодневним темама.

Такође, може се закључити да је уџбеник тако конципиран да даје до-
бру основу, нарочито на граматичком нивоу за прелазак на следећи, виши Б 
ниво. Ипак, када је реч о тематско-лексичком фонду, с обзиром да је уџбеник 
првенствено намењен студентима Војне академије, пожељно би било више 
тема везаних за војни терминосистем стручних и научних назива који се одно-
се на појмовни апарат војне професије (организација војске, наоружање, на-
учна истраживања и техничко-технолошка достигнућа у војној сфери. Поред 
тога, по нашем мишљењу пожељно би било увести још неколико тема веза-
них за инкултурацију ученика, односно упознавање са културом, историјом и 
обичајима народа чији се језик изучава.

У времену када је настао, уџбеник је, по нашем мишљењу, био добро конци-
пиран. Данас је он, нарочито на лингво-културолошком нивоу, застарео услед 
социо-културолошких промена насталих у земљи чији се језик учи.

Полазећи од европског система који предвиђа три нивоа (А, Б, Ц) са три/два 
поднивоа, и четири врсте овладавања (компетенције) страним језиком у сваком 
од њих - иако и сами аутори овог документа напомињу утврђивање граница 
између ових нивоа и поднивоа има субјективан карактер - питање ЛМ одређено 
је самим нивоом овладавања страног језика. У вези са тим, и разрађеним систе-
мом дескрипције умећа којима студенти морају овладати, можемо закључити да 
студенти стичу знање карактеристично за највиши подниво нивоа А, и то:

приликом аудирања  – у стању су да разумеју говора носиоца језика, • 
схвате смисао и основне детаља у личном контакту или у телефонском 
разговору;
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приликом говорења  – обучени су да саопште елементарнне фактичке • 
податке у разговору, одговоре на постављена питања о себи, својој поро-
дици, својој земљи и свом образовању, као и за комуникацију са саговор-
ником која подразумева у датом социуму прихваћена правила језичког 
понашања;
приликом читања  – могу да•  читају текстове који се односе на свакод-
невни живот људи у земљи чији се језик изучава (различите врсте натпи-
са, менија, карата у превозним средствима, различите врсте обавештења 
и упозорења, односно информације које помажу код оријентисања у 
социокултурној средини дате земље). Кад је реч о читању инструкција 
за испуњавање професионалних задатака нижег нивоа оперативне сло-
жености у познатој специјалности наведени уџбеник не даје најбољу 
основу, мада припрема студенте за први Б ниво и коришћење стручних 
уџбеника.
приликом писања  – знају да пишу властите именице, бројеве, дату-• 
ме, попуњавају једноставне формуларе о својим личним подацима, воде 
учтиву кореспонденцију са колегама из иностранства и пишу лична пис-
ма по датом моделу.

На основу дидактичких препорука, као и нашег наставног искуства, можемо 
закључити да је на почетној етапи рада са студентима пожељно водити рачуна о 
минимализацији лексике и развијању чврсте везе између лексичког и граматич-
ког рада у току наставе. Како реч улази у састав синтагми и реченица, студенте 
би требало оспособљавати за коришћење речи у контексту. Код одабира лексике 
пожељно је водити рачуна да она буде изабрана у строгом складу са граматич-
ким циљевима наставне јединице и етапе учења.

У почетној етапи није пожељно ученике упознавати са полисемичношћу, већ 
давати само једно значење релевантно за дату етапу учења. Такође, ни сино-
ними за разлику од антонима нису пожељни, управо ради њихове дидактичке 
функције.

У циљу запамћивања лексике потребно је веома често понављати лексеме 
и због тога би једну исту лескику требало укључивати у све текстове и вежбе 
лекције. Памћење речи на овој етапи има активни карактер. У почетној фази 
скоро сва лексика је активна, пасивни вокабулар готово да и не постоји. Ово је 
нуклеус будућег речника.

У фази напреднијег учења страног језика долази до проширења вокабулара. 
У вези са тим, појављују се и лексичке грешке, меша се значење речи, мешају 
се морфолошка правила, неправилно се бирају синоними. Појављује се не само 
неутрална лексика, већ и лексика карактеристична за књижевни стил. Такође 
долази до систематизације лексике која се групише по различитим основама.

Приликом избора лексике за лексички минимум пожељно је узети у обзир 
следеће принципе:

1) фреквентно ст  употребе  речи  (мада кад је фреквентност у питању 
треба бити обазрив, јер фреквентност није исто што и употребљивост)

2) теметску  вредно ст,  односно речи које можда нису веома фрек-
вентне, али су неопходне за процес учења, као речи ВЫПИСАТЬ или 
ПОДЧЕРКНУТЬ
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3) валентно ст  речи  – препоручљивије су речи са већом валентношћу, 
јер при ограниченом вокабуларном фонду оне обезбеђују изражавање 
већег броја садржаја.

На основу овог осврта, можемо закључити да као сложени објекат међуди-
сциплинарних истраживања текстологије, школске лексикографије и теорије 
уџбеника лексички минимум поседује велики лингводидактички потенцијал, 
који до изражаја долази у његовим информативним, диференцирајућим и на-
ставним функцијама. 

Такође, полазећи од искуства стеченог у наставном раду са студентима не-
филолошког факултета на све четири године студија, и узимајући у обзир поде-
лу на нивое владања страним језиком у складу са европским стандардом, дола-
зимо до закључка да сваки ниво, свака етапа учења, од елементарне до највише, 
има свој лексички минимум на који се дограђују нова знања и способности 
комуникације.
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПОНЯТИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО 
МИНИМУМА НА КОРПУСЕ УЧЕБНИКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ

Резюме
В данной работе рассматривается понятие лексического минимума, подразумеваю-

щее лексические единицы, которые должны быть усвоены учащимися за определенный 
промежуток учебного времени. Количественный и качественный состав Л. м. зависит 
от целей обучения, этапа обучения и количества учебных часов, отводимых для изуче-
ния языка.
Ключевые слова: лексический минимум, учебная лексикография, уровень владения 

языком, словарный запас, речевые навыки.
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ТЕХНИКЕ САВРШЕНОГ ПАМЋЕЊА 
КОД УЧЕЊА РУСКОГ ЈЕЗИКА

У прилогу се приказују методе брзог учења страног језика које се користе у савре-
меним техникама. У учењу језика кључно је усвајање што већег броја речи и израза, 
али је суштина да се до тог усвајања дође што краћим и што приступачнијим путем. 
Представљени су неки од практичних начина таквог усвајања.
Кључне речи: процес учења страног језика, визуализација, течнике памћења

Савремени начин живота подразумева познавање енглеског језика и бар 
још једног светског језика, а по могућности и више. Познавање страног језика 
омогућава нам да упознамо културну баштину те нације, сва дела и културне 
тековине преведена на тај језик. Такође, продубљује наша знања и усавршавање 
у својој професији, отвара могућности за путовања у земље света, њихово 
упознавање и лакше сналажење.

Учењем страног језика продубљујемо значење многих појмова, проширујемо 
културни хоризонт, вежбамо своје памћење и усавршавамо своје методе пам-
ћења.

Данас је много лакше научити страни језик него што већина људи је свесна 
тога. Коришћењем савремених технологија као што су: снимљени материјали, 
часописи, телевизијске емисије, и филмови – постиже се већа продуктивност 
у учењу страних језика. Наравно, увек се језиком најбоље и најсвеобухватније 
овлада онда кад се налазимо на говорном подручју оног језика који изучавамо.

Код учења страног језика најважнија је лична мотивација, жеља да се савлада 
непознато, као и истрајност појединца који изучава језик. Поред традиционал-
них метода учења страног језика, постоје и савремене методе, које олакшавају 
учење страног језика. 

Између многих метода који се користе за учење страних језика издвојили 
бисмо три метода, које смо користили у раду са ученицима петог разреда основ-
не школе. У сваком одељењу петог разреда користили смо по један од наведе-
них метода у трајању од три месеца. 

Ханафи-метод: уместо граматике и изговора, овај метод подразумева • 
учење много речи и израза који се примењују у практичним ситуацијама. 
Ученици одељења где смо користили овај метод најбрже су и најлакше 
усвајалили руски језик.
Традиционални метод: користећи овај метод, инсистирали смо да се • 
прво уче граматичке одредбе и основни вокабулар. На почетку часа се 
понављало и проверавало усвојено градиво са претходног часа (кратким 
писменим тестирањем или усменим одговарањем). Затим смо прелази-
ли на ново градиво: граматику или на обраду новог текста. Користећи 
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овај метод у раду са ученицима, дошли смо до закључка да ученици не 
показују довољан степен интересовања и да споро напредују. 
Структурални метод (превод за • pattern method) – представља математич-
ки приступ учењу страних језика, односно речи се повезују на исти на-
чин како се обрађују математички бројеви. 

Добро владање језиком подразумева слободну конверзацију, писање, читање 
и размишљање на том језику. Смисао учења страног језика јесте овладавање 
основним вокабуларом и примена граматичких облика датих речи, повезивање 
целина, и формирање реченица. 

При учењу страног језика највећи проблем представља усвајање нових речи 
и израза. Свако се труди да развије свој сопствени метод за ефикасније учење 
страног језика. Основни и проширени речници су збирке најфреквентнијих речи 
једног језика, који нуде добару потпору за успешно изучавање страног језика. 

Аутор књиге „И ви можете имати супер памћење“, Арт М. Семорие говори 
да је најтеже учење непознатих речи ван текста, или ван било какве целине, од-
носно контекста. Он тврди да се сувопарним учењем речи, гомилају речи. Тако 
усвојене речи се тешко повезују, односно са таквим знањем тешко се долази 
до потребног нивоа конверзације. Механичко учење речи, понављање на глас 
непознатих речи, доводи до нелогичког памћења, изискује пуно времена, а и 
знање које се стиче није дуготрајно. 

Примењујући разне методе учења језика дошли смо до податка да се речи 
најлакше уче кроз текстове, читањем и писањем. Најбољи резултати се пости-
жу када се новоусвојене речи стављају у контекст, или када ученик осмисли ре-
ченицу, користећи те речи.

 Аутори књиге „Допринос реформи наставе – мапе ума“, Ковачевић Ј., 
Сегединац М. сматрају да се усвојене речи на овај начин брже упамте. Овим 
методом се током часа научи и до 50% речи. 

Међутим аутор Арт М. Семорие тврди да је најбољи и најдуготајнији начин 
усвајања непознатих речи спонтани или несвесни. Он у својој књизи издваја не-
колико приступа усвајања страних речи. 

Преглед техника које су дале најбоље резултате

Прва техника – речи никада не треба учити и памтити одвојено, већ увек као 
корен или као породицу. Међутим, овај принцип захтева познавање граматич-
ких правила, како би се могла одредити врста речи, и издвојити корен речи. 

Род

Род - ина
Род - ить (ся)
Род - ители
Род - дом
Род - ство
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На основу наведене табеле можемо закључити да учењем корена једне јечи, 
учимо и изведене речи од тог корена, дакле учењем једног корена учимо до де-
сетине нових речи. Сагледаћемо то на још једном примеру, додавањем само 
префикса на глагол идти (ићи), добијамо сасвим нове речи, које су на непосред-
ни начин повезане са глаголом ићи:

во - йти в дом *ући
вы - йти из дому *изаћи
при - йти домой *доћи
у - йти на работу *отићи
про - йти через парк *проћи
пере - йти улицу *прећи
со - йти с аутобуса *сићи
подо - йти к окну *прићи
ото - йти от окна *отићи
обо - йти дом *обићи
за - йти за угол *заћи
до - йти до центра *доћи
по - йти на работу *поћи

Овај начин учења речи био је основа др Л. Л. Заменхофа, творца еспернта.

 Друга техника – односи се на класификацију речи у групе. Тако можемо 
издвојити неколико група:

1. У прву групу спадају речи које су заједничке или идентичне у оба језика: 
хлеб, давно, наш, школа, слон, дом.

У ову групу уврстићемо и речи страног порекла. Такве речи можемо 
повезати не само са матерњим језиком, већ и са језиком из ког долазе, као 
и са језицима који такође користе исту реч за одређени појам: парк, мар-
ка, форма, мода, лифт, такси, кафе.

2. У другу групу уврстићемо речи које се исто пишу, а разлитичито 
изговарају и акцентују. На ове речи приликом учења морамо посветити 
посебну пажњу, пошто на први поглед речи делују исто: вода, она, про-
ста, туда, потом, обычно, судьба.

3. У трећу групу спадају речи које су сличне или имају исти корен, па их 
на тај начин можемо повезати са матерњим језиком: центр, дети, ветер, 
писатель, жить, ходить.

Број оваквих речи није уопше мали, поготову кад су у питању словен-
ски језици. Такође увек се мора водити рачуна о међујезичкој хомонимији, 
како нас сличност речи не би навеле на погршан појам. Велики број так-
вих речи срећемо и у савременом језику. Сваки језички вокабулар дели-
мично тежи интернационализацији.

4. Четврта група односи се на наизглед идентичне речи које имају различи-
то значење – међујезичке хомониме:

живот стомак
врач лекар
цвет боја
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туча облак
весна пролеће
банка тегла
пролив мореуз
фамилия презиме
свет светлост
мир свет
сад врт
довольный задовољан

5. Пету групу педстављају речи које немају никакве сличности са матерњим 
језиком. Метод памћења ових речи објаснићемо у даљем тексту: погода, 
кукла, картина, утка, шкаф

6. Шеста група – сложенице. Њих можемо памтити као комбинацију две 
или више речи, које смо уврстили у једну од претходних група: четырех-
комнатный, двухэтажный

Наша запажања са часа су да се многе речи науче груписањем речи са срод-
ним речима. Самим тим запамтитићемо правилан изговор речи и наравно њено 
значење. При сортирању речи користимо визуелно – фотографско памћење, од-
носно одређену реч повезаћемо са групом речи.

Трећа техника представља повезивање речи са сличним речима из матерњег 
језика, које би могле даље дати описно значење речи.

квартира – стан; кварт – област где се налази стан,
стакан – чаша; стакло – чаша је направљена од стакла
часы – ручни сат; час – школски час
ножницы – маказе; ножице – маказе имају два крака
мебель – кревет, мебл – кревет је пресвучен меблом
машина – ауто, машина – асоцијација за механизам који покреће ауто 
столовая – менза, сто – у мензи има пуно столова

Суштина је да посредна реч има за нас значење и смисао, да нас може асо-
цирати на страну реч. Наравно ова техника се може применити и код речи које 
немају логичну повезаност са страном речи. Довољно је да нас одређена реч 
асоцира на страну реч, како бисмо нашли посредну или непосредну везу између 
појмова. Свако ће већ имати сопствену асоцијацију на одређен предмет или 
појаву.

Четврта техника је повезивање целине једне ситуације, простора или радње 
заједно. На овај начин формираћемо одређену говорну целину, задаћемо једну 
тему, а затим ћемо низати речи које су повезане са том темом. Речи, ради лакшег 
памћења можемо стављати према смислу у контексте и ситуације.

дом
комната мебель полка
кухня стол лампа
ванная диван телефон
детская зеркало книга
гостиная шкаф бумага
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Добри резултати су били видљиви када су ученици после пређене лексике 
писали саставе са том лексиком.

Графички пиказ показује повезивање речи и контекста радње

Пета техника – повезивање слике и речи. Ова техника је погодна да се упам-
ти тешка страна реч која нема никакве везе са матерњим језиком, или не може-
мо наћи начина да је другачије упамтимо. На пример:

Тронуть – додирнути – замислимо како дирамо трон
Семья – породица – замислимо целу породицу, СЕМ пса
Магазин – продавница – замислимо часопис, а у њему реклама неког производа
Берег – обала – замислимо брег, а испод њега речну обалу

Било би пожељно да се нове речи уче у склопу целих реченица или сликом 
који изазива у нама, овај принцип детаљно описује Арт М. Семорие у књизи. Не 
треба да се памте само речи него целе реченице са осећањем које су изазвале у 
нама. На пример да бисте запамтили реч «вопрос» – „питање“ употребићемо ре-
ченицу „професор поставља питање“ «преподаватель задает вопрос» (и покуша-
вамо да замислимо како професор поставља питање). Истовремено покушајмо 
себи и да графички представимо реч. Можемо ли видети знак питања својим 
унутрашњим оком? Ако можемо, то је знак да смо научили реч и да је се увек 
можемо сетити. Понављање целе реченице док не будемо у стању да је кажемо 
без оклевања, као рефлекс. 

Један од ефикаснијих начина за самостално учење језика јесте да напише-
мо на парчету папира име предмета у својој околини (разуме се на језику који 
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се учи) и да их залепимо на предмете око себе: на сто, столицу, врата, прозор, 
најбоље на све. Тако ћемо без стреса усвојити основни речник (ако остали чла-
нови породице то дозволе). Сваки пут кад погледамо предмет, сетићемо се па-
пира са натписом.

При учењу страног језика предавач се увек труди да приближи градиво 
слушаоцима. Да би се успешно научио страни језик, слушалац мора овлада-
ти основним вокабуларом. Постоји мноштво савремених техника савршеног 
памћења, ми смо издвојили само неколико.

На крају можемо доћи до закључка да је учење страног језика уз помоћ ових 
техника знатно олакшано. 

Речи се много лакше уче ако нађемо непосредну везу између стране речи и 
речи из матерњег језика. Такође смо мишљења да се језик много лакше учи кроз 
целе реченице. Научити језик после наведеног је очигледно лакше него што се 
чини на први поглед. Први корак код онога који почиње да изучава страни језик, 
треба да представља један нови, свеобухватан и узбудљив изазов.
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РАЗВИТИЕ ИДЕАЛЬНОЙ ПАМЯТИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Резюме
Тема настоящей работы – развитие идеальной памяти в обучении русскому языку. 

Особое внимание уделяется суггестологическому механизму быстрого изучения ино-
странного языка. Суггетолоческий механизм представляет собой процесс запоминания 
лексики на уровне зрительного узнавания и использует как «эффект неосознанного вос-
приятия», так и явления «гипермнезии» (сверхзапоминания).
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«…БЕССМЫСЛИЦА КОНСТИТУЦИОННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ПЕРЕНЕСЕННЫХ НА СЛАВЯНСКУЮ ПОЧВУ»: 

Переписка П. А. Кулаковского и И. С. Аксакова 1880–1886 гг.

Впервые публикуемая переписка П. А. Кулаковского с И. С. Аксаковым 1880-х гг. 
– важный источник по истории Сербии и русско-сербских связей, по истории славяно-
фильства, а также отдельным аспектам истории журналистики. Центральная проблема, 
обсуждаемая в этой переписке – отношение русского общества к западническому выбо-
ру славянских народов. 
Ключевые слова: П. А. Кулаковский, И. С. Аксаков, панславизм, Сербия, славя-

нофильство, Балканы, Австро-Венгрия, консерватизм, национализм, Ристич, Милан 
Обренович, радикальная партия 

В октябре 1878 г. в белградскую Великую школу прибыл преподавать рус-
ский язык учитель 4-й московской гимназии Платон Андреевич Кулаковский 
(1848–1913). Еще до своего появления здесь он провел год в путешествиях по 
славянским областям Австро-Венгрии, изучая языки, культуру и историю за-
падных славян. Так начиналась карьера будущего известного ученого-слависта 
и одновременно – политического публициста. В 1880-е гг. П. А. Кулаковский 
станет корреспондентом газеты И. С. Аксакова (1823–1886) Русь, а также будет 
сотрудничать в проправительственных изданиях – Московских ведомостях М. 
Н. Каткова и Новом времени А. С. Суворина. 

Молодой Кулаковский был хорошо принят в славянофильских кругах и сам 
себя считал славянофилом, последователем Аксакова (но одновременно и М. 
Н. Каткова, нередко выступавшего в роли оппонента последнего – Котов 2014: 
144). С Иваном Сергеевичем Аксаковым Кулаковский познакомился еще сту-
дентом, во второй половине 1860-х гг. Это было время активной деятельности 
Московского Славянского комитета, заместителем председателя которого являл-
ся Аксаков, а секретарем – один из университетских наставников Кулаковского 
славист Н. А. Попов. В то же время, точнее в 1867–1868 гг., внимание многих 
привлекала редактируемая Аксаковым газета «Москва».

К изучению культуры и истории славянских народов славянофилы обрати-
лись еще в 1840-е гг. Однако до конца царствования Николая I деятельность 
славянофилов в этом направлении жестко ограничивалась подозрительностью 
власти, видевшей в симпатиях к славянам стремление к политическому с ними 
союзу, а значит – вмешательство в дела суверенных Австрии и Турции. 
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Уже при Александре II в 1858 г. Аксаков попытался было создать при журна-
ле Русская беседа так называемую «Славянскую контору». Попытку эту власти 
тут же пресекли. Но Аксаков продолжал налаживать связи со славянами, про-
должал писать о них и без официальной вывески. Потом занимался этим в га-
зетах День и Москва. Затем, оказавшись на 12 лет вовсе без газет, нашел себе 
иную форму выражения – Славянский комитет.

Славянский благотворительный комитет, который Аксаков официально воз-
главил только после смерти М. П. Погодина в 1875 г., оказался в его руках мощ-
ным инструментом. «Я […] раскачаю колокол», – заявил он, начиная кампа-
нию поддержки славян в 1875 г. (Козьменко подг. 1948: 146), и исполнил это. 
Менее, чем за 20 лет, прошедших с неудачной попытки создания «Славянской 
конторы», в стране выросло целое поколение, воспитанное славянофильскими 
Русской беседой, Днем и Москвой. И это поколение в середине 1870 г. определи-
ло общественное, точнее народное, мнение. Впервые сложилась ситуации, ког-
да власть нехотя принимала решение под давлением как общества, так и всего 
народа, видевших в защите славян благое дело и с радостью вступивших в тя-
желую войну. 

При этом ни Аксаков, ни его единомышленники не стремились к политиче-
скому подчинению славянских народов. Так, 1 ноября 1876 г. Иван Сергеевич 
писал генералу М. Г. Черняеву: «Изо всех славянских племен только Русское 
есть племя политическое, только оно выработало в себе способность повино-
вения и послушания принципу власти, способность самоограничения, отрече-
ния от личной воли ради идеи целого. […] Прочие племена могут существо-
вать только при России в формах, еще не определенных историей. Наша задача 
освободить их и предоставить им возможность жить, развиваться; наша обя-
занность укрощать их племенные эгоизмы, вредящие общей идее славянства» 
(ОПИ ГИМ 42: 9).

Для русского общества второй половины XIX в. не являлось редкостью 
и критическое отношение к славянам. Его разделяли не только и не столько 
либералы-западники. Чаще всего критика «братушек» была связана с осозна-
нием принципиального противоречия между церковно-дворянским легитимиз-
мом (представленным совершенно разными деятелями – от К. Н. Леонтьева и 
В. П. Мещерского до публицистов газеты Весть) и демократическим по духу 
национально-освободительным движением балканских славян. Поэтому поз-
же К. Ф. Головин с иронией вспоминал: «Наше сочувствие к единоверцам, в 
сущности, ни во что не верующими, было, с одной стороны подогрето истин-
ными славянофилами и певшими с ними в унисон шалыми дамами, а с дру-
гой – революционными поползновениями, всегда готовыми присоединиться к 
любому восстанию… Революционный черт пользовался им, показывая даже 
в иной час свое свиное копыто» (Головин 1909: 296; 299). Характерно, что и 
лозунг «Россия для русских» впервые появился на страницах консервативно-
аристократической газеты Весть в 1867 г. не как «ксенофобский», но как анти-
панславистский (Весть 1867, 131: 1). 

На этом фоне особый интерес представляет позиция поздних славянофилов, 
особенно хорошо знавших славян и поддерживавших с ними постоянные кон-
такты – таких, как Аксаков и Кулаковский. Порой и ее трактовали как «антисла-
вянскую». Так, еще в 1915 г. В. И. Пичета, публикуя письма к Аксакову Черняева 
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и Кулаковского, сопроводил их статьей, отражающей лево-либеральный взгляд 
на славянский вопрос (Переписка 1915: 232–235).1 И поскольку российский ли-
беральный дисскурс за столетие не сильно изменился, изложенный в ней под-
ход иным представляется актуальным и сейчас. Для Пичеты Черняев, Аксаков и 
Кулаковский – «эпигоны раннего славянофильства – националисты конца 70-х 
гг.». Он утверждал: «…Наши националисты стали осыпать сербов “бранью”, 
как только последние обнаружили желание эмансипироваться от русского влия-
ния […]. Корреспондентам Аксакова не нравятся демократизм сербской интел-
лигенции, ее западничество и рационализм, болезненное отношение к своему 
национальному самоопределению. Интеллигенция смела иметь свое суждение 
– вот источники гнева Черняева и Кулаковского» (Переписка 1915: 232; 234). По 
мнению историка, переписка эта «очень резка по своему тону, очень субъектив-
на в оценках и суждениях, и при том, в ней нет никакой исторической перспек-
тивы» (Переписка 1915: 233).

Оставляя открытым вопрос о ее перспективе, отметим значимость этой пе-
реписки как исторического источника и – last but not least – ее актуальность. В 
публикуемых письмах затрагивается одна из острейших проблем XIX–XXI вв.: 
отношение русского общества к западническому выбору славянских народов. 
После Берлинского конгресса Сербия начинает склоняться к союзу с Австро-
Венгрией – государством, которое в наши дни нередко называют «предтечей 
Европейского союза» и «лучшим прообразом наднационального единства в 
Европе» (Шарый, Шимов 2011: 8). Этот выбор не был случайной прихотью 
«краля» Милана. Поэтому Кулаковский утверждал: «В свое двухлетнее пребы-
вание в Сербии я почти убедился, что для русской политики и для России все 
равно, кто бы ни руководил делами Сербии...» (письмо № 3).

В своих письмах Кулаковский чрезвычайно жестко отзывается о сербах – упо-
требляя такие выражения, как «подлецы», «глупые сербы» и т. д. В его восприя-
тии «сербы – неблагодарны и материалисты до neс plus ultra» (№ 11). Впрочем, 
за словом «сербы» у Кулаковского кроются разные значения. В негативном кон-
тексте речь, как правило, идет о столичной прозападной интеллигенции: «…Из-
за пошлой сербской интеллигенции не следует тратить русских средств и рус-
ской крови» (№ 14). Но достается и духовенству, которое «действительно стоит 
на весьма низкой степени развития морального» (№ 8), и «простому народу»: 
«Материализм поглощает все высшие идеалы, которые были в народе, осво[бо]
ждавшем себя самого» (№ 8). На страницах же «Руси» он так описывал серб-
ское общество: «Отсутствие характеров, того благородства, которое умеет це-
нить добро и умеет сделать упрек за зло, недостаток философского образования 
и развития, невоспитанность сердца, отсутствие религиозных убеждений, да и 
вообще всяких твердых убеждений, – вот что составляет теперь темную сторо-
ну сербской жизни» (Русь 1881, 38: 12).

Однако в этих словах не следует видеть здесь нелюбви к сербству. Все, что ка-
залось Кулаковскому в Сербии неприятным, он воспринимал не как имманент-
ные свойства сербского менталитета, но как следствия внешнего влияния. В 

1 В нашу публикацию вышедшие в Голосе минувшего письма Кулаковского (от 15 января, 
9 и 11 августа 1880 г., а также 7 марта, 1 апреля, 15 мая и 17 июня 1881 г.) не вошли. Однако 
поскольку Кулаковский писал много и нередко повторялся – их отсутствие не затрудняет по-
нимания материала читателем. 
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июле 1881 г. Платон Андреевич писал профессору В. В. Макушеву из Белграда: 
«Я жалею эту страну, мне жаль этих людей, у которых много хорошего и здоро-
вого, но все это заволоклось каким-то австро-турецко-мадьярскиим наростом» 
(НИОР РГБ 71: 13об.). Год спустя, уже вернувшись в Россию, Кулаковский при-
бавил: «Грустную картину представляет теперь Сербия. Нет сомнения, что здра-
вый смысл и инстинкт умного сербского народа спасет страну, но дело едва ли 
обойдется без революции и крови: уж слишком много зла посеяно в этой зем-
ле европействующей интеллигенцией, холопствующей перед красивыми слова-
ми либерализма, лишенного содержания. Признаюсь вам откровенно, мне ис-
кренне и глубоко жаль Сербии и этого народа. Попрощался я со всеми хорошо» 
(НИОР РГБ 71: 29об.).

Многие упреки Кулаковского в адрес сербов связаны как с его прямым, не-
преклонным характером, так и с тем, что именно в Сербии филолог впервые 
столкнулся с межпартийной борьбой – явлением, которое в самодержавной 
России если и существовало, то вне его поля зрения. Когда Кулаковский – уже 
зрелым публицистом – вернется в Россию, большинство из сказанного про сер-
бов будет им повторено и в адрес соотечественников. Так, из Белграда он писал 
Аксакову: «Что меня больно поражало всегда в Сербии, это то, что здесь пар-
тии ненавидят друг друга больше, чем общего врага» (№ 13). Однако позже, 
оказавшись в Варшавском университете, где русские профессора находились в 
не всегда благожелательном польском окружении, он отметит: «В профессор-
ском кружке […] царит разлад и – странно – между русскими: видно, русские 
и в этом отношении по преимуществу славяне, вечно ссорящиеся и спорящие» 
(№ 16).

Впрочем, еще в Белграде Кулаковский не отделял сербские проблемы от рус-
ских и общеславянских: «Все теперешние дела сербские – могут служить ярким 
доказательством нашим либералам бессмыслицы конституционных учрежде-
ний, перенесенных на славянскую почву» (№ 14). Не отрицал он и ответствен-
ности России за происходящее на Балканах: «…После Берлинского конгресса 
нам следует многое писать на свой счет в славянских делах» (№ 4). 

Один из центральных сюжетов в текстах Кулаковского – борьба между 
сербскими партиями, которые он, вслед за другими публицистами того вре-
мени, нередко называет «котериями». Термин не случаен: парламентские пар-
тии представляются ученому лишь борющимися за власть группировками, 
использующими идеологии только в качестве декораций. Так, в конце 1880 г. 
Кулаковский пошлет в один из первых номеров Руси статью о падении сфор-
мированного либералами правительства Й. Ристича. Ему на смену пришел ка-
бинет М. Пирочанца и М. Гарашанина – лидеров партии «напредняцкой», т. 
е. «прогрессивной», стремившихся к сближению с Австро-Венгрией. Новую 
расстановку сил публицист прокомментирует так: «…Если бы кто-нибудь стал 
придавать названиям сербских партий их буквальное значение, то он бы же-
стоко ошибся: партия консервативная, будучи в оппозиции, именно защищала 
меры чисто либеральные и нападала на министерство партии либеральной за 
его слишком деспотические меры и во всяком случае нелиберальные приемы» 
(Русь 1880, 6: 10). 

Скептически относился Кулаковский и к пророссийским декларациям серб-
ских политиков: «Следует хорошо знать, что Ристич – лишь случайный сторон-
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ник России, но что он во власти лишь искал способов обмануть Россию» (№ 
14). В этих условиях внимание публициста не могла не привлечь демократи-
ческая, но отнюдь не либеральная партия радикалов, состоявшая из сельской 
интеллигенции и военных, опиравшаяся на широкие слои сербского крестьян-
ства (отметим, значительно более зажиточного, чем русское – подробнее см.: 
Шемякин 1998). Сам выросший из провинции, Кулаковский сочувствовал про-
винциальным «скупщинарам» радикальной партии. 

Впрочем, сочувствуя отдельным вождям радикалов, к самой партии 
Кулаковский первоначально отнесся осторожно. Так, комментируя пророссий-
ское выступление Н. Пашича в его родном Заечаре, публицист не преминул 
отметить: «Эта серьезная и продуманная речь вождя сербских радикалов по-
явилась в том же органе печати, Самоуправе, в котором известие о кончине 
в Бозе почившего Царя-Освободителя сообщалась в почти шутливых выраже-
ниях, в котором прокламации нигилистов находили место, а для манифестов 
Русского Императора его не хватало… Поймите же сербов, их либерализм, их 
радикализм, их консерватизм, их конституционализм и т. д.!» (Русь 1881, 38: 
12). Еще в конце 1880 г., когда радикальная партия только выступала на поли-
тическую арену как союзник «напредняков» в их борьбе с либералами Ристича, 
Кулаковский писал в «Русь»: «“Радикальная партия!” Это очень страшно, но и 
очень невинно! Эта партия […] заявляет стремления и желания самые простые 
и нисколько не похожие на то, что обыкновенно в других странах понимается 
под радикализмом» (Русь 1880, 6: 10). Более глубокое замечание мы найдем в 
письме Аксакову: «Народные учителя действительно принадлежат к числу тех 
недоумков-радикалов, образцы к[ото]рых у нас так часты, – но теперь здесь они 
представляют здоровый элемент народности и изо всех сил проповедуют о спа-
сении сербской народности от Австрии» (№ 15).

Определенную опасность Кулаковский видел в «шумадинстве» – идеоло-
гии «малой» Сербии, которая объективно ставила молодое балканское государ-
ство в зависимость от Австро-Венгрии. С другой стороны, не нравилась ему и 
концепция Сербии как «славянского Пьемонта» – т. е. центра государственного 
объединения балканских славян. Последнее очевидно вело страну к конфлик-
ту с Болгарией (которую славянофилы по инерции воспринимали как союзни-
цу России и чья победа в 1885 г. над Сербией приветствовалась аксаковской 
Русью (1885, 20: 2–4)) и также было на руку Австрии. Этим тенденциям, а так-
же экономическому, культурному и военному давлению Вены Кулаковский пы-
тался противопоставить «славянскую политику», которую, впрочем, трактовал 
весьма своеобразно: «Я понимаю дело так: внутри Сербия устраивайся по же-
ланию, извне и в войске – наше послушное дитя». Свою с Аксаковым задачу он 
видел в том, чтобы «вознестись выше всех одиночных славянских элементов» 
и «показать, что только под нашим русским водительством, каково бы оно ни 
было, – славяне могут спастись от потопа деморализующего силы рабства» (№ 
11).

Такая версия «панславизма» была попыткой своеобразного компромисса 
между имперской внешней политикой и «принципом национальностей», ли-
беральным национализмом эпохи модерна. Как любой компромисс, она была 
обречена на неуспех: у молодых балканских государств не хватало для неё до-
верия и терпения, у России – ресурсов, причем не только военных и экономи-
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ческих, но прежде всего – символических. Империя не смогла дать славянским 
народам твердого последовательного руководства. Об этом в 1890 г. напишет 
А. А. Киреев: «В только что полученном мною письме из Белграда, между про-
чим, выражается сожаление о том, что сторонники России (пока еще есть та-
кие) очень жалуются на то, что им нет никакой возможности узнать, чего жела-
ет Россия, в чем состоит ее политика» (НИОР РГБ 64: 36об.). Не смогла Россия 
стать и образцом успешного государственного строительства. 

Помимо вышеизложенного, публикуемые письма являются ценным источ-
ником по истории русской и отчасти сербской журналистики. Кулаковский уча-
ствовал в Руси более пяти лет. Судя по составленному им списку собственных 
газетных публикаций, здесь у него вышло всего 39 работ. Наибольшая его актив-
ность пришлась на 1882 г. и 1883 годы, когда увидели свет 10 и 16 его публика-
ций соответственно. Последняя цифра особенно внушительна, если учесть, что 
в 1883 г. Русь перешла на выход 24 номер в год, т. е. Кулаковский присутство-
вал в 2/3 ее номеров. В этот год он, как правило, готовил рубрику «Славянское 
обозрение», посвященную не только Сербии, но и прочим балканским странам. 
Подписывал он ее инициалами «П. К.». В других случаях пользовался крипто-
нимами «П.», «Z.», «N.», «П. К-ий», а самая первая его корреспонденция вы-
шла вовсе без подписи, дважды он воспользовался своим полным именем (в 
том числе, при публикации своей лекции). Кроме того, в Руси есть еще три пу-
бликации, посвященных славянским проблемам, с подписью «П. К.». Вероятно, 
они также принадлежат перу Кулаковского. 

Письма Кулаковского и Аксакова сохранились в составе их личных фондов 
в двух архивных собраниях Санкт-Петербурга: Отделе рукописей Российской 
национальной библиотеки и Рукописном отделе Института русской литера-
туры (Пушкинский Дом) РАН. Данную публикацию составляют 13 писем 
Кулаковского июня 1880 – мая 1882 гг. и по одному его письму 1884 и 1886 гг. 
Ответных писем Аксакова 1880–1886 гг. сохранилось всего 4 и еще одна теле-
грамма. 

Пунктуация и орфография в публикации приближены к современным нор-
мам. Авторские подчеркивания выделены курсивом. Сокращения раскрыты в 
квадратных скобках.
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ПЕРЕПИСКА П. А. КУЛАКОВСКОГО И И. С. АКСАКОВА*

№ 1
Кулаковский – Аксакову

Белград 19 июня 1880 г.
Многоуважаемый Иван Сергеевич!

Писал я к Вам несколько раз, но от Вас ничего до сих пор не получал. Может 
быть, Вы и писали, но Ваши письма съедались на пути чьими-нибудь жадными 
глазами. – М. Г. Черняев1 уехал на некоторое время в Париж. Хотя имеются дан-
ные, что его предложения о постройке железной дороги в конце концов одер-
жат победу2, однако пока ничего не видно утешительного для него. Комиссия, 
измышленная Ристичем3, пришла большинством 3 голосов (11 за – 8 против) 
к решению, что нужно отдать и эксплуатацию в чужие руки, в руки компании, 
чего и желалось некоторым правительственным лицам, а это равносильно по-
ражению Сербии. Едва ли все пройдет так спокойно на скупщине, если только 
успеют депутаты придти к какому-нибудь убеждению. – Впрочем, пусть делают 
сербы, что хотят, с собою: с громадными притязаниями, ничтожными силами 
и узким, мелким эгоизмом все равно долго жить нельзя народу, сохраняя свою 
независимость. А тут кстати – наша неопределенная политика «азиатских дел» 
словно слепо бредет. –

У меня к Вам просьба. 4 студента 2-гo курса Великой школы филол[огического] 
фак[ультета] просятся в Россию, в русские унив[ерситеты]: Прокић, Милојевић, 
Ђжирић и Вучковић, и один кончающий курс в Учительской школе Глушковић. 
– Все они способные и трудолюбивые люди и мало похожи на тех, которых у 
нас тьма тем из Сербии. Нужно было бы приготовить учителей русского язы-

* Због специфичности овога прилога, одлучено је да се навођење литературе и извора не 
прилагођава правилима Славистике, већ да се, изузев уобичајеног начина писања наслова за-
себних и периодичних публикација, и то само у коментарима, остави у облику за који су се 
определили аутори. – Напомена Уредништва.

1 Михаил Григорьевич Черняев (1828–1896) – генерал-майор, с 1882 г. генерал-лейтенант, 
покоритель Ташкента, сербский главнокомандующий во время Сербско-турецкой войны 
1876–1878 гг. Подробнее о его деятельности в Сербии см.: Шемякин А. Л. Генерал М. Г. 
Черняев и Сербская война // Русский сборник. Т. II. М., 2006; Он же. М. Г. Черняев и Сербия 
// Величие и язвы Российской империи. М., 2012.

2 Целью приезда Черняева в Белград в 1879 г. было участие в борьбе за концессию на 
строительство железной дороги Белград–Ниш, в которой он выступал представителем про-
мышленника C. С. Полякова.

3 Йован Ристич (Јован Ристић) (1831–1899) – государственный деятель, глава либераль-
ной партии, историк. В годы малолетства кн. Милана (1868–1872) член регентства, в 1873 и 
1878–1880 гг. премьер-министр. В 1880 г. уступив власть правительству напредняцкой пар-
тии, стал лидером либеральной фракции в скупщине. 
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ка из сербов в виду того, что придет время, когда его преподавание введется в 
гимназии. – Далее. В будущем году кончается мой срок командировки сюда, и 
хотя я готов остаться еще некоторое время здесь, если командировка за мной 
будет сохранена, но надобно же подумать о заместителе мне по кафедре из 
сербов. Кандидатов таких, к[ото]рые бы занимались русским и слав[янскими] 
яз[ыками], и к[ото]рым бы я мог со спокойною совестью передать кафедру – нет 
между сербами. Был один – Остоич, учившийся в Петерб[урге], но вернулся в 
чахотке и умер в апреле текущего года. – Студентам моим я посоветовал про-
сить Персиани4 и сам подал конфиденциальное письмо ему с ходатайством за 
них. – Персиани переслал дело все в Азиатский департамент5, откуда ответа все 
еще не приходит. Тогда я обратился с вопросом в Петерб[ургское] Слав[янское] 
общ[ество], и Бестужев-Рюмин6 ответил очень благоприятно: одного из указан-
ных лиц принимает Петерб[ургское] Слав[янское] общ[ество] на свой счет, – и 
довольствуется одною моею рекомендацией и согласно на мой выбор. Вот, в 
случае, если я не получу благоприятного ответа чрез Персиани из Азиатского 
департамента, нельзя ли мне рассчитывать и на Москву для другого. – Писал я 
к Тихонравову7, и тот ответил чрез Нила Попова8, что дела о слав[янских] сти-
пендиях взяты из рук университета, но где же они находятся? в чьих руках? я 
так и не узнал. –

Покорнейше прошу, многоуважаемый Иван Сергеевич, помочь мне в этом: 
довольно воспитывалось всякой сербской дряни в наших университетах и ака-
демиях и, возвратившись сюда, роняло достоинство русского образования, про-
поведуя болгарофобство, сербизм до стен Царьграда, кичась своим народным 
развитием пред Россиею и указывая на свою бумажную конституцию9, как на 
великий образец цивилизации. – Надобно же было бы, чтобы завелись в Сербии 
действительно ученые русские воспитанники, – действительно даровитые. А то 

4 Александр Иванович Персиани (1842–1896) – дипломат, историк Ближнего Востока. 
С 1877 г. дипломатический агент и генеральный консул России в Сербии, там же с 1878 г. 
министр-резидент, а в 1889–1895 гг. посланник.

5 В сферу деятельности Азиатского департамента Министерства иностранных дел входи-
ли отношения со славянскими государствами, еще недавно являвшимися частью Оттоманской 
империи.

6 Константин Николаевич Бестужев-Рюмин (1829–1897) – историк, организатор Высших 
женских («бестужевских») курсов, в 1878–1882 гг. председатель Санкт-Петербургского 
Славянского благотворительного общества, в 1885–1887 гг. редактор Известий 
С-Петербургского Славянского благотворительного общества. 

7 Николай Саввич Тихонравов (1832–1893) – историк русской литературы, с 1859 г. про-
фессор, а в 1877–1883 гг. ректор Московского университета, с 1890 г. член Петербургской 
Академии наук.

8 Нил Александрович Попов (1833–1891) – историк-славист, секретарь, а с 1877 г. за-
меститель председателя Московского славянского благотворительного общества, член-
корреспондент Петербургской Академии наук, автор труда «Россия и Сербия. Исторический 
очерк русского покровительства Сербии с 1806 по 1856 г.».

9 Третья сербская конституция (и первая, принятая в независимой Сербии) – 
Наместнический устав (от серб. наместнишство – регенство) отдавала всю полноту власти 
князю (с 1882 г. – королю). Получила название в честь подготовившего ее регентского совета 
Й. Ристича, действовала в 1869–1888 и 1894–1901 гг.
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– пока – один митрополит10, да два-три человека с образованием, а остальные – 
право – ничтожество, к[ото]рое умеет только клеветать на Россию в «Истоке»11 
да «Востоке»12, да унижаться пред сильными своего мира.

Мой прошлогодний отчет о преподавании русского языка в Сербии, затре-
бованный из России чрез Персиани, – появился в майской книжке «Журн[ала] 
Мин[инстерства] нар[одного] просв[ещения]» без моей подписи, против моей 
воли и не знаю, по чьей недогадливости. Он – очень мягок в отзывах, но и то 
показался оскорбительным для многих сербов13. Я не считал себя достойным 
отрицать, что я его писал, когда меня об этом спрашивали. – Были у меня стол-
кновения из-за него с Живолном Довигичем, к[ото]рый зимою посылался к Вам 
с Нестором – и наконец с Алимпием Васильевичем14, ставшим вновь мини-

10 Здесь и далее при упоминании одного титула речь идет о предстоятеле Сербской право-
славной церкви митрополите Михаиле Йовановиче (в миру Милоје Јовановић, 1826–1898), 
выпускнике Киевской духовной академии. 18 октября 1881 г. он был незаконно смещен с ка-
федры князем Миланом Обреновичем, а в 1883 г. Карловацкий сербский патриарх поставил 
на его место архимандрита Феодосия Мраовича. После этого владыко Михаил эмигрировал 
в Константинополь, а затем в Россию, где пользовался поддержкой власти и общества. В 
1889 г. король Александр Обренович вернул митр. Михаила на кафедру.

11 Исток (Восток) – сербская газета, орган либеральной партии.
12 Восток – московская еженедельная газета, редактор-издатель Н. Н. Дурново. В про-

грамму газеты входило «разъяснение текущих вопросов, вызванных политическими и ре-
лигиозными событиями на Востоке, среди родственных нам по вере и крови народов». 
Прогреческая и антиболгарская позиция газеты разделялась печатавшимся там классиком 
русского консервативного романтизма К. Н. Леонтьевым. В свою очередь И. С. Аксаков пи-
сал Н. П. Гилярову-Платонову: «…Если бы Англии понадобилось самое действительное 
средство для того, чтобы раздуть вражду между славянскими племенами, никто лучше Н. 
Н. Дурново не послужил бы такой цели […] Истинная мерзость эта газета “Восток”!» (И. С. 
Аксаков в его письмах. М., 2004. Т. 3. С. 439).

13 В подписанном криптонимом «К.» отчете «О преподавании русского языка в учебных 
заведениях Сербии» были отмечены проблемы в обучении, которое велось тогда в четырех 
сербских учебных заведениях, включая Великую школу. Помимо недостатка учебников, по-
собий и русских изданий (предмет постоянных в 1879 г. жалоб Кулаковского Аксакову), автор 
указал на недостаточную подготовку самих учителей. Причиной этого он назвал снисходи-
тельное отношение к обучению сербов в русских учебных заведениях. Отметив, что «всякий 
серб, учившийся во Франции и Германии» приобретает навыки письменной речи и знание 
литературы этих стран, Кулаковский заявил: «Сербы, учившиеся в России в русских универ-
ситетах и академиях, редко выносят умение писать по-русски […], снисходительность по от-
ношению к ним ведет к тому, что русскую школу сербы уважают менее, чем другие» (Журнал 
Министерства народного просвещения. 1880. № 5. С. 74). Еще ранее Кулаковский говорил о 
недостаточности уважения к русскому образованию в письме к Аксакову: «…К нам высыла-
ют учиться только таких сербов, которым иначе негде было бы учиться. В Западную Европу 
высылают доучиваться и назначают сравнительно хорошие стипендии тем, которые не име-
ют своих средств, а все те, которые имеют средства, едут непременно или во Францию, или 
в Германию. Но таких, которые были бы посланы сербским правительством или сами отпра-
вились на свой счет в Россию учиться – кажется, совсем нет, за исключением сербских офи-
церов» (ОР РНБ. Ф.14. Оп.1. Д. 189. Л. 5). 

14 Алимпие Васильевич (Алимпије Васиљевић, 1831–1911) – сербский мыслитель и по-
литик, член либеральной партии, выпускник Киевской духовной академии, в 1877 г. добился 
принятия закона об изучении русского языка в ряде сербских учебных заведений. В кабине-
тах Ристича несколько раз занимал пост министра просвещения, в начале 1890-х гг. – серб-
ский посланник в России.
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стром. Признаюсь, что я считаю теперь этого человека положительным пошля-
ком, к[ото]рый не имеет ни мыслей, ни убеждений, ни любви к чему-нибудь и 
даже не умеет выражаться. – Столкновение с Васильевичем вышло очень ку-
рьезное. Я его записал для памяти и когда-нибудь Вам расскажу: оно характе-
ристично вообще. –

Сколько могу судить по ходу вещей, теперь не следует и говорить о стипен-
диях серб[ского] правит[ельства] в русских университетах, как это сделали бол-
гаре. – И денег у сербов нет, и жадность их одолела. Посмотрим, что будет с их 
железной дорогой, и тогда надобно будет об этом поговорить. Я прежде уже им 
говорил об этом – молчали. 

Недавно болгаре совершенно некстати вновь подняли ссору с сербами. – 
Во 1) этот закон о натурализации всякого болгарина, пришедшего из Сербии и 
Румынии, – просто неразумен; во 2) теперь болг[арское] правительство потре-
бовало от сербов 600000 фр[анков] за перебранные деньги в землях, отошед-
ших к Болгарии после размежевания в прошлом году и бывших дотоле в серб-
ских руках. – Может быть, это требование и правильно, но не своевременно. 
– Лучше было бы с ним подождать. – Теперь у сербов действительно страшная 
масса дела с этой железной дорогой, – а, как известно, сербы действуют по впе-
чатлению очень часто. –

Борьба партий сильно обострилась. Так как оппозиция слилась в одну, то и в 
органе оппозиции попадаются невероятные глупости. –

Экспедиции в слав[янские] земли Балканского полуострова15 здесь боятся, 
видя в этом знак, благоприятный для болгар и начинают уже клеветать на со-
став ее. Признаюсь, подчас бывает уж очень тяжело и скучно здесь. – Если 
бы не дело, которому я даю важное значение, и не работа – то душно было бы 
здесь.

Если будет охота и время, пишите. 
Адрес прост: Проф[ессору] Плат[ону] Андр[еевичу] К[улаковскому]. –
С искренним и глубоким почтением, весь Ваш

П. Кулаковский.
Поклон низкий Вашей супруге16 и А. М. Евреиновой17.

 
20 июня.

Так как представился удобный случай послать письмо из Землина18, не из 
Белграда, то считаю безопасным написать еще об одном. – 

15 На рубеже 1870–1880-х гг. активно обсуждался и готовился проект исторической и эт-
нографической экспедиции в южнославянские земли, организуемой Санкт-Петербургской 
Академией наук и Русским географическим обществом при участии и финансовой поддерж-
ке Болгарии.

16 Анна Федоровна Аксакова (1829–1889) – старшая дочь Ф. И. Тютчева, с 1853 г. фрей-
лина цесаревны (с 1855 г. императрицы) Марии Александровны, в 1858–1865 г. воспитатель-
ница младших детей императорской четы, вышла замуж за Аксакова в 1866 г.

17 Анна Михайловна Евреинова (1844–1919) – историк права, первая в России женщи-
на доктор права, исследователь обычного права южных славян (в этом качестве несколько 
лет провела в Хорватии и Далмации), в 1885–1889 гг. издатель-редактор журнала Северный 
вестник. Была в дружеских отношениях с А. Ф. и И. С. Аксаковыми.

18 Землин (Земун) – бывший австрийский город на правом берегу Дуная. В 1918 г. вошел 
в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев, с 1934 г. район Белграда.
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Пока Черняев здесь, мне кажется, можно было бы поговорить о замене мо-
сковского Саввы19 кем-нибудь. – Самым лучшим кандидатом представляется, я 
думаю, арх[имандрит] Дучич20. Вам известно, в чем винили его, – но ведь тут 
всякого винят в интриганстве, мошенничестве, подлости и т. д. Но зато Дучич 
– 1) очень популярен в народе, во 2) хорошо образованный для серба, 3) может 
всегда вызвать уважение к себе. Он – очень порядочный знаток сербской исто-
рии, пишет недурные исследования по частным вопросам из старины сербской. 
Он – член и притом влиятельный Сербского ученого друштва. Далее – он го-
ворит очень недурно по-французски. – Вы, конечно, знаете его и его красивую, 
стройную фигуру. Все его обращение – изобличает в нем человека очень поря-
дочного. – По характеру независим, и когда он не мог подать голос в пользу кон-
венции с Австрией на скупщине (а он был княжеским, т. е. правительственным 
депутатом), а пред скупщиной его спросил Ристич, согласен ли он с правитель-
ством – он прямо заявил, что он против этой конвенции и вышел в отставку из 
числа депутатов скупщиских. –

Если бы Савву заменили Нестором21, то Москва получила бы вместо дурака 
– положительно интригана и мошенника, а назначение Дучича как раз удовлет-
ворило бы всех. – Дучич, к тому же, герцеговинец и известный и в Черногории, 
да и во всем сербстве: он бы был настоящим представителем сербов в Москве. 
– Само собою разумеется, я с Дучичем, да и ни с кем не говорил об этом, но 
знаю, что и Черняеву улыбается эта мысль. – Для Саввы можно отыскать ме-
сто и теперь тотчас, потому что председателем консистории или чего-то такого 
был епископ Моисей22, теперь назначенный в Неготин. Вот бы Савву взяли на 
оставленное им место в председатели и посвятили в архиереи. – У сербов и для 
сербов он был бы гож и удобен.

Извините за обрывистость письма.
Весь Ваш 
П. Кулаковский. 

Р. S. Я окончил уже письмо, когда сообразил, что забыл Вам написать об 
одной очень важной вещи. – Черняев задумал строить памятник погибшим рус-
ским добровольцам. Памятник будет поставлен вблизи Алексинаца, недалеко 
от Джуниса23, – место будет выбрано на одной из гор. Стоить он будет от 5000 

19 Савва (?–1880) – архимандрит, настоятель Горнякского монастыря, в 1874–1880 гг. на-
стоятель подворья Сербской православной церкви в Москве, скончался 8 октября 1880 г.

20 Никифор Дучич (1835 – 1900) – архимандрит, церковный, литературный и обществен-
ный деятель, историк, участник Герцеговинского восстания 1861 г. и Русско-турецкой войны 
1877–1878 гг. 

21 Предположительно, Нестор Йованович (Никола Јовановић, 1833–1884) – архимандрит, 
богослов и педагог, выпускник Киевской духовной академии, в 1883 г. рукоположен во епи-
скопа Нишского.

22 Моисей Вересич (в миру Максим Вересић, ?–1896) – неготинский епископ, выпускник 
Киевской духовной академии, после смещения митрополита Михаила (1881–1883) – место-
блюститель митрополии.

23 Возле города Алексинац и села Джунис в августе – октябре 1876 г. проходили крово-
пролитные сражения, в которых вместе с сербами участвовало несколько тысяч русских до-
бровольцев. По приказу Черняева в сражении у Джуниса 29 октября русская добровольче-
ская бригада прикрывала отступление сербские войска и понесла огромные потери.
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до 6000 франков. – Черняев говорит, что он поставит его на свой счет, а по-
сле – если возможно – пусть возвратят ему издержки. – Признаюсь, мне жаль 
стало Черняева, который не имеет средств и будет их лишен совершенно, если 
не удастся ему концессия. Надпись на памятнике выбрана очень удачно, – и 
о строящем будет сказано только: сооружен русским добровольцем. Как Вы 
думаете, Иван Сергеевич, если бы предложить некоторым из членов бывше-
го Славянского общества в Москве подписку, а также сообщить в Петербург, в 
Общество, – не собралась ли бы достаточная сумма для памятника? Франков по 
20 всякий бы дал охотно, а тогда бы мы все могли с правом сказать, что помним 
о смелых борцах, не посрамивших имя русское среди бегунцев и проливших 
кровь свою за родное племя. – Когда построен будет памятник, можно было 
бы передать деньги Черняеву, а надпись и теперь изменить: Сооружен русски-
ми – или нечто подобное. Эта надпись необходима, потому что пройдут года, и 
начнется сербская похвальба, как теперь она уже не диво о временах 1876 года. 
– В Белграде между русскими соберем франков до 200, не больше. Я могу спи-
саться с некоторыми лицами, принимавшими участие в войне 1876 г., а теперь 
живущими в Болгарии. – Памятник будет окончен к сентябрю или октябрю, не 
раньше. –

Мне кажется, мысль Черняева о памятнике имеет свое значение и должна 
быть поддержана. В самом деле, сербы, словно стыдясь, хотят стереть воспо-
минания о нашем добром деле, выставляя на вид все, что может нас конфузить, 
напр[имер], кутежи и дебоши разных добровольцев, застрявших в Белграде.

Весь Ваш
П. Кулаковский.

[ОР РНБ. Ф. 14. Оп. 1. Д. 189. Л. 16–20 об. Автограф.
Впервые опубликовано со значительными, в некоторых случаях не-

отмеченными купюрами: Москва – Сербия. Белград – Россия. Сборник 
документов и материалов. М. – Белград., 2012. Т. 3. С. 236–237.]

№ 2 
Аксаков – Кулаковскому

С[ело] Троекурово и Москва. 22 июля 1880 г.
Многоуважаемый Платон Андреевич.

Действительно, я писал к Вам, и очень сожалею, что письма мои не дош-
ли. Очень досадно, что корреспонденция так не верна. На этот раз пошлю за-
казным письмом. Прилагаю кстати присланное мне из Ташкента письмо на 
имя Черняева. Вероятно, из Парижа он вернется в Триест. Что же он делает в 
Сербии целых три месяца! Отчего такая долгая процедура? Мне кажется, что с 



Славистика XVIII (2014)

570 Д. А. Бадалян, А. Э. Котов

переменою министерства в Англии24, Сербия могла бы смелее действовать по 
отношению к Австрии. Очень обидно и грустно видеть, что Гладстон стремит-
ся перенять роль России (и может быть успеет в том), но нельзя же отвергать 
факт нельзя и не пользоваться им. Гладстон ненавидит Австрию и его «Hands 
off», «Руки прочь!» очень сконфузило и Австрию и Германию25. – Впрочем 
узкий, слепой эгоизм, сопряженный с самонадеянностью и смешными при-
тязаниями, отличающий сербскую интеллигенцию, включая и правительство, 
уже сослужил и сослужит сербам скверную службу. В них есть что-то польско-
безмозглое. Какая-то неспособность к государственному домостроительству. Я 
пробовал организовать из учащихся в Москве сербов дружство или общество, 
так как не имею возможности следить за каждым из них, и поверять попро-
шайничество каждого о деньгах, тем более, что сами они жалуются на нерав-
номерность пособия: иной выпросит обманом больше или в два раза, и т. д. Не 
удалось; не оказалось возможным заставить их подчиниться решению ими же 
избранного правления. А с болгарскими учащимися удалось, без всякого за-
труднения.

Очень жаль Остоича. Это был самый дельный из сербов, какого я знал. – Я 
право не знаю что и ответить Вам на Ваше ходатайство о стипендии для одного 
из рекомендуемых Вами сербов. Рекомендации Вашей было бы достаточно, но 
– денег нет, нет ни учреждения, которое бы могло на себя взять гарантию сти-
пендии. Если б на первый год и можно было бы собрать 350 р[ублей] для сти-
пендии (хотя этого мало и хотя я не могу ручаться в том, что и эта сумма была 
собрана), – то кто же обеспечит стипендию в последующие годы? Да и по тепе-
решним ценам 350 р[ублей] мало, нужно 400 по крайней мере. Сербам, обык-
новенно, и этого недостает. Мне говорит Тихонравов, что университетскому 
правлению почти никогда не приходится платить стипендию сербским и черно-
горским студентам, а всегда жидам и иным ростовщикам, которым эти студен-
ты закладывают свои стипендии вперед, скучая получать помесячно… У нас в 
Москве положение тоже, как и в прошлом году, т. е. Слав[янского] общества нет 
и никакого подобия ему ни в какой форме не дозволяется устроить, вследствие 
решительной оппозиции здешнего дурака Долгорукова26! Купцы в прошлом 
году поднесли Игнатьеву27 на Нижегородской ярмарке 25 т[ысяч] р[ублей] на 
устройство стипендий его имени; он и назначил их в пользу славян и предста-

24 23 апреля 1880 г. премьер-министром английского правительства во второй раз стал ли-
берал У. Ю. Гладстон. На этом посту он сменил главу тори Б. Дизраэли, являвшимся энергич-
ным противником России в восточном вопросе. 

25 В 1876 г., будучи в оппозиции, Гладстон выступал за предоставление автономии 
Боснии, Герцеговине и Болгарии. После того как в июле–октябре 1878 г. Австро-Венгрия за-
хватила территории Боснии и Герцеговины, Гладстон отреагировал на это лозунгом «Руки 
прочь!», который позднее не раз использовался различными движениями и государствами в 
иных обстоятельствах.

26 Владимир Андреевич Долгоруков (1810–1891) – князь, генерал-адъютант, генерал от 
кавалерии, в 1865–1891 гг. генерал-губернатор Москвы.

27 Николай Павлович Игнатьев (1832–1908), граф, генерал-адъютант, генерал от инфан-
терии, в 1864–1867 гг. – чрезвычайный посланник, а в 1867–1877 гг. чрезвычайный и полно-
мочный посол в Османской империи, в 1879–1880 гг. временный (на период проведения все-
российской ярмарки) нижегородский генерал-губернатор, в 1881 г. министр государственных 
имуществ, в 1881–1882 гг. министр внутренних дел. Ушел в отставку после неудачи с пред-
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вил Государю записку об учреждении в Москве Дамского попечительства об 
учащихся славянах. Государь одобрил, – Долгоруков воспротивился, предста-
вив, что это послужит поприщем для славянофильских политических интриг. 
Так деньги у него и хранятся, тратить капитал он не хочет, а хочет выждать и 
употребить его на что-нибудь цельное и крупное. – Затем я Вам скажу, что наша 
пресса, воодушевившись притязаниями на «зрелую рассудительную публици-
стику» в один голос проповедует, что «довольно де жертвовано на славян, пусть 
сами работают и тратятся на себя». В этом, впрочем, есть доля справедливости, 
и именно по отношению к Сербскому княжеству. Потому к последнему, что 
болгарское правительство ассигновало по бюджету 60 т[ысяч] франков ежегод-
но на учащихся в России, и действительно обеспечило их стипендиями, и очень 
порядочными, так что из болгар меня никто теперь не беспокоит, кроме двух-
трех, о которых болг[арскому] правительству даже не известно, и я ему не со-
общал. Тем, которые уже получают здесь определенные, русские наши стипен-
дии, – высылается дополнительное пособие. Мало того: кончающих курс оно, 
по их формальной просьбе принимает на службу и высылает на проезд деньги, 
или же, как это случилось два раза, просит меня по телеграфу сделать им аванс 
и потом возвращает эти деньги мне. – Если Болгарское княжество, еще не отдо-
хнувшее от войны, в состоянии оказывать денежное пособие нескольким десят-
кам лиц, учащихся в России, то тем более может производить подобный расход 
Сербия для трех-четырех своих студентов. Здешние учащиеся сербы ужасно 
сконфужены, в этом отношении, пред своими товарищами болгарами и ругают 
свое правительство. Учащиеся медицине, кроме того, уверяют, что здесь не-
сравненно лучше выучиваются ей в 5-тилетний курс, нежели в Вене, где только 
приобретается внешний лоск и шарлатанство. 

Другое дело – черногорцы. Этим русское общество и теперь готово помо-
гать, чувствуя себя перед ними в долгу, так как они до сих пор ничего от войны 
не выиграли28.

Сербское правительство навлекает здесь на себя раздражение и потому, что 
ничего не платит по своим облигациям. Ни одного купона не заплатило, и даже 
не извиняется, и не объясняет ничего! Во время войны, многие взяли этих об-
лигаций единственно, чтобы поддержать кредит Сербии и показать ей дове-
рие. В Петербурге нарочно жил для этого дурак Милосав Протич (теперешний 
посланник!)29. Я со своей стороны впрочем никому их не предлагал, и не при-
глашал брать, – не доверяя серб[скому] правительству. Тем не менее ко мне бес-
престанно являются с запросами: когда же наконец будут платить проценты и 
где можно их продать, – и затем на меня обрушиваются с бранью: «вы-де вино-
ваты, возбуждали к ним сочувствие, к сербам, – добудьте нам назад наши день-
принятой под влиянием Аксакова попытки учреждения в России всесословного совещатель-
ного органа – Земского собора.

28 По итогам Берлинского конгресса Черногория уступила большýю часть завоеванного 
ею морского побережья Австро-Венгрии, оставив за собой лишь порт Антибари, она не име-
ла права иметь флот и ее воды находились под контролем Австро-Венгрии.

29 Милослав Радойкович Протич (Милосав Протић) – в 1846–1852 гг. учился в Киевской 
духовной семинарии, Университете св. Владимира, а затем на юридическом факульте-
те Московского университет, позднее стал председателем сербского кассационного суда, в 
1878–1881 гг. – посланник Сербии в России.
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ги!» Особенно дамы! У одной, истинно бедной женщины, в то время увлекшей-
ся общим примером и отдавшей свои последние деньги за сербскую облигацию, 
я делать нечего, купил эту тряпку!

Затем еще претензия, и вполне основательная. Сербское правительство объ-
явило, что все раненые, изувеченные добровольцы и жены убитых на войне, бу-
дут получать пенсии: издало закон, опубликовало и пр[очее]. И ни одной не вы-
дало, не смотря на ходатайство Черняева. Я уже несколько раз писал Протичу 
(посланнику), посылал ему бумаги, адресовал просителей: все ограничивается 
обещаниями. 

Так что на сербов теперь у общества не вытянешь ни гроша, особенно в виду 
того, что болгаре и не просят, по крайней мере, у общества. – Но если бы было 
возможно залучить сюда для учения серьезных и умных сербов, это было бы 
действительно хорошо – и полезно для дела. – И теперь было бы благовремен-
но. Может быть, я ошибаюсь, но, кажется – так называемый нигилизм начинает 
пошлеть и выдыхаться в новых молодых поколениях. Начинается заметная ре-
акция. Это выразилось отчасти на Пушкинских празднествах30. Пушкин снова 
поставлен на пьедестал, с которого его было сбросили Писарев, Чернышевский, 
Пыпин и К°31, и даже на пьедестал высший. – Ну, человек, который способен 
будет чувствовать красоты поэзии и признавать власть искреннего, чистого, не 
тенденциозного искусства, не станет стрелять из-за угла, не будет делать под-
копов и грабить полковые ящики32. – Успех речи Достоевского (о чем Вы, ве-
роятно, читали в газетах) также очень знаменателен. Одним словом, можно на-

30 Пушкинские торжества 5–8 июня 1880 г. были приурочены к открытию в Москве па-
мятника А. С. Пушкину (скульптора А. М. Опекушина). На фоне переживаемого обществом 
и властью кризиса 1878–1881 гг. этот праздник был ознаменован приливом энтузиазма. Ф. 
М. Достоевский отмечал, что торжества вызвали «всеобщий подъем духа, вообще близкое 
ожидание чего-то лучшего в грядущем» (Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 30 т. Л., 1988. Т. 30. 
Кн. 1. С. 190). Аксаков, также как и Достоевский, выступивший 8 июня с речью о Пушкине, 
в письме к А. И. Кошелеву 20 июня утверждал по поводу праздника: «Мы сами не подозре-
вали, сколько назрела наша мысль и наше сознание […] это победа духа над плотью, первая 
у нас; это торжество силы нравственной, силы ума и таланта, над грубою внешнею силою 
государственною» (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 2. Л. 109−109 об.). Кулаковский откликнулся на эти со-
бытия статьей «А. С. Пушкин (по поводу открытия памятника в Москве)», которая была опу-
бликована в газете Видело (№ 64 и 65) и перепечатана другими сербскими изданиями. 

31 Д. И. Писарев, доведя до крайности подходы, выработанные В. Г. Белинским, Н. Г. 
Чернышевским и Н. А. Добролюбовым, подверг творчество Пушкина самой резкой критике 
и, в частности, в 1865 г. заявил: «Пушкин пользуется своею художественною виртуозностью, 
как средством посвятить всю читающую Россию в печальные тайны своей внутренней пу-
стоты, своей духовной нищеты и своего умственного бессилия» (Писарев Д. И. Полн. собр. 
соч. и писем: В 12 т. М., 2003. Т. 7. С. 276). Близкие взгляды на Пушкина отстаивали В. А. 
Зайцев и М. А. Антонович. 

32 В 1878–1881 гг. в России был осуществлен целый ряд покушений на императора и 
государственных чиновников разного уровня, а также предприняты первые попытки «экс-
проприации» денег революционерами. Полковой ящик – касса (сейф), служащая в полках 
для хранения и перевозки денег. Слова Аксакова о подкопе, вероятно, имели поводом круп-
ное хищение денег из херсонского казначейства, предпринятое в ночь со 2 на 3 июня 1879 г. 
через подземный ход, вырытый группой революционеров. Раскрытое вскоре полицией это 
дело рассматривалось 10–14 января 1880 г. в военно-окружном суде г. Одессы (указано Ю. 
А. Сафроновой). Осенью же 1879 г. под руководством народовольцев Л. Н. Гертмана и С. Л. 
Перовской был произведен подкоп и взорвано полотно Московско-Курской железной доро-
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деяться, что уже не будут в России воспитываться нигилисты для слав[янских] 
земель.

Я не вижу в Сербии никакого движения законодательного… Впрочем, если 
только Гладстон останется жив (по последним известиям он заболел), то очень 
может быть, что восточный вопрос разыграется снова, и нельзя будет и Сербии 
сидеть сложа руки... Впрочем мне приходилось слышать от сербов – не студен-
тов, здесь проживающих и правительством своим недовольных: что было бы 
даже выгодно для сербов, если б княжество было захвачено Австрией: эдаким 
манером все сербы объединились бы, чего сами они не сделают, и тогда можно 
было бы отложиться от Австрии уже объединенными! Вот они какие! 

Не знаю, на каком основании Тихонравов дал Вам такой странный ответ. 
Разве потому, что попечитель33, с которым он во вражде, потребовал к себе вре-
менно все эти дела, вследствие переписки с Аз[иатским] д[епартамен]том, ко-
торый принял в прошлом году стипендиатов больше, чем по бюджету отпущено 
на сей предмет денег, и потому некоторым не дал ни копейки, а другим убавил 
и платил по 17 р[ублей] 83 к[опеек] в м[еся]ц! Два черногорца, стипендиата 
Аз[иатского] д[епартамен]та уехали таким образом восвояси; третьего попечи-
тель (кн. Мещерс[кий]) по моей просьбе взял на свой счет. – Но Мещерск[ий] 
непременно выйдет, и говорят на его место будет сам Тихонравов34. Новый ми-
нистр человек порядочный35, я с ним знаком и в случае надобности могу ему 
писать. Я не читал Вашего отчета в майской кн[иге] «Журнала М[инистерства] 
н[ародного] пр[освещения]», непременно достану. Много нелепостей творит 
теперь либеральное министерство в Болгарии, это правда. Но с ними все-таки 
можно иметь дело. Я, напр[имер], прямо телеграфирую в М[инистерст]во, по 
просьбам здешних воспитанников и получаю ответ. – Для предположенной экс-
педиции от нашего Геогр[афического] общ[ест]ва и Академии Болгария немед-
ленно ассигновала 100 т[ысяч] франков с условием только, чтобы все найден-
ное оставалось в ней. Так что наши ученые Общества сконфузились: совестно 
России на чужие деньги служить России. Это мне высказывал сам Пыпин36.

–
ги. Однако императорский поезд, для которого предназначался заряд, прошел ранее и не по-
страдал. 

33 Николай Петрович Мещерский (1829–1901) князь, внук Н. М. Карамзина, брат издате-
ля газеты Гражданин кн. В. П. Мещерского, в 1874–1881 гг. попечитель Московского учеб-
ного округа.

34 В 1881 г. попечителем Московского учебного округа стал не Тихонравов, а гр. П. А. 
Капнист.

35 Андрей Александрович Сабуров (1837–1916) – в 1875–1880 гг. попечитель Дерптского 
учебного округа, статс-секретарь, с 24 апреля 1880 г. статс-секретарь и (до марта 1881 г.) ми-
нистр народного просвещения. 

36 Александр Николаевич Пыпин (1833–1904), филолог, этнограф, с 1898 г. член Санкт-
Петербургской Академии наук, двоюродный брат Н. Г. Чернышевского. В 1876 г. им был вы-
двинут проект экспедиции на Баланы, в организации которой он также принял участие (см.: 
прим. 15 к № 1). В конце 1881 г. князь Болгарии Александр Баттенберг заявил о готовности 
выделить на экспедицию 100 тысяч франков. Однако, как предполагает С. Б. Лебедев, деньги 
не были предоставлены. Произошедшее вскоре обострение отношений между российским 
и болгарским правительствами разрушило планы экспедиции (Лебедев С. Б. А. Н. Пыпин 
и его проект историко-этнографической экспедиции на Балканы // Советская этнография. 
1984. № 3. С. 91).
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Теперь о памятнике. Мысль Черняева очень хорошая. Жалею, что он мне ни 
слова о том не писал. Для него лично, конечно, имеет большой смысл, чтобы 
им именно от себя был поставлен памятник. Но, конечно, ему строить пока не 
на что, как на занятые у Полякова деньги. Он и без того в долгу у него по уши. 
– 600 фр[анков], конечно, было бы не трудно собрать по подписке, особенно от 
имени Черняева, только не летом, разумеется. Впрочем и летом, при содействии 
Игнатьева, на Нижегор[одской] ярмарке это было бы возможно. Но без согла-
сия Черняева нельзя и к этому приступить. Если он согласен телеграфируйте 
мне, я напишу Игнатьеву. – Разумеется, прежде всего будут говорить, что по-
ставить памятник обязанность сербов, и это послужит новым поводом к пори-
цанию их.

Что касается Дуч[ича], я лично разделяю Ваше мнение. Все зависит от ми-
трополита, на которого, увы, кажется, имеет большое влияние тупоумный 
Дурново37. 

Прощайте, крепко жму Вашу руку, жена38 моя благодарит Вас за память, а 
Анна М[ихайловна] Евреинова находится в настоящее время в Ярославле, где 
работает в тамошней при Лицее великолепной юридической библиотеке, рав-
ной которой, говорят, нет и в чужих краях. Кто-то, давно, специально пожерт-
вовал капитал для нее, кажется, Демидов39.

Искренно Вас уважающий и преданный
Ив. Аксаков.

23 июл[я.]
Только что приехал с дачи и хотел отправить письмо, как получил телеграм[му] 

от Черняева, подписанную Michel (Mijel) – о памятнике.
Я сейчас же написал Игнатьеву и отвечал телеграммой Черняеву, но не на 

имя Михеля, а прямо ему. 

[РО ИРЛИ. Ф. 572. Д. 60. Л. 3–7 об. Автограф.]

37 Николай Николаевич Дурново (1842–1919) – публицист, в 1879–1886 гг. редактор-
издатель московской газеты Восток, член Московского Славянского благотворительного об-
щества, один из основателей Сербского подворья в Москве, где заведовал хозяйственными 
делами. С 1869 г. находился в переписке с митрополитом Михаилом Сербским. 

38 Екатерина Федоровна Кулаковская (урожд. Миллер) – дочь поэта Ф. Б. Миллера, сестра 
фольклориста и этнографа В. Ф. Миллера, товарища Кулаковского по университету. 

39 Существовавшее с 1803 г. Ярославское Демидовское училище высших наук, в 1868–
1918 гг. действовало как Демидовский юридический лицей. Его библиотека (основанная П. 
Г. Демидовым) имела самое крупное в стране, после Московского университета, собрание 
юридической литературы.
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№ 3
Кулаковский – Аксакову

Белград 24 октября 1880 г.
Многоуважаемый Иван Сергеевич!

Виноват я пред Вами, что до сих пор не отозвался на присланное Вами объ-
явление о Вашем издании «Руси»40. Мне хотелось, признаюсь, ответить ста-
тьею для Вашего журнала, – но пока много различных других дел не дали мне 
возможности исполнить этого моего желания. При первом случае исполню его. 
–

Мне бы хотелось, чтобы Ваш журнал получил широкое распространение 
здесь, – и потому я бы считал полезным с Вашей стороны указать цену на него 
во франках или дукатах, чтобы сербские подписчики могли прямо относиться 
в редакцию «Руси». – Здесь очень им интересуются. – Мне бы казалось умест-
ным и полезным, если бы Вы прямо из редакции «Руси» послали в здешние га-
зеты «Исток» и «Видело»41 (переменившиеся теперь местами, т. к. «Видело» 
стало официозной, а «Исток» – оппозиционным), – объявления, назначив два 
дуката или 24 франка (динара) за газету на год и один дукат или 12 динаров 
за полугодие, и указав адрес в точности42. Здешние газеты напечатают навер-
ное Ваше объявление, потому что здесь очень заинтересована публика Вашей 
газетой, – во-вторых, потому что теперь павшая и вступившая во власть партии 
изо всех сил стараются доказать теперь, что они чисты в своих симпатиях и де-
лах, что они народны, а следовательно, русские и против Австрии. – Все это 
делается смешно, если вблизи всех здесь видеть и знать, но глубоко характер-
но: народ терпит только правительство, которое идет против Австрии и «слу-
шается Русского Царя», как выражаются селяки. – За Ристичем много добрых 
и славных для Сербии дел, но много и весьма темных и даже грязных афер. – 
Сербия, во внешнем отношении – политическом, находится в весьма печаль-
ном положении. – Никогда не обвиню единственно сербское правительство в 
этом: виноваты мы вместе с Берлинскими судилищами43. Но в последнее время 
в большой официальной газете, служившей органом Ристича44 нет-нет, да и на-
зовут Россию также опасной для сербской свободы и сербского народа, как и 
Австрию. Если эти выходки против России и в печати, и в речах различных по-
литиканов были просто средством показать в глазах Австрии – самостоятель-
ность сербской политики или выззвать благосклонность и уступки со стороны 
австрийской политики, то во всяком случае подобные выходки – низки и недо-
стойны. В свое двухлетнее пребывание в Сербии я почти убедился, что для рус-
ской политики и для России все равно, кто бы ни руководил делами Сербии: бу-

40 Еженедельную газету Русь Аксаков начал издавать с 15 ноября 1880 г. Первое объявле-
ние о предстоящем издании Аксаков поместил 26 сентября (в свой день рождения) в москов-
ской либеральной газете Русские ведомости, а затем в других московских и петербургских 
газетах. Здесь, очевидно, идет речь об объявлении, напечатанном в виде листовки.

41 Видело – газета проавстрийской напредняцкой партии. 
42 [Примечание автора (другими чернилами):] Если найдете возможность для Сербии 

уменьшить цену до 20 фр[анков] в год, то было бы еще лучше.
43 Имеется в виду Берлинский конгресс 1878 г.
44 Газета Српске новине (Сербская газета).
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дут ли то предводители так называемой народно-либеральной партии (понимай 
– совсем не либеральной) или партии консервативной, которая с нежностью по-
глядывает на Европу и так усердно следит, что говорит этот болтун Гамбетта45, 
видя в его всяком слове мудрость неизреченную. 

Между лицами, вошедшими в кабинет, – я знаю четырех: Пирочанца46, 
Лешанина47, Новаковича48 и Миятовича49. – С Новаковичем я даже довольно 
близок. – Недавно он обратился ко мне в дружеском разговоре с вопросом, как, 
по моему мнению, посмотрит русское общество и правительство на их мини-
стерство. Я сказал, что в России из этих министров знают Лешанина, как чело-
века глупого и плохого генерала, – Миятович известен как западник, – а третий, 
известный русским – он сам, Новакович, – которого я не считаю западником. – 
Новакович заметил, что о Лешанине – неправильно представление, да с другой 
стороны военный министр не играет никакой роли самостоятельной, ибо сам 
князь50 усердно занимается военными делами, и военный министр в сущности 
только исполнитель его повелений.

О Миятовиче Новакович отозвался, как о западнике – дома (он женат на ан-
гличанке) и в науке, – но не в политике. – «Верьте мне, продолжал Новакович, 
что Миякович также, как все мы, думает, что с Австрией, да и вообще со всей 
западной Европой, – мы сладить не можем». Эти слова я передаю приблизи-
тельно, мысль та же. 

Из Пирочанца партия консервативная хочет выработать человека, который 
бы мог быть представителем таких, как Ристич и Маринович51. Пирочанц – че-
ловек довольно умный, страшно честолюбивый и самолюбивый, горячий в ре-
чах и разговорах. Мое знакомство с ним произошло у Дучича года полтора тому 

45 Леон Мишель Гамбетта (Léon Gambetta) (1834–1882) – французский политический и 
государственный деятель, один из лидеров республиканской партии, в 1879–1881 гг. предсе-
датель палаты депутатов, в 1878–1882 гг. премьер-министр и министр иностранных дел.

46 Милан Пирочанац (Милан Пироћанац, 1837–1897) – один из создателей напредняцкой 
партии, в 1874–1875 гг. министр иностранных дел; в 1880–1883 гг. премьер-министр.

47 Милойко Лешанин (Милојко Лешанин, (1831–1896) – генерал, участник двух Сербо-
турецких, Франко-прусской и Сербо-болгарской войн, в 1879 г. начальник Генерального шта-
ба, с 19 октября 1880 г. министр обороны. 

48 Стоян Новакович (Стојан Новаковић, 1842–1915) – историк и филолог, профессор 
Великой школы, член Петербургской Академии наук. Один из ведущих деятелей напредняц-
кой партии, неоднократно занимал министерские посты, также был посланником в Турции, 
Франции и России.

49 Чедомил Миятович (Чедомиљ Мијатовић, 1842–1932) – писатель, историк, экономист 
и государственный деятель, профессор Великой школы, член напредняцкой партии. В 1881 г. 
подписал тайную конвенцию с Австро-Венгрией. В кабинете Пирочанца занимал должности 
министра финансов и иностранных дел, позже – другие министерские посты, был послом в 
Англии, Румынии и Турции.

50 Милан Обренович (Милан Обреновић, 1854–1901) – с 1868 г. князь Сербии, в 1882 г. 
принял королевский титул. Первоначально придерживался русофильской ориентации, одна-
ко в 1881 г. подписал тайную конвенцию с Австро-Венгрией. В 1889 г. отрекся от престола и 
эмигрировал во Францию, но продолжал вмешиваться в сербские дела. В 1894 г. вернулся в 
Сербию, где занял видное положение при сыне Александре. После конфликта с ним в 1898 г. 
эмигрировал в Австро-Венгрию, где и скончался.

51 Йован Маринович (Јован Мариновић, 1821–1893) – в 1873–1874 гг. премьер-министр и 
министр иностранных дел, в 1876 г. специальный представитель Сербии в Санкт-Петербурге, 
в 1879–1889 гг. посланник Сербии в Париже  
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назад. Он тогда вздумал упрекать Россию за то, что она хлопочет уладить свои 
дела на азиатском Востоке и забывает о Сербии. Я, конечно, сильно поспорил 
тут: меня брало зло, что всякий серб кладет на Россию какую-то особую обя-
занность заботиться о Сербии до забвения своих интересов, своих дел, а в то же 
время Сербии предоставляется право, по мнению сербов, нисколько не думать, 
чтобы интересы Сербии были подчинены или прилажены к интересам России. 
Тут присутствовало тогда еще несколько лиц из видных сербов, и я тогда слы-
шал от них, что Россия не вышла бы никогда из Болгарии, если бы Европа не 
заставила выйти. Sic! 

Гудович – министр путей сообщений – зять известного Стевчи Михайловича52, 
который сильно разошелся с Ристичем в последнее время и сблизился с оппо-
зицией, теперь взявшей верх. Стевча этот – простой сербский ум, который не 
лишен и хитрости, – но на вещи смотрит Стевча (ему больше 70 лет) как вся-
кий серб-селяк: эту характеристику нужно понимать в самом лучшем смысле 
для него.

Милутин Гарашанин53 (министр внутренних дел), сын Ильи Гарашанина54, – 
гонимый Ристичем и потому личный враг Ристича. – Это молодой человек лет 
35, говорят, способный и дельный. Я видел его только однажды у Мариновича. 
Своего суждения о нем не имею. – Учился он в Париже, в военной школе. – 
Сторонники Ристича его ненавидят больше, чем кого-либо из теперешних ми-
нистров.

Персиани принял близко к сердцу вопрос о назначении преемника покойно-
му архим[андриту] Савве. Он также полагал, что лучшим преемником ему был 
бы Дучич и говорил с Дучичем, но тот, получивший недавно место библиотека-
ря в Народной библиотеке, – не хочет ехать в Москву. – Новакович, в качестве 
министра церковных дел, также понимает важность этого места для Сербии, – 
и предлагает также Дучичу. – Кого назначат, – не знаю. – Выбора нет и весьма 
вероятно, чтó будет послан арх[имандрит] Нестор, что далеко не удовлетвори-
тельно. 

Впрочем, если митрополит в самом деле хорошо понимает интересы Сербии, 
то он найдет кого-нибудь дельного между сербским духовенством.

У нас, в Белграде, один русский, А. И. Мураневич55, приехавший сюда по де-
лам железнодорожным, страстный любитель церковного пения и хороший зна-
ток его, составил хор из сербских мальчиков и научил их петь. Труда он положил 
очень много, конечно, вполне безвозмездно. – Замечательная черта русского ха-
рактера: он внес столько бескорыстной любви в это дело, что сумел победить и 
множество препятствий, и вынести множество интриг. Сербское духовенство, 

52 Стевча Михайлович (Стевча Михајловић, 1804–1888) – премьер-министр Сербии в 
1875 и 1876–1877 гг.

53 Милутин Гарашанин (1843–1898) – глава напредняцкой партии, в 1880–1883 гг. ми-
нистр внутренних дел, в 1884–1887 гг. премьер-министр, а также министр иностранных дел 
и финансов. 

54 Илия Гарашанин (1812–1874) – выдающийся политический деятель 1840–1860-х гг., 
автор «Начертания» – проекта создания сильной, независящей от великих держав Сербии.

55 Александр Иович Мураневич – предприниматель, владелец фирмы «Русско-балканская 
торговля», музыкант-любитель, автор работы «Народная песня как средство сближения сла-
вян» (Одесса, 1900). 
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за исключением митрополита, да ректора – арх[имандрита] Нестора, отнеслось 
просто враждебно к этому делу Мураневича. Черняев поддерживает всякими 
способами это дело, и по признанию Мураневича, – единственно эта поддержка 
дала ему возможность преодолеть интриги. Но и теперь Мураневичу продолжа-
ют мешать, так что вероятно, это дело после отъезда Мураневича, само собою 
уничтожится, и в сербском соборе по-прежнему будут реветь.

С искренним уважением, остаюсь Вам преданный
П. Кулаковский.

Позвольте Вас попросить выслать один экземпляр «Руси» по след[ующему] 
адресу – (моим сестрам). Вильна, Островоротная ул[ица], за Железным Мостом, 
д[ом] Дементьева – Евгении Андреевне Кулаковской. После внесу плату под-
писную56. 

[Пометы Аксакова:]
«Исток», «Видело».
Посылать газету в обмен.
Послать объявл[ения] – цен[ой] 20 фр[анков] и 12 фр[анков].
Посылать сестре Кулаковского. 

[РО ИРЛИ. Ф. 572. Д. 44. Л. 7–9об. Автограф.]

№ 4
Кулаковский – Аксакову

Белград. 27 ноября 1880 г. 
Многоуважаемый Иван Сергеевич!

Вчера я выслал для «Руси» письмо. Боюсь, что оно сообщает запоздалые 
вести. «Моск[овские] вед[омости]»57, которые прежде тщательно блюли цель-
ность моих писем, в последнее время опять занялись не исправлением их, а вы-
пуском отдельных мест, и при том так, что теряется связь предшествующего 
с последующим. При всем моем уважении к М. Н. Каткову, я должен сказать, 
что его страх пред всяким словом, где говорится о свободе печати, о свободном 
развитии самоуправления, – даже в Сербии, – вполне неуместен. – Однако я не 
прерву своих писем в «Моск[овские] вед[омости]», и буду по временам сооб-
щать все то, что идет кстати для газеты ежедневной. Для «Руси» постараюсь 
приготовить к январю отчет о литературном развитии сербов в последние го-
да58. –  

56 Последний абзац приписан позже другими чернилами.
57 Московские ведомости – ежедневная газета, сочетавшая «русское направление» с за-

щитой неограниченного самодержавия, редактор-издатель М. Н. Катков.
58 Подобный «отчет» в Руси опубликован не был.
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На всякий случай я хочу предложить Вам следующее: некоторые из моих 
писм будут помечены буквою Z. К этой букве я буду прибегать редко, но может 
понадобиться и она, когда предмет письма будет затрагивать слишком близ-
ко современные больные места. Эта неприятная необходимость скрыть свое 
имя мне представиться может редко. Она вынуждена опытом моего пребыва-
ния здесь59.

Что касается моего письма в «Русь», я должен Вам сказать следующее: тут 
рассказывается (и имеются положительные основания), что князь, вернувшись 
из поездки в Австрию и Германию, после свидания с австрийским и герман-
ским императорами, потребовал у Ристича согласия на требования Австрии в 
торговом вопросе. – Ристич отказал в своем согласии и все его министерство 
подало князю записку весьма острого характера, в к[ото]рой указывало, что 
должен и чего не должен делать князь. Эту склонность к Австрии со стороны 
князя объясняют иные очень грубо: просто звенящим металлом. – Но для ис-
тины – я должен признаться, – я положительно не вижу еще явных следов этой 
особенной благонаклонности правительства к Австрии. Стремление подойти к 
Австрии и с нею завязать всякие связи – было более ощутительно в некоторые 
моменты правительства Ристича. Это я испытал и видел во время межевания 
Болгарии и Сербии, заключения железнодорожной конвенции и в нескольких 
других случаях. – 

Рассказывают – и опять-таки авторитетно, что князь обещал Австрии распу-
стить две скупщины, если они не будут согласны принять австрийский торго-
вый договор. – Но что касается торгового трактата австро-сербского, то еще ни-
кто не знает, в чем он будет состоять, а главное чем будет сопровождаем.

«Снявши голову, по волосам не плачут» – и после Берлинского конгресса 
нам следует многое писать на свой счет в славянских делах. 

Не имеете ли Вы кого-нибудь из людей знающих в Вене? Этот «некто госпо-
дин Убрил», как я слышал его иные называют, или уж очень тонкий политик, 
или просто не понимает ничего в славянских делах60.

Черняев все еще здесь. Проектов или своих цен он все не представляет. – Тут 
я решительно ничего не понимаю. – Правительство новое относится к нему с 
большим уважением, прежнее министерство ухаживало в начале, а после обра-
щалось с ним просто неприлично. 

В начале лета сюда приезжал В. В. Стасов61 и говорил митрополиту, что хо-
рошо бы добыть из Фрушкой горы (в Австрии) из монастыря Великой Реметы62 
знаменитый портрет Петра Великого. После об этом писал митрополиту К. П. 

59 Вероятно, Кулаковский только однажды воспользовался в Руси криптонимом «Z.». Так 
подписана его корреспонденция «Из Белграда» (Русь. 1882. 8 мая. № 19. С. 9–10).

60 Речь идет о Павле Петровиче Убри (1818–1896), в 1879–1882 гг. – чрезвычайном и пол-
номочном после в Австро-Венгрии. «Убрил» – искаженное произношение его фамилии, ко-
торая по-французски пишется  «Oubril».  

61 Владимир Васильевич Стасов (1824–1906) – музыкальный и художественный критик, 
историк искусства.

62 Фрушка-Гора – горный хребет в Воеводине и Среме, на котором находится 16 право-
славных монастырей. Среди них – основанный не позднее середины XVI в. мужской мона-
стырь Велика-Ремета. 
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Победоносцев63. –Теперь портрет добыт и послан митрополитом – чрез кого, 
Вы думаете? – чрез того же Зюсмана!!64 Он повез письмо к Победоносцеву и, 
кажется, к Государю, так как портрет этот предполагается поднести Государю65. 
И ведь в то же время – чуть ли не в один день – поехал в Россию и Милосав 
Протич, посол Сербии! Опять ничего не понимаю в этих штуках. В наместники 
в Москву, вероятно, будет назначен Дучич: этого желает во 1) все мы здешние 
россияне, начиная от Персиани и Черняева, во 2) сербский князь, и в 3) мини-
стры новые. Дучич, скорее, партии Ристича, по политическим воззрениям, чем 
нового министерства. Подобное назначение было бы очень хорошо и полезно 
как для Сербии, так и для Москвы. Вчера вечером был у меня Дучич и говорил 
о своей поездке в Москву, как о деле, близком к решению. Но это назначение 
состоится не ранее весны, если еще состоится, так как имеются и другие кан-
дидаты у митрополита, – но эти кандидаты ужасны.

С искренним и глубоким уважением остаюсь Ваш
П. Кулаковский.

Вашей супруге мой низкий поклон66*.

[Помета Аксакова:]
Читал.

[РО ИРЛИ. Ф. 572. Д. 44. Л. 10–11 об. Автограф.]

63 Константин Петрович Победоносцев (1827–1907) – государственный деятель, из-
вестный своими консервативными взглядами, с апреля 1880 г. обер-прокурор Святейшего 
Синода. 

64 Никандр Васильевич Зюсман (?–1901) – корреспондент газет Восток и Современные 
известия, имевший репутацию нечистоплотного авантюриста. О своем знакомстве с ним 
Кулаковский сообщал Аксакову 20 января 1879 г.: «Недавно у меня был некий Никандр 
Васильевич, иначе Зусман – русский из жидов. Он утверждает, что имеет письма и от Вас, 
что из Петерб[ургского] Слав[янского] общ[ества] ему делаются различные поручения и за-
просы. Он между прочим, пишет корреспонденции в «Соврем[енные] известия». Господин 
этот – большой нахал и, по рассказам, большой подлец. Он производил здесь весьма частые 
безобразия, защищаясь именем русского добровольца, писал в наши газеты всякую ерунду. 
Хорошо бы предупредить Слав[янское] Общ[ество] и его покровителей (говорят, что он из-
любленный человек Тертия Филиппова), чтобы Общ[ество] не маралось сношениями с ним 
и не давало ему поручений подобных тому, как напр[имер], разведать, что делает здесь тот 
или другой из застрявших в Сербии русских. Сей Зусман служит у Ристича в Correspondens 
Bureau, получает дукаты и пишет все, что угодно приказать... Впрочем, все это не мое дело. О 
Зусмане я знаю больше по рассказам; – он был у меня на днях в первый раз и показался мне 
чрезвычайным нахалом, большим лгуном и лицемером» (ОР РНБ. Ф. 14. Оп.1. Д. 189. Л. 2 
об.). Также см.: Шемякин А. Л. Никола Пашич в Болгарии (1883–1885 гг.) // Studia Balkanica. 
К юбилею Р. П. Гришиной. М., 2010. С. 102–107.

65 Поколенный портрет Петра I в меховой шапке и расстегнутом зеленом мундире в 
1880 г. был передан в Романовскую галерею Зимнего дворца. Ныне находится в собрании 
Государственного Эрмитажа (инв. номер Ж-2213). Как следует из сербской надписи на на-
клейке, сохранившейся на подрамнике, 22 мая 1821 г. он был передан в дар монастырю «во 
свое и своих поминание» жителями Карловака Павлом и Наталией Паниатович (Памятники 
русской культуры первой четверти XVIII века в собрании Гос. Эрмитажа. Каталог. М.; Л., 
[1966]. С. 48–49). 

66* Приписано сверху на полях.
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№ 5
Кулаковский – Аксакову

Белград. 8 января 1881 г. 
Многоуважаемый Иван Сергеевич!

С новым годом поздравляю Вас и Вашу супругу! Старый год помянется на 
Руси, у нас, неурожаем, да голодом, а у славян безмозглою путаницею их поли-
тики, путаницею, в которой виновата и Россия. Посылаю письмо для «Руси», 
если оно годится для нее по Вашему мнению67.

Мое первое письмо в «Руси»68 произвело здесь сенсацию: официальный орган 
(к моему удивлению) перевел его и напечатал, а так называемые «Ристичевцы» 
стали доискиваться, кто его писал. –Здесь чрезвычайно дорожат мнением рус-
ских газет, и имя «австрийского министерства», данное новому кабинету неко-
торыми из наших газет, в особенности, слухи, распускаемые «Востоком», здесь 
весьма распространенном и верно служившем Ристичу, сильно беспокоят здеш-
нюю публику. Не раз мне жаловались на ложь статей «Востока», и в них дей-
ствительно много нахальной, беззастенчивой лжи. – Оно, впрочем, и неуди-
вительно: в «Востоке» сочинял Зюсман, который получал здесь жалованье из 
Ристичева Press-bureau и которому отказано теперь в деньгах.

Времена здесь теперь тревожные. Белград наполнен сплетнями и слухами 
самыми бесшабашными. Так, недавно здесь стали рассказывать, что три мини-
стра сербских и Герберт, австрийский посланник, хотят выгнать митрополита. 
Стоян Новакович, министр просвещения и церковных дел, уверял меня, что это 
ложь и рассказал историю своих отношений к митрополиту. – Лет 6–7 тому на-
зад Новакович был министром и тогда у него было столкновение с митрополи-
том, которое, однако, благополучно разрешилось; но теперь он в самых лучших 
отношениях к Михаилу. – Митрополит, который был в ссоре с Гарашанином, из-
вестным сербским деятелем, недоволен или, лучше сказать, боится этого мини-

67 Опубликовано не было: корреспонденций, авторство которых можно было бы связать 
с Кулаковским, в «Руси» с января до середины апреля 1881 г. не обнаружено. Нет указаний 
на них и в составленном Кулаковским списке его газетных публикаций (РО ИРЛИ. Ф. 572. 
Д. 1. Л. 15–15об.).

68 В корреспонденции «Из Белграда», опубликованной в Руси 20 декабря 1880 г., 
Кулаковский в целом благожелательно отозвался о пришедшем к власти правительстве, сфор-
мированном напредняцкой партией и возглавленным М. Пирочанцем. Критикуя «слишком 
деспотические меры и, во всяком случае, нелиберальные приемы» прежнего – либерального 
– кабинета Й. Ристича, автор отверг предположения о проавстрийской ориентации нового ка-
бинета (позднее подтвердившиеся). Автор подчеркивал, что «когда меняются властвующие 
партии в маленькой стране, обладающей притом весьма растяжимой конституцией, новое 
и старое правительства прибегают ко взаимным обвинениям, нередко слишком вероятным 
и недостойным» (№ 6. С. 9–10). 15 января Кулаковский записал в своем дневнике: «Вчера 
б[ыл] у меня с визитом глава тепер[ешнего] кабинета Милан Пирочанец […] Пирочанец вче-
ра вдруг меня благодарил за письмо в “Руси”, перепечатанное в “Виделе”, в к[ото]ром я воо-
ружился против криков наших “корреспондентов” из Белграда о австрийстве министерства 
этого. Я в этом письме (№ 6 “Руси”) указывал, что еще равно ничего не сделано, почему бы 
можно б[ыло] подозревать его в австрийстве. Я тогда сказал, что письмо это б[ыло] написано 
в декабре и я действительно пока не вижу ни малейшего повода думать, что они – австрий-
ские слуги» (РО ИРЛИ. Ф. 572. Д. 1. Л. 15–15об.). 
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стерства. Это – кажется – и причина, почему распускаются такие нелепые слу-
хи. Митрополит Михаил, несмотря на некоторые недостатки своего характера, 
все-таки лучший серб здесь и всего старательнее блюдет связи с Россиею.

Чтобы Вам осветить отношение нашей политики к Сербии, скажу, что на во-
просы Персиани из Петербурга был ответ: поступайте относительно соседки 
как можно осторожнее! Значит вновь трусим! Когда же, наконец, мы переста-
нем идти в хвосте германской политики и свиты князя Бисмарка69? – Отсюда, 
конечно, возникает уменьшение нашего влияния в Сербии и та беспомощность 
сербской политики, которая побуждает сербов искать определенных, хотя бы и 
с ущербом для себя, договоров с Австрией. – Впрочем, здесь в Сербии нет ши-
рокой почвы для славянской – в более широком смысле – политики: шумадин-
ство70 – отличительная черта патриотизма партии павшего правительства, – а 
новая партия (потому что она мало имеет от сродства со старыми консерватив-
цами и отказывается от Мариновича) – в сущности сама еще не определила, как 
следует ей относиться к задаче объединения сербов. Обе же партии заражены 
особым грехом сербов – човечанством71. Скажу искренно: в 1879 году, во время 
разгара сербской ссоры с болгарами я не раз слышал от сторонников Ристича, 
что – быть может – было бы выгоднее сербам – «в виду явного предпочтения 
Россией болгар» объединиться надо с Австрией и подчиниться ей доброволь-
но, чем ждать, пока она займет силою Сербию; от членов тогдашней оппозиции 
мне никогда не приходилось слышать ничего подобного. – Вскоре после отстав-
ки Ристича приходит ко мне один приятель из его крайних сторонников и гово-
рит: нельзя ли похлопотать в России, чтобы дали денег на основание в Белграде 
одной газеты, – славянорусского характера, причем статьи должны печататься 
на тех славянских языках, на которых они писаны их авторами. Я не вытерпел 
и рассмеялся: ведь во всем этом так неловко скрыта только надежда, нельзя ли 
с помощью русских вернуть Ристича. Тут просто был расчет добыть деньги из 
России для поддержания своей партии. В данное время кем-то пущен нелепый 
слух, будто Славянское общество дало 50000 руб[лей] Ристичу для того, что-
бы он низверг теперешнее правительство, и эта нелепица находит верующих. 
Меня почему-то часто здесь допрашивают: как смотрит русское общество и 
особенно «русские прваки», т. е. вожди, т. е. Вы – на стремление сербов устро-
иться внутри на свой образец, развить самоуправление, подняв при этом власть 
и значение князя. Я отвечал, что насколько знаю русское мнение, – русским и 
дела нет до того, как Вы устроитесь внутри, но для русских будет больно, если 
вы попадете в руки Австрии или рассоритесь окончательно с болгарами. Как 
было бы хорошо, если бы Вы как-нибудь в «Руси» высказали Ваши воззрения 
на эти вопросы.

Скупщина состоит целиком из элементов, враждебных Ристичу и прежнему 
правительству, за весьма небольшим исключением. Радикальная партия, кото-

69 Отто Эдуард Леопольд фон Бисмарк-Шёнхаузен (Otto von Bismarck, 1815–1898) – 
князь, германский государственный деятель, в 1871–1890 гг. рейхсканцлер Германской им-
перии, организатор Берлинского конгресса 1878 г., с конца 1870-х – один из главных объек-
тов критики печати «русского направления».

70 Шумадинство – «антиимперский» вариант сербского национализма, идеология так на-
зываемой «малой Сербии».

71 Човечанство – от сербского «човјечанство» (человечество).
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рая, как уверяют, имеет 50–60 голосов, будет идти с правительством в вопросах 
о внутренних реформах, но едва ли не станет в оппозицию при вопросе о торго-
вом договоре с Австрией, о котором, впрочем, ничего не известно.

В Сербии может дойти дело до какого-нибудь переворота, но еще не так ско-
ро. Хотя здесь хлопочут теперь поскорее договориться с Австрией, но в то же 
время ее страшно ненавидят. Теперь распускаются разные слухи про князя и 
рассказываются разные вещи про княгиню72: в чьих это интересах? – В сущ-
ности, это может быть полезно только Австрии. Насколько я заметить мог, это 
идет со стороны павших деятелей.

Только что мне сказали, что Зюсмана сербское правительство гонит из 
Сербии за какую-то телеграмму. Первый пример изгнания русского подданного 
из славянской земли, – но он и стоит: водились за ним мошенничества.

Черняев все еще тут. Право, это больной человек. Из его дела едва ли что-
нибудь может выйти: и уважаю его, и готов ругаться иногда с ним. Его обира-
ют, надувают, ему льстят в глаза, лгут на него за его спиною, он всякому слуху, 
всякой лжи верит. Просто больно за него. – Сделался он подозрительным и бо-
лезненно раздражительным. –

До свидания. Весь Ваш
П. Кулаковский.

Мы вот уже 5-й день не получаем иностранной почты. Нет сообщения че-
рез Дунай.

9 января.
Сегодня мне рассказали с совершенно авторитетной стороны дело о слу-

хе об свержении митрополита. Герберт не требовал, министры, действитель-
но, ничего не знают, но нечто было […]73* всегда приходится верить, чтобы обо 
этом писать. 

[РО ИРЛИ. Ф. 572. Д. 44. Л. 12–13 об. Автограф.]

№ 6
Кулаковский – Аксакову

Белград. 14  января 1881 г.
Многоуважаемый Иван Сергеевич!

Чрез день по отсылке моего письма к Вам, вышел первый № «Самоуправы» 
– органа «радикальцев» или «народняков», как величают себя члены этой пар-
тии. – Между членами ее мне знакомы вожди и из них один – русский воспи-

72 Наталия Обренович (1859–1941) – дочь полковника русской армии, бессарабского по-
мещика П. И. Кешко, с 1875 г. жена Милана Обреновича, княгиня, а с 1882 г. – королева 
Сербии. В 1888 г. брак расторгнут, однако в 1893 г. Александр Обренович восстановил коро-
левские права матери. В 1898 г. эмигрировала, после переворота 1903 г. и гибели Александра 
Обреновича приняла монашество.

73* Весь абзац, начиная с даты, приписан на полях. В данном месте из-за оборванного 
края бумаги утрачено 1–2 слова.
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танник Технологического института – часто ко мне приходит. Он мне сообщил, 
что свою «Самоуправу» они послали Вам, но боятся, что их газету не пропустят 
в Россию. Вы знаете, конечно, что у нас иностранные газеты, хотя бы они были 
самого мирного или глубоко ученого и специального характера, пропускаются 
только тогда, когда они внесены в почтовый реестр изданий, «имеющих право 
въезда в Россию».

Вот – по моей просьбе – жена перевела программу этих сербских радикалов, 
– которую и посылаю Вам. – Из нее Вы увидите, что в сущности – это своео-
бразные либералы-прогрессисты с оттенком фантастическим, но никак не ком-
мунисты и не наши нигилисты. – Эта партия здесь довольно крепка теперь, и 
кто знает, не захватит ли в руки власти вскоре.

Сегодня у меня был теперешний первый министр Пирочанац, и мы говорили 
об этих радикалах. Правительство, очевидно, рассчитывавшее на полное согла-
сие и мир на скупщине и полагавшее, что радикалы – отожествились с ним, из 
страха пред возможностью возвращения к власти Ристича, – было очень испу-
гано появлением «Самоуправы». Под программой Вы увидите – подписи 7 свя-
щенников! – а как хотите, священники не могут быть радикалы. Правда, к ним 
пристают и коммунисты-социалисты, вроде архимандрита Пелагича74, бросив-
шего свой монашеский клобук и сочиняющего брошюры для народа и письма к 
Гладстону75, – но в сущности этих социалистов между ними немного.

Пирочанац – рассказывал сегодня, что радикальцы не имеют значения на 
скупщине, что их всего шесть-семь человек, что под программой их подписа-
лись люди по обману и т. д. – Курьезно! А между тем министры так испугались 
радикальцев, что устроили совещание с ними и предлагали им уступить свои 
места, так как они думают, что их большинство на скупщине. Радикальцы от-
казались от министерских портфелей и объявили, что они будут поддерживать 
министров во всех их планах о внутренних реформах. – Это последнее мне 
рассказали сами радикалы. Здесь так устроена жизнь, что хочешь – не хочешь, 
становишься au courant dens76* этих дел. Ко мне иногда приходят поплакать и 
исповедываться русские бывшие воспитанники. – 

Пирочанац, конечно, упорно молчит о торговом договоре с Австрией, – я, 
само собою разумеется, и не расспрашивал его об этом. Но – право – страшно 
за Сербию, если Австрия завоюет ее на поле экономическом.

Вас, вероятно, интересует история с назначением Хорватовича77 в серб-
ские послы в Петербурге. Дело было так: сербский кабинет обратился чрез 

74 Васо Пелагич (Васо Пелагиħ, 1838–1899) – архимандрит, из-за левых убеждений сло-
живший с себя сан, в дальнейшем революционный демократ. В начале 1860-х гг. учился в 
Московском университете, где испытал влияние идей русских народников. Основатель серб-
ской православной семинарии в Боснии, боролся против турецкой и австрийской оккупации. 
Создатель сербской социалистической партии. В 1895 г. арестован и помещен в психиатри-
ческую лечебницу.

75 Уильям Юарт Гладстон (William Gladstone, 1809–1898) – английский государственный 
деятель и литератор, с 1868 г. лидер Либеральной партии, в 1868–1874, 1880–1885 и 1892–
1894 гг. премьер-министр Великобритании. 

76* В курсе (франц.).
77 Джура Хорватович (Ђура Хорватовић, 1835–1895) – генерал, герой двух войн с Турцией, 

в 1881–1885 гг. – посол Сербии в России, в 1886–1887 гг. – главнокомандующий и военный 
министр. 



Славистика XVIII (2014)

 ... Переписка П. А. Кулаковского и И. С. Аксакова 1880–1886  гг. 585

Персиани в Петербург с вопросом, угоден ли будет там полковн[ик] Хорватович 
вместо Милосава Протича. – Ответ получен странный: Мы де рады принять 
Хорватовича, – но пользуемся случаем выразить сожаление по поводу отзы-
вания Милосава Протича, который заслужил общие симпатии (!). Сделано это 
было, как кажется, с тою целью, во 1) чтобы защитить дурака Протича, кото-
рый всеми святыми просил защиты себе в Петербурге; во 2) чтобы немного 
кольнуть сербских новых министров, которые завели переговоры с Австрией 
и для их успешности стали отворачиваться от русской дипломатии. Не могу 
разобраться в этом вопросе достаточно, но правда требует сказать, что доля 
вины во всем этом падает и на нашу русскую дипломатию. Вышло, пожалуй, 
и кстати: Хорватович, католик из Австрии, не говорит ни по-русски, ни по-
французски – владея только сербским, да немецким языками. – Далее, в сущ-
ности, он хороший воин и храбрый офицер, довольно жестокий и смелый, – но 
как умный человек, он едва ли занимает почетное место среди этого ряда лю-
дей. Хотели сербы отозвать и секретаря своего Лазу Костича78 из Петерб[урга], 
но Ламанский79 просил Новаковича, теперешнего министра просвещ[ения], за 
Костича. – Лаза Костич – очень способный, но – сколько теперь мне известно 
– бессовестный человек. За ним водилась и водится грязь очень дурного свой-
ства. – Долго, да и неуместно было бы здесь все рассказывать. Он собирался 
в профессора Великой школы при мне – и был забаллотирован; и после был в 
Corresp[ondance] Bureau у Ристича и сочинял курьезные статьи довольно гряз-
ного свойства. – Этот Костич был в России в 1867 г. Здесь я с ним говорил до 
его выезда в Россию и скажу по совести – это – лисица и скверная лисица. В 
Москву, вероятно, будет назначен Дучич.

До свидания. Весь Ваш
П. Кулаковский.

Читали ли Вы ответ Вам в чешской газете «Národni Listy» в № 8 под заглави-
ем: «Vězme jsme se nezměnili»80 – на Ваше одно замечание в «Полит[ическом] 
обозр[ении]» о легковерии австрийских славян, пошедших в сделки с Таафе81.

[РО ИРЛИ. Ф. 572. Д. 44. Л. 14–15 об. Автограф.]

78 Лаза Костич (Лаза Костић, 1841–1910) – выдающийся сербский поэт, мыслитель и об-
щественный деятель. Переводчик на сербский язык произведений Гомера и Шекспира.

79 Владимир Иванович Ламанский (1833–1914) – историк-славист, профессор Санкт-
Петербургского университета, активный участник Санкт-Петербургского Славянского бла-
готворительного общества. 

80 Знайте, мы не переменились (чешск.)
81 Эдуард Тааффе (Eduard Graf Taaffe, 1818–1896) – австро-венгерский политический дея-

тель, министр-президент Цислейтании, опиравшийся на блок консервативно-национальных 
партий («железное кольцо»). В 1882 г. разрешил в пражском университете преподавание на 
чешском языке.
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Кулаковский – Аксакову

Белград. 30 января 1881 г.
Многоуважаемый Иван Сергеевич!

Посылаю Вам статью для «Руси» о здешних партиях и их прениях и стрем-
лениях. Так как она имеет в виду то, что вновь нарождается в Сербии, то поэто-
му в ней говорится специально о программах теперь властвующих партий. – Я 
Вам послал программу «радикальцев», – поэтому моя статья, быть может, уже 
и лишняя для Вас. Вы, быть может, уже отозвались в «Руси» по этому поводу. 
В таком случае я бы очень просил Вас переслать эту мою статью моему брату 
(Юльяну Андр[еевичу] К[улаковско]му82 – Лоскутная гост[иница], № 131) по 
городской почте. – Само собою разумеется, я Вас прошу это сделать только в 
том случае, если она не годится для Вашего журнала83. У нас теперь – горячее 
время. Скупщина – много и долго спорит по поводу разных новых издержек и 
увеличения жалования разным чинам. Правительство или лучше министерство 
не ожидало, что встретит таких противников на этой скупщине по некоторым 
вопросам. – Между прочим, скупщинары сами подняли вопрос о сокращении 
числа монастырей и обращении их в светские приходы, – т. е. об отдаче мно-
гих из них в руки белого духовенства. Говорят, что депутаты рассказывали на 
скупщине дела дивные о монахах, священниках, епископах и даже митрополи-
те. Явилось даже требование, чтобы было сокращено жалованье митрополиту 
и епископам наполовину. – По правде сказать, – здесь духовенство просто рас-
пущено, беспутно и с необразованием соединяет умение и любовь интриговать. 
– Сам митрополит не свободен от этого: что грех таить. В Белграде множество 
сплетен, касающихся России. – Вскоре поедет Ристич в Россию. Теперь он од-
ним объявляет, что едет изучать Россию во всех отношениях, а другим (и князю 
в том числе), что его зовут славянские общества договориться о будущих це-
лях и средствах политики. Между прочим, он во дворце объявил, что его зовет 
письменно Москов[ское] Слав[янское] общ[ество] (которого не существует84) 
чрез Н. Попова. – Конечно, это умный и деятельный человек, который может 
быть очень полезен, но это положительно политический мошенник, если до-
пускается подобное слово для характеристики хитрых политиков, не боящих-
ся лжи и обмана. – Ристич был бы самый полезный здесь человек для нашей 
политики, если бы поставить в то же время в Белграде – русским министром 
– человека с сильным характером, с глубоким знанием юго-славянской исто-
рии и юго-славянского характера, человека, который умел бы и мог бы владеть 
Ристичем. Теперь все здешние политиканы ругают Ристича, но глупо – и своею 
руганью только увеличивают цену этого человека, послужившего своей родине. 

82 Ю. А. Кулаковский (1855–1919) – ученый византинист, филолог-классик и публицист. 
С 1884 г. приват-доцент, а затем профессор киевского Университета св. Владимира.

83 Подобной публикации не обнаружено ни в самой Руси, не в списке газетных выступле-
ний Кулаковского.

84 Московское Славянское благотворительное общество было ликвидировано в июле 1878 
г., вскоре после выступления Аксакова с осуждением готовившихся решений Берлинского 
конгресса.
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– Впрочем, – сказать нужно и то, что Ристич был страшно нетерпимый прави-
тель, и что с каждым днем раскрываются новые безобразия его правительствен-
ной деятельности в стране. Народные депутаты на скупщине то и дело расска-
зывают про его помощников и полицию дивные дела.

Мой низкий поклон Вашей супруге,
Вам преданный

П. Кулаковский.

31 янв[аря]. 
Вчера не успел я послать Вам письмо, – хочу кое-что приписать. Время те-

перь в Сербии, быть может, критическое, – теперь может на несколько лет по-
вернуться ее политика в сторону Австрии. Австрия наседает, мы очень хотим 
быть «осторожными», как приказано. – В газетах, вероятно, появится изве-
стие, что по Дунаю в Сербии два дня стояло войско, и было много страху. Дело 
в том, что серб[ское] правительство узнало, что Петр Карагеоргиевич85 (готов я 
ручаться, что Карагеоргиевич теперь не может иметь симпатий у сербов) исчез 
из Вены с месяц тому назад и собирается появиться в Сербии. – И вот прави-
тельство хочет схватить этого господина и покончить с ним.

Но вот, как пользуются здесь этим фактом: сторонники правительства тру-
бят, что это дело Ристича, который хочет напугать князя, чтобы он прогнал ми-
нистерство, – и был даже пущен слух, что Ристич арестован и компрометиро-
ван. Сторонники Ристича уверяют, что это все интрига Гарашанина, который 
желает восстановить скупщину против князя, зазвать Карагеоргиевича и поса-
дить его на престол. Тревога отразилась всюду: даже во дворце – у дверей всех 
комнат поставлены были жандармы с саблями наголо. – Князь был на охоте, 
теперь он вернулся уже в город. Видите, какие здесь комедии творятся. Они 
страшно вредят спокойному развитию страны, – и понятным становится, что в 
гимназиях нет дисциплины, что учащаяся молодежь не ходит на уроки, а бегает 
на скупщину и, сидя в кафанах86, читает газеты. Печальный факт!

Посылаю проект закона о сербском подворье в Москве87, приготовленный 
Стояном Новаковичем, теперешним министром церковных дел и просвеще-
ния. 

[РО ИРЛИ. Ф. 572. Д. 44. Л. 16–17 об. Автограф.]

85 Пётр I Карагеоргиевич (Петар I Карађорђевић, 1844–1921) – с 1903 г. король из ди-
настии Карагеоргиевичей, которая на рубеже XIX–XX вв. имела проавстрийскую ориента-
цию.

86 Кофейнях (серб.).
87 Московское сербское подворье было открыто в 1874 г. по просьбе митрополита 

Михаила. Во второй половине 1870-х оно сыграло большую роль в налаживании русско-
сербских связей, в 1883–1889 гг. стало резиденцией изгнанного из Сербии митрополита 
Михаила. В 1918 г. подворье было закрыто и возобновлено лишь в 1999 г. 
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Кулаковский – Аксакову

Белград. 4 февраля 1881 г.
Многоуважаемый Иван Сергеевич!

Пишу к Вам по совершенно особенному делу, – именно о М. Г. Черняеве. – 
Я начинаю бояться за него, да и он сам начинает бояться за себя. Сегодня он 

приехал к нам, я был на лекциях, он долго разговаривал с моей женой. – Она 
вынесла впечатление, что он ставит вопрос об своей удаче или неудаче здесь 
равносильным вопросу жизни и смерти. – Что это впечатление верно, – дока-
зывается тем, чтó я слышал от него сегодня, когда встретил на дороге, возвра-
щаясь из Великой школы домой. Он мне сказал, что писала жена письмо, в ко-
тором его чуть ли не упрекают, что выбора ему не остается, если не удастся 
железная дорога или банк, что благоприятное или неблагоприятное решение 
дела почти решит, жить ли ему или умереть, что он истратил массу денег, что в 
России его ждут долги и голод и т. д. Он очевидно сознает сам, что ему нужно 
ехать, но – по природе людей усталых и неудачников – он ни на что не реша-
ется и все ждет случая. А между тем – он здесь ни с кем не ужился: когда был 
Ристич во власти, он с ним был на ножах и хвалил тогдашнюю оппозицию, те-
перь всюду видит обиду себе со стороны теперешних властей, и надобно при-
знаться, что даже такая козявка, как Алимпий Васильевич, когда был во власти, 
стал относиться к Черняеву свысока.

С Персиани он не в ладах, хотя Персиани по крайней мере с виду отдает 
ему все почтение. Но не стану того передавать, что Персиани говорит мне о 
Черняеве, и Черняев о Персиани: это – все печально очень, хотя – если хотите 
– оба правы. Персиани, впрочем, имеет больше правды на своей стороне: оно и 
понятно, Персиани здоров, Черняев положительно болен.

Надежд на то, что бы Черняев что-нибудь здесь получит, никаких. Сам 
Черняев в начале положительно не знал, чего хотел: он и условий не представ-
лял для постройки железной дороги, – а с другой стороны ничего не будет и по 
политическим причинам.

Влияние Австрии здесь после Берлинского конгресса только усиливалось, 
австрийцы здесь держат целый полк ловких дипломатов, – ссорили сербов с 
болгарами прежде, а теперь хотят залезть внутрь Сербии при помощи железной 
дороги. Наша петерб[ургская] политика не только закрывает глаза на все, что 
здесь происходит, но и удерживает деятельность здешних наших дипломатов. – 
Идет обман en grand, но если кого винить, то я никак не виню теперешнее ми-
нистерство настолько, чтобы можно было называть его австрийским. Берлин, 
поганый Берлин88 и наш выживший из ума кн. Г[орчаков]89, да либерал тай-
ного отделения Ш[увалов]90, да некий господин, сидящий теперь в соседстве с 

88 Речь о Берлинском конгрессе 1878 г. и (далее) о русских дипломатах, участвовавших в 
его подготовке. 

89 Александр Михайлович Горчаков (1798–1883) – в 1856–1882 гг. министр иностранных 
дел, в 1867–1883 гг. канцлер.

90 Петр Андреевич Шувалов (1827–1889) – граф, генерал-адъютант, генерал от кавале-
рии, в 1861–1864 гг. начальник штаба корпуса жандармов и управляющий III отделением, 
в 1866–1874 гг. шеф корпуса жандармов и начальник III отделения, чрезвычайный и полно-
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Сербией, – в качестве русского посла – У[бри]91, – они натворили всего, и долго 
этого не расхлебать здесь. – Но как бы то ни было: Черняев ни при Ристиче, ни 
при теперешнем министерстве, ни при каком-либо другом – не получит ни до-
роги, ни – думаю – банка. Это видно как дважды два четыре. Я писать больше 
не могу, связан честным словом и почтой, но верьте мне, что так. От меня от-
нято право сказать или намекнуть Черняеву на это, да и хорошо, пожалуй, – а 
то Черняев бы страшно разгорячился и наделал бед. – Если я пишу Вам все это, 
то пишу в той уверенности, что вы не только не покажете ему этого письма, но 
и не скажете ему о нем. Но Вы, может быть, теперь найдете нужным написать 
ему и прямо посоветовать бросить дело. Может быть, вы спасли бы человека от 
многих ужасных бедствий.

До чего у Черняева мало такту, вот пример: он написал статью против проек-
та венного министра Лешанина о войске и дал поместить ее в органе радикалов, 
которые все больше и больше расходятся с правительством. Не забудьте – хло-
почет о железн[ой] дороге и банке у этого правительства, и пишет здесь статьи 
против Лешанина! Это – по меньшей мере – непрактично для человека, взяв-
шегося за практическое дело. Спрашивал он моего мнения о том, помещать 
ли статью. Я был искренен и говорил ему о неуместности и советовал подо-
ждать. Он на это мне возражал страшно горячо, чуть не рассердился, и объяс-
нил, что он не может уехать отсюда, не оставив следа. Спор оказался, впрочем, 
совершенно лишним, потому что статья эта, кажется, очень хорошая, была уже 
отослана в «Самоуправу»92, как я после узнал. Вот теперь, если узнают авто-
ра (а он узнается непременно, да и сам Черняев не станет скрываться), начнут 
проклинать Черняева за его будто бы вмешательства во внутренние дела. – Им 
здесь и так играют, как мячиком. Ристич во власти – едва-едва удостаивает го-
ворить с М[ихаилом] Гр[игорьевичем], Ристич, лишенный власти, ухаживает 
за ним. И все любезности его (их, впрочем, немного) – никак не для Черняева 
лично, а потому что теперь Ристичу и выгодно, и полезно казаться руссома-
ном. Теперешнее дурачье – министры которые казались разумными людьми, 
пока не получили власть в руки, проделывают то же самое: то грубо оскор-
бляют Черняева, то ходят ему кланяться и льстят ему. – Одному из них я уже 
сказал об этой их привычке быть подлыми. В «Отаџбине» – докт[ор] Владан 
ЂжорЂевић93, облагодетельствованный Черняевым, печатает свои воспомина-
ния «Война 1876 года» и старается Черняева, этого благороднейшего духом че-
ловека, изобразить так, как изображают грязных авантюристов, окруженного 
толпою подобных ему людей и это все под видом почтения и под лицемерной 
маской беспристрастного свидетеля.

Даже Черняев мне говорил, что в австр[ийских] газетах печатается, что серб-
ское правительство намерено ему предложить уехать. Не верю, чтобы это было 
возможно. Тогда бы Сербия все порвала с нами, этого не может быть никогда, 
мочный посол в Великобритании (1874–1879). 

91 П. П. Убри. См. прим. 58 к № 4. Убри вместе с Горчаковым и Шуваловым представлял 
Россию на Берлинском конгрессе.

92 Самоуправа – газета радикальной партии
93 Владан Джорджевич (Владан Ђорђевић, 1844–1930) – хирург, писатель и обществен-

ный деятель, участник Франко-прусской и Русско-турецкой войн, член напредняцкой пар-
тии, занимал различные министерские посты, а в 1897–1900 гг. премьер-министр.
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но подобные известия австр[ийских] газет характерны и несомненно идут из 
Белграда (я сам не видал этого в австр[ийских] газетах, но я их редко читаю: 
некогда заниматься газетами). –

Мне представляется, что Черняев должен отсюда уехать для самого себя – 
иначе при его нервном расстройстве и при «отсутствии всякого присутствия» 
какой-нибудь практичности, ему грозит беда от его же самого.

Сербские и русские жулики обирали и обирают его со всех сторон: один 
Зюсман ему стоил, по крайней мере, несколько тысяч рублей – наверное, не 
одну. Я готов ручаться.

Вы спросите, почему я не писал об этом раньше? Я все думал, что Черняев 
уедет и сам поймет, что здесь ему нечего теперь делать. А с другой стороны – 
писать подобные вещи очень трудно.

Поляков94 здесь ославлен: я слышал от сербов, что по их справкам Поляков 
– скверно строил русские железные дороги, и что он мошенник. – Мне называ-
ли даже имена некоторых лиц из Москвы, которые письменно предостерегали 
сербов от Полякова. 

Узнаéтся все это, конечно, постепенно, и факты раскрываются медленно.
В делах практических я вообще плохой знаток, а в том, что касается банков 

и железных дорог, и никуда не гожусь. Я все думал, что как-нибудь сговорятся 
здесь с Черняевым, а вышло, что все эти переговоры – только самообман для 
Черняева.

Не сочли бы Вы возможным и подходящим написать Черняеву и посовето-
вать ему уехать отсюда обратно в Москву, но отнюдь не делайте сносок на мои 
известия, а то тут он наделает бед и нашумит. 

С глубоким уважением, остаюсь Вам преданный
П. Кулаковский.

Письмо посылаю на имя брата моего, который Вам перешлет его. Делаю это 
для предупреждения от почтовых разысканий Австрии и России95*. 

94 Самуил Соломонович Поляков (1837–1888) – концессионер и строитель железных до-
рог, член известной предпринимательской семьи, оказывал финансовую поддержку М. Н. 
Каткову.

95По нашему мнению, расположение листов в деле с письмами Кулаковского нарушает 
изначальный порядок переписки, а, ввиду имеющихся утрат, этот порядок можно реконстру-
ировать только предположительно. Очевидно, что закончив 4 февраля 1881 г. свое письмо, 
Кулаковский не стал отсылать его и, спустя время, продолжил его написанным на отдельном 
листе «постскриптумом», который представлен ниже. Однако и после этого Кулаковский не 
отправил письмо по адресу. Он, вероятно, не был им доволен и около 11–12 февраля начал 
новое письмо. Скорее всего, оно было написано на двойном листе, первая половина которого 
до нас не дошла. Сохранилась вторая, начинающаяся со слов «Мне представляется…». Когда 
это письмо было закончено, Кулаковский 13 февраля получил письмо Аксакова от 6 февраля 
и на том же листе продолжил свое последнее послание, начав со слов: «Только что получил 
Ваше письмо…». Окончание его было, по всей видимости, написано на отдельном листе, ко-
торый до нас не дошел. 

14 февраля Кулаковский взялся за новое письмо, в котором сначала заявил, что пошлет 
вместе с ним свое послание от 4 февраля, но затем, добавил, что отказывается от этой мысли. 
Однако очевидно: письма от 4 февраля и от, предположительно, 11–12 февраля были также 
отправлены Кулаковским адресату. Возможно, главной причиной тому явилось то, что они 
содержали ответ Аксакову на его вопрос о генерале Черняеве.
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P. S. Как Вы думаете, важно ли, чтобы русская компания взяла постройку 
сербских линий железных дорог? К великому горю, одна компания Баранова, 
ничтожная по силе финансовой, соединилась с австрийскими предпринимате-
лями, другая – Полякова, которую представляет Черняев. О Полякове здесь са-
мые скверные слухи. Наши газеты давно распространили его дурную славу. 
Причем сербы получали и из России уверения, что Полякову не следует верить, 
– от разных лиц частных. Мне иногда задавали подобные вопросы о Полякове, 
и мне было затруднительно отвечать. Признаюсь, говорил правду, что он поль-
зуется в России дурной славой, но в то же время прибавлял, что сербы могут 
иметь над его работами более строгий присмотр, чем русское правительство, 
центру которого трудно было доследить, как построена железная дорога где-
нибудь в дальних губерниях. Последнее – я делал для Черняева. – Говоря от-
кровенно, я не вижу пользы для дела русского у славян, если дорогу возьмет 
Поляков. Или я ошибаюсь? 

Получили ли Вы мое письмо о сербских партиях? Как Вам адресовать част-
ные письма? Не читает ли их кто в редакции, или Вы все сами вскрываете и из 
числа адресованного Вам в «Русь»?

Вы прочтете в газетах нападки на монастыри и митрополита в здешней скуп-
щине, о монахах. На скупщине рассказывались просто гадости, форма выраже-
ний – грубая, недостойная. Но опять-таки, не могу не заметить, что нападали 
по преимуществу священники, выбранные народом в депутаты. Здешнее духо-
венство действительно стоит на весьма низкой степени развития морального. В 
народе решительно нет религиозности: только старики сохранили еще сколько-
нибудь уважения к Церкви. – Материализм поглощает все высшие идеалы, ко-
торые были в народе, осво[бо]ждавшем себя самого. И скажу по совести – ми-
трополит ровно ничего не сделал, чтобы противодействовать злу этому: он не 
поднял духовенства, он не хлопотал о его образовании настоящем, он не вы-
бирал достойнейших на видные места. – Он бросился в омут партийной борь-
бы, – и теперь действительно трудно, ему не на кого опереться, как только на 
Россию. Все, что его окружает, ничтожно и погрязло в мелкой интриге. Что-то 
будет из всего этого?

[РО ИРЛИ. Ф. 572. Д. 44. 18–21, 5–5 об. Автограф.]

№ 9
Аксаков – Кулаковскому

[Москва]. 6 февраля 1881 г.
Ваша последняя корреспонденция, любезнейший Платон Андреевич96, за-

поздала. Она впрочем была уже набрана, но прежде ее успела появиться в 
«М[осковских] вед[омостях]» Ваша же, кажется, корреспонденция почти того 

96 В автографе по ошибке написано отчество «Николаевич».
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же содержания97. Чтó сказать Вам о Ваших корреспонденциях? Ваши част-
ные письма живее и интереснее их, а корреспонденции слишком дипломатич-
ны. Знаю, что из Сербии иначе трудно и писать. Но дело в том, что в иных 
газетах статьи о Сербии несколько цветнее: вероятно, они составляются не в 
Сербском княжестве. Вы очень, очень осторожно отзываетесь о новом мини-
стерстве, но если судить по ликованию австр[ийских] газет, а не по письмам 
только Черняева, если судить по результатам внешней политики, так это пре-
подлое министерство, совсем продавшееся Австрии. Наконец эта последняя 
история: высылка Зюсмана. Вы знаете, я терпеть не могу этого человека, по 
крайней мере, не питаю к нему ни малейшей симпатии, но все же он русский 
подданный, и делать это не предупредив Персиани, безо всякой явной вины… 
Это уже ни на что не похоже.

Австрия будет торжествовать и над нами смеяться. Я рад, после этого случая, 
что не поместил Вашей корреспонденции, которая слишком деликатно отзыва-
ется об этом министерстве. И ведь как это глупо. Не может же оно не знать, что 
такой поступок оскорбит Россию. – Я бы давно сказал строгое слово Сербии, 
очень, очень строгое, но удерживался, чтоб не смущать сербов и чтоб мне не 
бросили в лицо действия нашего собственного кабинета. 

Не публиковал я до сих пор, как Вы предлагали, о подписке на газету в 
Сербии, потому что знаю наперед, что никто не подпишется, – это во 1-х, а во 
2-х потому, что пересылка золота или металла по почте крайне не удобна, идет 
через таможню и т. п. За границей у меня много подписчиков, но они присы-
лают русские кредитки. Впрочем я готов в Великую школу посылать даровой 
экземпляр, если хотите; обмениваться на «Новый век», на «Самоуправство»98. 
Пусть «Самоуправство» посылается ко мне под бандеролью, так оно дойдет. 

Вообще я о славянах говорю пока лишь в «Полит[ических] обозрениях», ко-
торые пишу всегда сам; говорю о них мало именно потому, что никакой ак-
тивной политики от нашего Министерства ин[остранных] д[ел] ожидать теперь 
нельзя, и общество теперь поддерживает правительство в этом направлении, 
требуя более деятельной политики внутренней. Обнадеживать же славян, не 
чувствуя опоры словам в настоящую минуту ни в правительстве, ни в обществе 
– не совсем добросовестно. Да и именно наши внутренние вопросы на первом 
плане. Да когда же наконец М. Г. Черняев выедет из Белграда?

Жена моя Вам очень кланяется. Не завидую я Вашему положению в Сербии. 
Анна Мих[айловна] Евреинова, которой я передал Ваш поклон, не очень бла-
говолит к «Руси» и перешла в другой лагерь, сотрудничает в «Земстве»99 и в 

97 Имеется в виду корреспонденция «Из Белграда», рассказывающая о смене сербского 
правительства и реакции на это австрийской и немецкой прессы, подписанная криптонимом 
«N» и датой «21 января» (Московские ведомости. 1881. 31 января. № 31. С. 4).

98 Имеется в виду газета Самоуправа.
99 Либеральная еженедельная газета, издавалась в Москве с декабря 1880 по 3 июля 1882 

г. Редактор-издатель В. Ю. Скалон. Финансировал газету и участвовал в ней как автор А. И. 
Кошелев. Прежде издатель и автор статей славянофильского Московского сборника (1852) и 
журнала Русская беседа (1856–1868), в которых Аксаков участвовал, в том числе и как ре-
дактор, Кошелев в 1870-е гг. сблизился с либералами и находил все больше противоречий с 
Аксаковым. По словам Кошелева, тот приглашал его быть сотрудником Руси, но он не вос-
пользовался этим приглашением. «Участвование в газете И. С. Аксакова могло повести к 
полному с ним разрыву, чего я вовсе не желал. Это обстоятельство особенно побудило меня 
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«Р[усском] курьере»100.
Ваш Ив. Аксаков

[РО ИРЛИ. Ф. 572. Д. 60. Л. 8–9. Автограф.]

№ 10
Кулаковский – Аксакову

[Белград]. [около 11–12 февраля 1881 г.]
[…]101 
Мне представляется, что Черняев должен отсюда уехать для себя самого, 

иначе при его нервном расстройстве и при «отсутствии всякого присутствия» 
какой-нибудь практичности ему грозит беда от него же самого. – Сербские и 
русские жулики обирают и обирают его со всех сторон: один Зюсман ему стоил 
– по крайней мере – несколько тысяч рублей, а, наверное, больше одной.

Вы спросите, почему обо всем этом я не писал раньше. Я все думал, что 
Черняев и сам поймет, что здесь ему нечего делать теперь. А с другой стороны, 
писать подобные вещи – очень трудно.

Поляков здесь ославлен: я слышал от самих сербов, что – по их справкам – 
Поляков скверно строил русские железные дороги, и что он мошенник. – Мне 
называли даже имена некоторых лиц из Москвы, которые письменно предосте-
регали сербов от Полякова. – И что же делать: шила ведь в мешке не утаишь. 
– В делах практических я плохой знаток, а в банках и железной дороге и равно 
ничего не понимаю. Я все думал, что как-нибудь сговорятся здесь с Черняевым, 
а вышло, что все эти переговоры только самообман для Черняева.

Не сочли бы Вы возможным и подходящим писать Черняеву и советовать 
ему плюнуть на Сербию, но не ссылайтесь на мои известия. 

С глубоким уважением, Вам преданный
П. Кулаковский.

13 февр[аля].
Только что получил Ваше письмо, которому очень я обрадовался. – Посылаю 

письмо, написанное Вам еще 10 дней тому назад. Оно может служить Вам от-
ветом на Ваш вопрос о Черняеве. Но едва ли он теперь уедет отсюда скоро или 
по доброй воле. 
сойтись с В. Ю. Скалоном и деятельно участвовать в его газете», – признавался Кошелев 
(Записки Александра Ивановича Кошелева (1812–1883). М., 2002. С. 165).

100 Либеральная ежедневная газета, издавалась в Москве в 1879–1889 и 1891 гг. С конца 
1880 г. издателем газеты, а с 1881 г. и официальным редактором стал купец Н. П. Ланин (фак-
тически подготовку издания осуществляли его сотрудники). Весьма едкую характеристику 
профессиональным и человеческим качествам Ланина дал В. А. Гиляровский в одном из 
очерков «Москвы газетной» (Гиляровский В. А. Сочинения: В 4 т. М., 1989. Т. 3. С. 68–71). 

101 Листы с началом и окончанием текста письма отсутствуют.
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Правительство сербское внесло в скупщину условия договора о постройке 
железной дороги с Бонту и теперь у нас в полном ходу агитация, – у нас, т. е. в 
Белграде. Я совершенно стою в стороне, ибо там, где деньги, там и много грязи. 
– Черняевым играют, но он полезен разве тем, что опираясь на него, провалят 
Бонту на скупщине депутаты.

За Ваше письмо благодарю. – Я с Вами согласен относительно оценки моих 
корреспонденций. И впредь – я прошу Вас – быть совершенно свободным в во-
просах, печатать или не печатать их. Я предоставляю Вам тут полную свободу 
решения. Смотрите на них, как на присланный в полное Ваше распоряжение 
материал. Вы понимаете хорошо, что и прежде, при Ристиче, и теперь – мне 
очень трудно писать отсюда, а между тем, зная, что наше общественное мнение 
словно забыло о славянском вопросе, хочется напоминать ему о нем. С другой 
стороны, преобладание Австрии здесь, Австрии, которая захватывает теперь 
все сербское племя в свои жесткие руки – так очевидно, что хочется предпо-
ложить, что всякий это на Руси знает, что писать об этом, наконец, страшно, 
чтобы нас же, нас, которые бы хотели поддержать в русском обществе славян-
скую идею, – не обвинили, что мы его обманывали всегда, и во время Сербской 
войны 1876 [года], и после. Становится страшно за будущее сербов. – Далее, 
я здесь занимаю кафедру русского языка. Теперь я вижу, что стоит мне уехать, 
чтобы это дело затихло совершенно здесь. Сербская интеллигенция […]

[РО ИРЛИ. Ф. 572. Д. 44. 6–6 об. Автограф.]

№ 11 
Кулаковский – Аксакову

Белград. 14 февраля. 1881 г.102 
Многоуважаемый Иван Сергеевич!

Вчера я получил Ваше письмо. Благодарю Вас за искренность и прямоту. –
У меня лежит 10 дней мое письмо к Вам о Черняеве. С Черняев[ым] нахо-

жусь я в отличных отношениях. Я уважаю искренно и даже люблю этого чело-
века, и потому я было хотел писать Вам, чтобы Вы своими письмами к нему 
вызвали его отсюда. Но теперь дело Бонту103 началось, оно, Бог даст, провалит-

102 В автографе указан 1880 г., однако, судя по упоминанию газеты Русь, начавшей выхо-
дить лишь в ноябре 1880 г., а также по другим подробностям содержания, здесь имеет место 
описка автора.

103 Поль Эжен Бонту (Paul Eugène Bontoux, 1824–1904) – французский инженер-
железнодорожник и крупный предприниматель. С 1880 г. – президент католическо-
го банкирского дома «Union générale», 30% акций которой принадлежали австрийскому 
«Ландербанку». Получил концессию от австрийского правительства на постройку железной 
дороги Будапешт–Земун (ныне – район Белграда) и от сербского – на линию Белград–Ниш. 
В 1882 г. был объявлен банкротом, что привело к парламентскому кризису в Сербии и се-
рьезному усилению позиций радикальной партии, изначально выступавшей против согла-
шения с «Union générale». Подробнее о  «деле Бонту» см.: Шемякин А.Л. Идеология Николы 
Пашича… С. 173-181.
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ся на скупщине, Черняев, по крайней мере, может свести счеты с Поляковым, 
как он надеется, хотя (мое убеждение) он дороги не получит. Он иногда дохо-
дит до такого нервного раздражения, что сам боится за свою голову, а искрен-
ность его такова, что он сам говорит, что удача или неудача в железнодорожном 
вопросе может ему представить необходимость выбрать «жизнь или смерть». 
– Но теперь дней через 20–25 окончится на скупщине дело Бонту и, Бог даст, 
провалится для чести сербского народа. А это может Черняеву быть полезным 
во многих отношениях, и потому, Иван Сергеевич, Вы бы сделали доброе дело, 
если бы иногда писали Черняеву в успокоительном тоне насчет отъезда и су-
ществования в России. Признаюсь откровенно, я иногда боюсь за него и его го-
лову. – Здесь его обирает всякий, кто хочет: все жулики Сербии – и русские, и 
сербские, – слетаются к нему. Один Зюсман ему стоил если не две-три тысячи 
рублей, то наверное больше одной!104 

О высылке Зюсмана отсюда – я вполне разделяю Ваше мнение, и выразил 
то же самое одному из сербских теперешних министров, когда факт этот еще 
совершался. – Но заметьте: здесь есть русские из застрявших от времен до-
бровольческих, которые завидуют счастью Зюсмана – и охотно бы согласились 
быть высланными отсюда, прослыть патриотами и наполнить карманы золо-
том, чтó было сделано Зюсманом, которого снабдили металлом и Черняев, и 
Персиани, и митрополит, и Ристич. – Эта бестактность нового министерства 
так глупа, что нужно удивляться, как могли это сделать люди, вчера клявшиеся, 
что свобода печати необходима, что они приверженцы той же внешней полити-
ки, что и Ристич, что они имеют в виду только иную систему и т. д. 

Благодарю Вас еще раз за Ваши правдивые и прямые слова о моих письмах 
для «Руси». – Конечно, писать чиновнику сербскому (что там ни говорить, я 
все-таки служу здесь) – всегда прямо и решительно о сербских делах – дале-
ко бывает нелегко, по многим причинам. – Я испытал это раз в вопросе о бол-
гарах, когда здесь и адресы фальсифицировались, при помощи московск[ого] 
«Востока», от болгарских местностей к государю сербов о присоединении к 
Сербии. Но это не так стеснительно, чтобы я не мог говорить правды. Я не свя-
зан решительно ни с одной партией и всякие люди ко мне ходят.

Но вот в чем дело. – Когда новое министерство образовалось, в него пущено 
было столько грязи, что становилось ясным, откуда она идет. Оно стало прочи-
щать Сербию внутри – я не мог не отозваться в своих письмах в Россию одобри-
тельно. Во внешней политике сначала было только темно, но все важнейшие 
члены партии клялись, что уступок Австрии они не сделают больше тех, кото-
рые необходимы для мирного существования Сербии и спасения ее от банкрот-
ства. – Персиани – прекрасный и на месте человек, – но увлекается и может на-
ходиться под обаянием личным, – это тоже верно. Черняев ругает Персиани, но 
Черняев тут неправ. Я видел, как делалось дело при болгаро-сербском разгра-
ничении, видел, как обманывал Ристич Персиани, и знал часто закулисную сто-
рону от самих сербов, чтó, конечно, далеко не всегда мог и хотел говорить ему. 
– Персиани не доверял с самого начала новым людям, тем более, что он с ними 
и прежде был не в ладах, так как он принадлежит к той школе дипломатов, ко-

104 [Примечание автора:] Письма, о котором говорю в начале, не посылаю. –
Памятник стоил около 40000 франков, из которых 10–15 тыс[яч] украдено.
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торая хочет жить в ладу с партией власти, а власть Ристича была нетерпима.
Далее, – все восклицания австр[ийских] газет мне казались только глупым 

выражением восторга пред делом. – При том они вытекали из того общего убеж-
дения, что еще летом все было обделано где-то на водах Германии, а теперь 
приводится в исполнение. Я все ждал фактов. – Черняев живет впечатлениями, 
и как первоначально был рад падению Ристича и приветствовал новый кабинет, 
так после стал утверждать, что он австрийский. Признаюсь Вам, и только Вам 
прямо: пока был Ристич во власти, он еле удостаивал М[ихаила] Гр[игорьеви]ча 
своего разговора, – теперь ухаживает; теперешнее правительство, как оппози-
ция кланялись в пояс Черняеву, теперь от него бегает. С ним сербы – подлецы, и 
играют как с ребенком: он начинает это понимать. Я его предупреждал, сколько 
мог, но Вы знаете его раздражительный характер. – 

Я все ждал фактов. До сих пор, в сущности, еще ничего не решено: нет тор-
гового договора, не прошел чрез скупщину железнодорожный договор Бонту, 
нет никаких фактов, осуществленных фактов уступок Австрии. Но теперь есть 
уже, именно теперь, факты, которые показывают, что это министерство против 
России. Теперь распускается усердно слух, что русские подкупают и интригу-
ют на скупщине, чтобы провалить Бонту; – теперь известно, что министр фи-
нансов утверждал, что он не желает дать русским железную дорогу, и не только 
министр, но и кто-то другой. – Теперь известно, что министерство, заискивая 
у Австрии, гонит отсюда Гультда, английского представителя. – Слухов теперь 
тут много, страсти партий раздражены, может быть большая беда, но кто в сущ-
ности виноват? По-моему, дело началось с тех пор, когда Ристич стал догова-
риваться с Андраши105 в Берлине, когда Сербии был дан Пирот, когда заключе-
на эта несчастная железнодорожная конвенция между Сербией и Австрией, без 
Болгарии, без Турции. Тут начало, а теперь цветочки, ягодки будут, когда мы 
окончательно вновь возобновим наш прежний союз с Германией и Австрией, 
что уже почти поконченное дело теперь.

Прошу Вас, Иван Сергеевич, и впредь смотреть на мои письма, как на такие, 
которые отданы в полное Ваше распоряжение. Негодные бросайте в сторону. 
Я в «Руси» вижу тот орган, который вознесется выше всех одиночных славян-
ских элементов, который сумеет показать, что только под нашим русским во-
дительством, каково бы оно ни было, – славяне могут спастись от потопа де-
морализующего силы рабства. Я бы желал видеть в «Руси» статью, громящую 
Сербию, сербское правительство и прежнее, и теперешнее, но так, чтобы виден 
был сербский исход в полной преданности нашей политике, какова бы она ни 
была. Сербы не слушались нас, и дошли до беды: это им наука. – Помните, что 
Ваши слова здесь имеют особую цену, совершенно особую; здесь Вас ругали те, 
которые теперь готовы заискивать у Вас же, после С[ан-]Стефанского мира, – а 
теперь ждут Вашего решительного слова и те, которые во власти. – По-моему, 
нужна третья сила здесь: нужен повелевающий голос России, и тогда все будет 
ладно. Но как сделать это? Как сделать, чтобы Сербия внутри осталась собою, 
чтобы не оправдались те страхи, будто Россия желает сербам навязать свое 

105 Дьюла Андраши-старший (Andrássy Gyula, 1823–1890) – в 1871–1879 гг. министр ино-
странных дел Австро-Венгрии. Сторонник австро-германского сближения, добился пересмо-
тра Сан-Стефанского мира, оккупации Боснии и Герцеговины, а также заключения австро-
германского оборонительного союза 1879 г.
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устройство в земле. Я понимаю дело так: внутри Сербия устраивайся по жела-
нию, извне и в войске – наше послушное дитя: вот цель стремлений. 

По поводу Бонту и по поводу того, как и сколько теперь определились внеш-
ние отношения Сербии, я на днях пошлю письмо для «Руси». – Если будет лад-
но, печатайте; если нет – кидайте в сор без церемоний106. Я слишком ценю Вас 
и «Русь», чтобы сомневаться в Вашем решении, т. е. право или неправо оно. 
Если бы мне хотелось во что бы то ни стало что-нибудь напечатать, я буду про-
сить Вас сохранить это особо всякий раз. – 

Мой русский язык идет все лучше, слава Богу. Теперь студенты издают жур-
нал «Побратимство» и наполняют его по преимуществу переводами с русско-
го. – Рад я тому, что победил те трудности, которые были посеяны издавна, что 
мы хотим обрусить сербов. Победить это было трудно, верьте. Но если я уеду, 
я вижу – кафедра закроется. Персиани (без моего ведома) писал мин[истру] 
иностр[анных] дел в Петерб[ург], что я здесь нужен, полезен и т. д. – Сам не 
знаю, как быть, но видно нужно здесь быть еще некоторое время. –

Пишу письма в «Отаџбине» о нашей литературе современной. Если бы на-
шелся такой благодетель между русскими мелкими предпринимателями, кото-
рый бы завел здесь малую книжную лавку и принимал подписку на журналы, 
а также и торговал бы чаем – вот был бы благодетель! Но видно, нам не с руки 
торговать на гроши в Сербии своим добром, а из грошей ведь и рубли вырас-
тают. Если Вы хотите пожертвовать «Русью», то пошлите ее в Белградскую чи-
тальню. – В Великую школу не надо. – Сегодня был у меня Стоян Бошкович107 
– настоящий редактор «Нового века». Он Вам уже послал в конверте – номера 
газеты. У нас, по почтовым правилам, не пускают в Россию газеты без предва-
рительного разрешения цензурного комитета. – Здешние радикалы посылали 
Вам свою газету давно. Доходила ли?

Я понимаю, как трудно теперь говорить о славянах в русских газетах для 
русского общества. – Трудность эта увеличивается и от того еще, что сами сла-
вяне положительно неблагодарны. – В мои два с половиной года пребывания 
здесь я вынес скверное чувство: сербы – неблагодарны и материалисты до neс 
plus ultra108. Здесь все сделать можно при помощи золота. У них одно еще есть: 
раздраженный больной и хвастливый патриотизм. – Он пока полезен и во мно-
гом спасает. Без этого – серб был бы почти ничтожество.

Чтобы не забыть: наша пет[ер]б[ург]ская политика удерживает здешних на-
ших дипломатов от противодействия Австрии! Персиани положительно чест-
ный человек, с бюрократизмом, но особого рода, – а главное – он сторонник 
славянской политики, и это в нем постоянно сказывается. –

Боюсь я того, чтобы в России не попрекнули всех, кто содействовал движе-
нию 1876 г., в том, что они ошибались. Пожалуй, петерб[ургская] печать назо-
вет это – обманом. И этого дождешься, при нашем диком либерализме! – 

106 Подобной публикации не обнаружено ни в самой Руси, не в списке газетных высту-
плений Кулаковского.

107 Стоян Бошкович (Стојан Бошковић, 1833–1908) – сербский историк, дипломат и жур-
налист, член либеральной партии, в 1875–1879 гг. министр народного просвещения.

108 До крайности (лат.).
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Если увидите Д. Ф. Самарина109, передайте ему мое почтение. Я с любопыт-
ством и живым интересом прочел его статьи в «Руси»110. Где его старший сын 
Федя111, мой бывший ученик? Он теперь окончил курс. Не участвует ли он в 
«Руси»?

Очень благодарен Вашей супруге, что меня помнит и прошу Вас передать ей 
мою благодарность, а также и сердечное приветствие. 

Что такое случилось с А. М. Евреиновой?
«Русский курьер» – кажется – той же окраски, что и «Молва»112?
Может быть, Вы считаете неприличным, что пишу я в «Москов[ские] 

вед[омости]» и в «Русь»? Из Белграда – в «Моск[овских] вед[омостях]» пись-
ма все мои, хотя бы и с подписью N. – Я думал, что удобнее иногда писать и в 
«Моск[овские] вед[омости]», чтобы поддерживать интерес к славянам пошире 
и побольше.

Кстати. Приходит ли Вам на мысль вопрос, почему так неправдивы были 
корреспонденты из Сербии почти всегда... Знаете, и Молчанов113 лгал, лгали 
все. Один писал правду и серьезно: Ровинский114, который последний раз мне 
писал в сентябре из Цетиньи. Этот человек – оригинал, но замечательный зна-
ток и дела, и людей во всем сербском племени. Вот его бы залучить в «Русь». – 
Если Вы считаете неудобным мое сотрудничество у Каткова (за чтó меня, меж-
ду прочим, не любят и московские профессора), то я готов прекратить его115. 

С глубоким и искренним уважением, остаюсь Ваш
П. Кулаковский.

[РО ИРЛИ. Ф. 572. Д. 44. Л. 1–4 об. Автограф.]

109 Дмитрий Федорович Самарин (1827–1901) – общественный деятель и публицист, брат 
славянофила Ю. Ф. Самарина. 

110 Речь идет о статьях «Теория о недостаточности крестьянских наделов по учению про-
фессора Ю. Э. Янсона» (Русь. 1880. 15 ноября. № 1. С. 10–14; 22 ноября. № 2. С. 9–13; 29 
ноября. № 3. С. 9–15) и «Изменилось ли отношение печати к теории о недостаточности на-
делов?» (Русь. 1881. 31 января. № 12. С. 13–15).

111 Федор Дмитриевич Самарин (1858–1916) – земский и государственный деятель, пу-
блицист, в детские годы его домашним учителем был Кулаковский, который в этом качестве 
в 1870 г. побывал в волжском имении Самариных.

112 Молва – либеральная ежедневная петербургская газета (1879–1881), редактор-издатель 
В. А. Полетика.

113 Александр Николаевич Молчанов (1847–1916) – корреспондент Нового времени, жур-
налист, не брезгавший фальсификациями и авантюрными выходками. Ему посвящена эпи-
грамма: «Корреспондент, фельетонист, / Российской прессы аферист, / Из стаи каркающих 
вранов / Слуга покорный ваш Молчанов». (Цит. по: Сонина Е. С. Петербургская универсаль-
ная газета конца XIX в. СПб., 2004. С. 170)

114 Павел Аполлонович Ровинский (1831–1916) – публицист, путешественник и историк-
славист. В 1862–1863 гг. участник революционного общества «Земля и воля». Автор боль-
шого числа исторических и этнографических работ по истории славянских земель, Сибири и 
Монголии. В 1879–1906 гг. жил в Черногории, с 1886 г. являясь нештатным сотрудником рус-
ской миссии. Автор трехтомного труда Черногория в ее прошлом и настоящем (1888–1915).

115 Очевидно, Аксаков не стал препятствовать сотрудничеству Кулаковского с Москов-
скими ведомостями и оно в дальнейшем продолжилось.
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№ 12
Кулаковский – Аксакову

Белград.  22 июня 1881 г. 
Многоуважаемый Иван Сергеевич!

Извините, что ничего не посылаю для «Руси». Все никак не соберусь. Теперь 
работаю усердно над книгой, которую готовлю как диссертацию116.

У меня к Вам две просьбы. – Во 1) я решительно не знаю, как мне переслать 
в Россию мои дневники, записки, письма, отрывки статей и т. д., радикальные 
сербские газеты, брошюры, вырезки и пр., – из чего должна составиться целая 
серия статей о Сербии после Берлинского конгресса. – Наша цензура всего это-
го мне или не выдаст – раз, а во 2) не хотелось бы подвергать цензуре свои днев-
ники и заметки, потому что всякий ведь пишет их для себя только. – Нельзя ли 
мне указать путь для пересылки. Наши дипломаты всюду – лишь чиновники, 
и преплохие, – и понятно, что Персиани не решается все это запечатать казен-
ными печатями и передать мне. Он советует мне найти какое-нибудь высокопо-
ставленное лицо, напр[имер], как К. П. Победоносцева, которое бы позволило 
переслать на его имя мою посылку чрез Министерство иностранных дел, – он 
предполагает что тогда она цензуре не будет подвергаться. – Не думаю, что-
бы это был единственный путь. Ради Бога, укажите мне какой-нибудь путь или 
способ, а то право будет комично, если все это должно будет остаться или в кла-
довых цензуры, или подвергнуться точному пересмотру. 

Во 2) Читальня во Ужице обратилась ко мне с просьбою добыть ей какой-
нибудь русский журнал. Она в состоянии платить почтовые расходы. – Ужице 
– округ горный и юнацкий117, теперь там овладевают всем радикалы, прежде 
владели консервативцы, но после Бонту – они там все потеряли. Мне бы хоте-
лось спасти хоть несколько сумасбродов от ерунды, проповедуемой здешними 
радикалами. Я поэтому прошу Вас, чтобы Вы были столь добры распорядить-
ся высылкой «Руси» с 1 июля на полгода – на мой счет, по следующему адресу: 
Ужице в Сербии – Ужичка читаоница.

Приеду я не раньше августа, так как мне нужна здешняя библиотека с серб-
скими книгами конца прошлого и начала нынешнего столетия.

Будьте столь добры, ответьте.
Искренно Вам преданный,

П. Кулаковский.

Между нашими высокопоставленными лицами никого не знаю. –

[РО ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. Д. 310. [Л. 1–2]. Автограф.]

116 Магистерская диссертация П. А. Кулаковского «Вук Караджич, его деятельность и 
значение в сербской литературе», завершена в 1881-м и издана в 1882 г. 

117 От сербского «jунак» – герой, молодец. 
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№ 13
Кулаковский – Аксакову

Белград. 3118* марта 1882 г.
Многоуважаемый Иван Сергеевич!

Вскоре отправится курьер из Белграда, и я спешу заготовить к Вам письмо.
№ 8 «Руси» с моим письмом сюда не пропущен, в виду вредоносности это-

го журнала для Сербии. Собственно, я и не думал к Вам отправить это пись-
мо, зная, как «Русь» завалена статьями: я послал его жене, но забыл написать, 
чтобы она переслала его в «Моск[овские] вед[омости]»119. – Недавно послал 
я на имя А. Д. Давидовича120 письмо для Руси, если оно годится, о последнем 
акте исторической... пожалуй, комедии, разыгрываемой в Сербии121. В том же 
письме я просил посылать мне № «Руси» сюда. – Вообще я помню наш уговор: 
больше пользоваться частною перепискою. –

В Сербии я, конечно, застал много перемен. – Здесь все сконфужены, начи-
ная от «краля» до последнего писаря министерской канцелярии. Меня завалили 
вопросами, как думают в России о Сербии, – я, конечно, сказал правду, что уж 
очень плохо, и что теперь в России стыдно быть сербом, так как это имя равно-
значаще с именем австрийского раба. – Все клянутся, что они не виноваты, но 
что виновато правительство, пред которым однако все лукавят. – 

Начну с митрополита. Прежде всего замечу, что у нас в «Моск[овских] 
вед[омостях]» появлялись слишком уж лживые письма об епископе Мойсее: 
это интриган и, если хотите, большой подлец, но не так грязен, как его изобра-
жали. Мойсей бывает у митрополита, который живет в собственном доме на 
Врачаре (улица в Белграде), даже очень удобном, со своею племянницею и пле-
мянником. Но сам митрополит часто лишь игрушка в руках Ристича и действи-
тельно бесхарактерен. Митрополита ненавидит князь, а Новакович, к[ото]рый 
и сам его ненавидит, упрям и туп до невероятия. Озлобленный русским заступ-
ничеством за митрополита, Новакович старается делать ему всякие пакости, а 
митрополит, вместо того, чтобы идти навстречу опасности, постоянно хитрит. 
На Новый год он произнес речь гражданам в ответ на их приветствие, речь, ко-
торая и напечатана в «Руси»122. – Новакович увидел в этой речи оскорбление 
власти, и полиция стала требовать митрополита к ответу. Когда тот отказался 
идти под конвоем полицейских или явиться в полицию сам, к нему прислан был 

118* Цифра «3» написана поверх другой. Учитывая это и слова автора в самом письме: 
«Сегодня […] 1 марта» можно заключить, что письмо создавалось 1–3 марта.

119 Речь идет об анонимной корреспонденции «Из Вены», датированной 6 (18) фев-
раля (Русь. 1882. 20 февраля. № 8. С. 11). Атрибутирована на основании составленного 
Кулаковским перечня его публикаций (РО ИРЛИ. Ф. 572. Д. 1. Л. 42об.)

120 Антон Дмитриевич Давидович – секретарь Руси, в 1870-е гг. штатный сотрудник га-
зеты Виленский вестник.

121 Анонимная корреспонденция «Из Белграда» с авторской датой «25 февраля» (Русь. 
1882. 6 марта. № 10. С. 9–10). Атрибутирована на основании перечня Кулаковского (РО 
ИРЛИ. Ф. 572. Д. 1. Л. 42об.).

122 Имеется в виду: «Ответная речь его высокопреосвещенства Митрополита Сербии 
Михаила на адрес, поднесенный ему гражданами Белграда на Новый 1882 г.» (Русь. 1882. 30 
января. № 5. С. 5).
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чиновник для допроса, и митрополит, по совету многих и, кажется, в том чис-
ле и нашего посланника, отказался от своих слов, т. е. сказал, что он не помнит 
точных выражений своей речи. То же самое должны были сказать и слышав-
шие его речь. – Как хотите, это не показывает доблести его. Его признание сво-
их слов возвысило бы его даже во мнении этой низкой сербской толпы, которая 
теперь, конечно, выше его ценит, чем прежде, как пострадавшего на правде. 

Сегодня грустное и позорное 1 марта. Панихиды по покойном Государе не 
было, и вот почему. Граждане обратились к митрополиту с просьбой отслужить 
панихиду и митрополит послал спросить Персиани. Тот, конечно, тотчас сооб-
разил, что после все свалят на интригу России: тотчас найдется объяснение, что 
сербский краль не мог присутствовать в церкви из-за митрополита, который, 
мол, по побуждению русской дипломатии служил панихиду, – что поэтому это 
дело интриги и т. д. Совершенно понятно, что и в этом случае партия Ристича 
хотела сделать демонстрацию и закрыться за Россию. Персиани дал заметить, 
что он бы не желал демонстраций с своей стороны: ему, в сущности, как ди-
пломату, и ответить иначе нельзя. – И что же? Митрополит отказался служить 
панихиду, оправдываясь пред гражданами, что князь бы счел для себя обидой 
то, что он служит – и мы сегодня помолились за Царя–освободителя и Сербии. 
– Если бы характера хоть немного у Михаила, он бы мог наделать чудес здесь. 
Как человека, его здесь не любили, но теперь он популярнее во много раз, чем 
был когда-то. Беда та, что он, труся, постоянно старается вмешаться и в полити-
ческую интригу и делает это уж очень трусливо, тайно. Ристич пользуется им и 
сует его всюду весьма старательно, но сам же прячется, лишь только видит, что 
могут повлечь к ответу.

Здесь теперь все сербские архиереи. Они съехались для синода, который дол-
жен был обсудить новые законы для духовенства и отношения церкви и госу-
дарства. Но синод решил, что без митрополита он не властен составить синода 
и отказался обсуждать проект закона. Последовала переписка между Мойсеем 
и министром Новаковичем, весьма тупым упрямцем. Новакович и внес проект 
закона в скупщину. Говоря правду, в этих законах много для Сербии прегодно, 
– но есть и просто дикие постановления, лишенные всякого смысла для церкви, 
обращающие церковных служителей в членов-агитаторов партии. – На скуп-
щине будут, конечно, обсуждаться всякие глупости. Радикалы – по своему ради-
кализму, конечно – будут против духовенства, правительственное большинство 
при верности министерской комедии будет тоже за законы. Будет особого рода 
чудо, если законы не пройдут на скупщине. 

Банкротство Бонту скрепило верное правительству большинство с кабине-
том: у всех рыльце в пушку, а общая опасность всех сближает. Король пото-
му и стал теперь королем сербским123, что предстоит обсуждение новых про-
ектов, привезенных из Парижа и Вены Миятовичем, относительно постройки 
железной дороги. Хотелось отвлечь умы, воспламенить сербскую тщеславную 
душу – указанием великих задач, предстоящих сербскому народу, занять всех, 
а между тем втихомолку обделать все дела по железной дороге. – Король лишь 
и толкует теперь о соглашении партий. Задабривая радикалов, королева после 

123 22 февраля 1882 г. скупщина провозгласила князя Милана Обреновича королем. 
Австро-Венгрия стала первым государством, признавшим Сербию в качестве королевства.
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торжественного обеда во дворце, обеда, которым угощали всех депутатов скуп-
щины, водит хоровод (коло) с вождем радикалов – Пашичем124: тут все в ход 
пущено.

Страх овладел всеми, кто проводил народ и распинался в прошлом году за 
Бонту, ибо на поверхности воды может показаться золотое масло. –

Чтобы задобрить зверя, ему кидают пищу, – и здесь министерство намерено 
бросить депутатам на съедение Миятовича, чтобы успокоить их. Миятович, те-
перешний министр финансов, а был в прошлом году и министром иностранных 
дел, по вероятности, он виноват во всем этом не менее своих товарищей по ка-
бинету. Глупым сербам нужна живая жертва, и ею, вероятно, заменят здесь гла-
за оппозиции. – Но что все министерство здесь теперь в высшей степени непо-
пулярно, в этом нет сомнения. – Зато король держится этого министерства изо 
всех сил: он боится Ристича, его деспотической руки и, если хотите, его особо-
го рода лукавства. – Милан сделал визит Пирочанцу, чтобы поблагодарить его 
за политику, сделавшую Сербию королевством. Это – конечно – фокус и фокус 
из излишнего желания угодить Австрии, которой мог не понравиться его ответ 
Кевенгиллеру, австрийскому посланнику. На глупую речь Кевенгиллера, Милан 
сказал, что он будет вести сербскую политику в интересах Сербии, а не в чьих 
бы то ни было. Нужно было сыграть комедию пред глупою толпою, и она сы-
грана. 

Вместе с этим письмом к Вам посылаю на имя О. Ф. Миллера125 статью о 
проекте нового церковного закона для «Нов[ого] вр[емени]» и прошу его, в слу-
чае если «Новое вр[емя]» не найдет нужным напечатать – переслать Вам не для 
«Руси», а для Вашего пользования, если интересуетесь вопросом. –

Теперешние король и королева с каждым днем теряют популярность. 
Кор[олева] Наталия всю зиму по четвергам у себя бешено танцовала и радовала 
сербок. Сербы стали видеть в ней лишь веселую и пустую танцорку и расска-
зывают дела дивные. Многие называют ее просто «пошлой румынкой», девчон-
кой и т. д. Милан часто собирает у себя дипломатов, с которыми играет в кар-
ты, а своих сербов называет сам пред дипломатами «ces cochons»126. – Так как 
здесь все и вся сплетничают и интригуют, то и распространяются слухи, что он 
проигрывает громадные суммы, чтó конечно вздор. Но эти слухи дают серб-
ской оппозиции основание разъяснять причину, почему он взял взятку у Бонту. 
– О взятках от Бонту здесь толкуют как о деле совершенно ясном и решенном. 
Радикалы или оппозиция будто даже знают, что Бонту выражался дурно о серб-
ском народе, который до такой степени не блюдет своих государственных инте-
ресов, что так легко и дешево продаст свое государство предпринимателю. На 

124 Никола Пашич (Никола П. Пашић, 1844–1926) – сербский государственный деятель, 
основатель и лидер радикальной партии, один из создателей «первой Югославии». В 1891–
1892 гг. премьер-министр и министр иностранных дел, в 1893–1894 гг. посланник в России. 
Подробнее см.: Шемякин А. Л. Идеология Николы Пашича: Формирование и эволюция 
(1868–1891). М.: Издательство «Индрик», 1998.

125 Орест Федорович Миллер (1833–1889) – филолог, фольклорист, публицист, профес-
сор Санкт-Петербургского университета, член Санкт-Петербургского Славянского благотво-
рительного общества, печатался в газетах Аксакова День и Русь. Подробнее см.: Котов А. Э. 
Ученое народничество Ореста Миллера // Гуманитарная планета. 2009. № 2. С. 100–107.

126 Эти свиньи (фр.)
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обеде, данном королем скупщине по поводу провозглашения Сербии королев-
ством, Милан напился так, что его откачивали: депутаты все это видели, – все 
было пьяно, селяки напились шампанским, кричали и безобразничали. Таким 
образом, авторитет Милана все более и более подрывается. Хотя воскрешение 
старых воспоминаний с титулом королевства, конечно, очень приятно, и из сел 
приходят сюда депутации, но сам Милан все более теряет всякое значение. – 
Здесь есть предположение, что властолюбивый характер Милана заставит его 
круто повернуть, и скрутит он тогда и министров, и скупщину. А пока здесь 
никого, никакой власти, никакой идеи – с авторитетом. Авторитет – пожалуй – 
одни деньги, золото.

На скупщине раздражение все усиливается, и оппозиция все сильнее и 
сильнее раздражается, – поэтому происходят самые прескверные сцены. 
Правительственное большинство – положительно молчащее стадо: оно лишь 
утверждает то, что предложено правительством и изредка ругается с оппози-
цией. Председатель скупщины и вице-председатель совершенно на службе у 
министерства и беспрекословно исполняют его волю. – Оппозиция, состоящая 
из радикалов, между к[ото]рыми 10 или 11 священников (всех 51 радикал), изо 
всех сил старается спасти Сербию от Австрии. Но все эти старания, конечно, 
лишь комичны по бессилию. – Как всякая оппозиция в Сербии, так и радикаль-
ная стоит на упреках правительству за разрыв с Россией, за политику нерусскую 
в Сербии. Правительство молчит о делах в Боснии, Герцеговине и Кроатии <?> 
– оппозиция ужасно хлопочет о них. Вскоре после моего приезда является ко 
мне один из главных членов радикальной оппозиции и замечательно даровитый 
оратор и бесспорно народный человек, священник из Ужицкого округа Милан 
Джурич127 и выражает свое удовольствие, что я приехал обратно сюда, а затем 
расспрашивает, что думают в России о восстании в Боснии и Герцеговине128. 
– Я, конечно, сказал правду: что рассчитывать на то, что мы воевать будем из-
за них, никак не следует, что детям и женщинам, бежавшим в Черногорию, по-
мощь будет (знаю из Петербурга), но что желательно добиться конгресса. Здесь 
сербы убеждены, что восстание может протянуться с год, а следовательно, кон-
грессом можно поправить дело, хотя на время. Сами сербы понимают, что из-
за них воевать, особенно после всяких пакостей с их стороны, не приходится, и 
потому они все толкуют о конгрессе. –  

Вы, конечно, знаете уже о готовящихся отсюда адресах Скобелеву. Вас лично 
теперь славят те, которые три года тому назад готовы были проклинать за Ваше 
«булгарофильство». – Западническое правительство видит, конечно, в Вас свое-
го опасного врага. «Русь» получается здесь в трех, четырех местах и читается 
всласть. –

127 Милан Джурич (Милан Ђурић, 1844–1917) – военный священник, участник Сербо-
турецкой войны 1876 г. Один из руководителей радикальной партии, активный борец с режи-
мом Обреновичей. В 1899 г. был обвинен в причастности к покушению на короля Милана, 
осужден на 20 лет каторги и лишен сана. 

128 В ответ на введение Австро-Венгрией воинской повинности в оккупированной Боснии 
и Герцеговине, в январе 1882 г. там вспыхнуло вооруженное восстание. Правительство 
Милана Обреновича отказало восставшим в помощи, однако отдельные кружки и партии с 
помощью черногорцев поставляли им оружие. В апреле 1882 г. восстание было подавлено.
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С железной сербской дорогой кончится, по всем вероятиям так, как когда-то 
советовала Россия, т. е. сербское правительство само на себя возьмет построй-
ку дороги. Правительство хочет, как узнал я сегодня, круто повернуть и объя-
вить, что Сербия сама будет строить дорогу, а Миятовича выгнать из кабинета. 
Радикалы же хотят во что бы то ни стало добиться разоблачения всей истории 
с Бонту, от падения которого Сербия теряет около 12 милл[ионов] франков. – 
Рассказывают (это я слышал в кругах самых правдивых и высших) следующий 
пресмешной случай с Миланом.

Когда акции «Union Generale» пали в Париже с 3000 на 1400 фр[анков], 
Маринович, сербский посланник в Париже, телеграфировал князю, что это па-
дение временное, и что акции наверное скоро подымутся. Милан распорядил-
ся купить для себя на 100 000 фр[анков] этих акций, посредником был венский 
«Zanderbank», акции были куплены – и конечно, Милан потерпел убытки. – 
Теперь покатил в Париж чрезвычайно тайно дядя князя полковник Катаржи, 
который замешан во всех грязных здешних делах. –

Известие австрийских газет о том, что Миятович обещал Австрии, что 
Сербия станет на сторону Австрии в случае войны с Россиею, – здесь считает-
ся верным. – Дело в том, что Милан теперь очень боится Государя и затем, ве-
роятно, окончательно продался Австрии. – Генерал Белимаркович129, знакомый 
П. Н. Батюшкову130, 16 янв[аря] имел просто приятельский разговор с князем и 
княгинею. В разговоре зашла речь о том, как следует держать войска в сторо-
не от политики. Затем князь сказал: «Когда я сочту напр[имер] нужным, чтобы 
идти вместе с Австрией против России, я думаю, что войска сербские будут по-
слушны». Белимаркович будто бы на это воскликнул, что он решительно проте-
стует против такой возможности и не допускает и мысли о каких бы то ни было 
враждебных отношениях к России (мне все это рассказывал сам Белимаркович, 
но его рассказ я проверял и свидетельствами других). Князь тогда стал высчи-
тывать обиды со стороны России, т. е. Сан-Стефанский договор, план или про-
ект не дать Сербии Ниша и, наконец, какие-то предложения, сделанные Россией 
Австрии пред войною. – Разговор кончился мирно, а через два дня – 18 янв[аря]. 
– Белимаркович, решительно ничего не ожидая, получил отставку. – Есть, впро-
чем, и другие объяснения этой отставки. Белимаркович действительно большой 
балагур и хвастун. Хитер он и лукав не меньше других сербов, но он хороший 
сербский патриот, по преимуществу, впрочем, шумадинец.

В это время (17–18 янв[аря]) пришло известие о падении банка Бонту, а 
Белимаркович мог казаться князю опасным в случае бунта, которого тогда все 
ожидали в Сербии, и князь поспешил его лишить команды в войске. – Но нет 
сомнения, что князь, т. е. король, действительно думает о возможности союза 
с Австрией против России. Пустозвонные речи Миятовича вооружили против 
него все общественное мнение в Белграде, и здесь считали своею обязанностью 

129 Йован Белимаркович (Jован Белимарковић, 1828–1896 ) – генерал, в 1868–1873 гг. 
– военный министр. Участник Сербо-турецкой войны. Командовал вспомогательным серб-
ским корпусом во время Русско-турецкой войны, в 1889–1893 гг. вошел в состав регентства 
при Александре Обреновиче. 

130 Помпей Николаевич Батюшков (1811–1892) – историк и этнограф, единокровный 
брат поэта К. Н. Батюшкова и издатель его сочинений, в 1871–1877 гг. товарищ председателя 
Московского Славянского комитета. 
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все касаться в разговорах этих его речей и клясться, что против России не пой-
дет ни один серб.

Правительство очень заботится здесь об австрийских интересах и запретило 
представление в театре в пользу чешского национального театра, так как в про-
грамму этого представления входила речь панславистического характера одно-
го старого ветерана сербской литературы Георгия Малетича. Но оно не в состо-
янии сдержать всего, – и студенты образовали общество для оказания помощи 
герцеговинцам, а 6 марта в клубе с этою целью дается вечер. Отсюда можно 
было бы передать кое-что в Боснию и Герцеговину, если найдете нужным.

Меня принимают все сербы хорошо. Злятся они на меня за «Вука», что я, а 
не кто-нибудь из них поработал над ним, а затем за некоторые места, где я не 
даю высокой цены их литературе131. Но даже князь в этом со мною согласен: 
когда я теперь был у него на аудиенции, он мне сказал, что сербская литерату-
ра ровно ничего еще не имеет, кроме народной повести и филологических ис-
следований Даничича132 и Новаковича, и что сербские писатели пишут по газе-
там ругательного свойства статьи. Княгиня решительно забыла по-русски. Она 
было попробовала сказать несколько слов по-русски, но тотчас сконфузилась и 
переменила язык разговора.

Знаете ли, Иван Сергеевич, право, уж не лучше ли на время отдать Сербию 
Австрии. Может быть и следует, чтобы понаказалась эта фальшивая интеллиген-
ция, вконец деморализованная. И этот Ристич, толкающий митрополита в борь-
бу, а сам сторонящийся, и этот лгущий без малейшей краски в лице Пирочанац 
– все это слишком обыкновенные здешние типы. Кабинет Пирочанца взял взят-
ку у Бонту и теперь лжет пред народом, – Ристич взял бы взятку у Филеня <?>, 
если бы остался во власти и тоже лгал бы. Но Ристич все-таки лучше, потому 1) 
что умнее Пирочанца, в 2) что характер имеет.

При падении кабинета Пирочанца некем его заменить. Переходом к Ристичу 
может быть лишь Иефрем Груич133, теперь посланник в Царьграде.

Радикалы не имеют должного такта даже теперь, и хоть они питают лучшие 
надежды и лучшие желания, они, как глупые дети, лезут с мечтательными тео-
риями даже на скупщине.

Стараниями этого министерства возвести Сербию в ранг высоко либераль-
ных государств, extra-либеральных, положительно деморализованы все слои 
общества. Я не знаю, каким образом история поправит то, что наделано теперь 
здесь. – После Ристича необходимы были реформы: мертвящий застой, деспо-
тизм, шпионство бременили землю, но кабинет Пирочанца–Гарашанина из не-
нависти к Ристичу стал делать смешные крайности и принимать меры, ничем 
не оправдываемые. Разнузданная печать теперь обратилась во вред самому ми-

131 В работе Вук Караджич, его деятельность и значение в сербской литературе 
П. А. Кулаковский подверг критике создателя современного сербского языка за то, что его 
реформой «слишком резко порваны все связи сербской литературы с русской», а также «пре-
доставлена своим слабым силам литература малого сербского народа, которая вследствие 
своей слабости легко может стать лишь отголоском направлений, совершенно чуждых серб-
скому народу». 

132 Джуро Даничич (Ђуро Даничић, 1825–1882) – филолог, профессор Великой школы.
133 Ефрем Груич (Јеврем Грујић, 1826 или 1827–1895) – министр юстиции Сербии в 1870-е 

гг., отец генерала Саввы Груича, будущего военного министра в радикальном кабинете.
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нистерству. Всюду по местам государственным рассажены приверженцы коте-
рии без справок о их пригодности; они из чувства личного самосохранения об-
ратились в то же, чем были чиновники Ристича – из страха пред Ристичем и по 
его приказанью. Теперь правительство ловкими мерами мало-помалу захваты-
вает и все общинные, выборные должности для своих сторонников, – и в кон-
це концов вся Сербия окажется в руках одной шайки, – и народу может ничего 
другого не остаться, как взяться за оружие.

Что меня больно поражало всегда в Сербии, это то, что здесь партии нена-
видят друг друга больше, чем общего врага. Ристич ненавидит Пирочанца, а 
Пирочанац – Ристича, – более, чем нападения Австрии на Сербию, и это груст-
ный факт, свидетельствующий о духовном рабстве сербской интеллигенции.

Наша миссия, конечно, пребывает здесь, по временам пишет депеши, – и 
только. Персиани – умный человек, но как все наши дипломаты – прежде всего 
думает, как бы не остаться отозванным, как бы не потерять положения. Один из 
его секретарей Гирс134, сын министра Гирса135, человек не без дипломатических 
дарований, но ровно ничего не знающий, – и просто великосветский карьерист. 
Второй секретарь Богданов – человек порядочный, по крайней мере, учится по-
сербски и хочет знать страну и народ. – Не мешало бы всю нашу дипломатию 
сверху донизу переделать. С подобными силами далеко не уйдем без войн и на-
родных жертв. Но конечно, подобная переделка возможна лишь постепенно. 

До свидания. Вам письмом я мог надоесть. Если что случится важного на 
скупщине, напишу в «Русь».

Получилось ли мое письмо, адресованное Давидовичу, о здешних делах по 
поводу «кралевства». 

Прошу передать мой почтительный поклон П. Н. Батюшкову.
Искренно Вам преданный

П. Кулаковский.

[РО ИРЛИ. Ф. 572. Д. 44. Л. 22–27 об. Автограф.]

№ 14
Кулаковский – Аксакову

Белград. 21 марта 1882 г.
Многоуважаемый Иван Сергеевич!

Вновь представляется мне случай написать Вам и при этом обойти посред-
ство даже австрийской почты, так как один из секретарей миссии везет корре-
спонденцию до границы.

«Руси» я не получаю. Впрочем, быть может, она и высылается из конторы 
«Руси», но не доходит до меня, ибо № 8, 10 и 11-й задержаны здешней цензурой 

134 Михаил Николаевич Гирс (1856–1932) – сын Н. К. Гирса, в 1881–1885 гг. первый се-
кретарь русской миссии в Белграде, позднее – посланник в ряде стран Европы, Латинской 
Америки и Азии, был уволен с поста в 1917 г., остался в эмиграции во Франции.

135 Николай Карлович Гирс (1820–1895) – в 1882–1895 гг. министр иностранных дел.
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и не получены даже в Народной библиотеке, которая ее выписывает. – Во вся-
ком случае, прошу Вас очень распорядиться высылкою мне экземпляра «Руси», 
– расчеты сведу после с конторой газеты.

Здесь удушливый воздух в политике. – Миятович победил в кабинете и за-
ставил передать прежние условия с Бонту о постройке железной дороги банкам: 
«Comptoire d’Escompte», «Banque Ottomane», «Landerbank’у» и «Landesbank’у». 
– Передача уже сделана министерством, которое намерено лишь объявить 
скупщинне о факте, не допуская его обсуждения, но соберется ли скупщина? 
Депутации, приходящие приветствовать короля, постоянно слышат от коро-
ля, что министерство Пирочанца прекрасно, а оппозиция – безобразна. Милан 
и с руками, и с ногами попал в грязь партийной борьбы и на днях собирает-
ся отправиться в путешествие по Сербии в сопровождении нескольких членов 
министерства, вероятно, чтобы агитировать в пользу избрания депутатов пар-
тии правительства. – Конечно, это вмешательство в дела партии, как и все по-
следние проделки министерства и короля – окончательно уронили нравствен-
ное влияние королевской власти. Теперь, в сущности, никакого авторитета в 
Сербии не существует: господство интриги всех и против всех – заметно до 
очевидности. –

Чем более приглядываюсь к делам, тем более вижу, что митрополит – пал 
теперь больше как орудие Ристича. Следует хорошо знать, что Ристич – лишь 
случайный сторонник России, но что он во власти лишь искал способов обма-
нуть Россию. Митрополит Михаил после панихиды в Соборе все трусит, что 
его прогонят в монастырь или позовут в полицию. – Трусость эта, впрочем, из-
лишняя. Не будем обманываться: митрополит – очень большой интриган и че-
ловек партии Ристича. Это, конечно, не должно влиять на нашу защиту митро-
полита Михаила, но правду следует же знать. Мойсей, по словам митрополита, 
окончательно перешел на сторону Новаковича. К нему пристал и архимандрит 
Нестор, который находился в такой тесной дружбе с Дурново и Зюсманом. Это 
целая компания «гулящих» людей.

Мне, думаю, несдобровать здесь. В партии я не мешаюсь, в клубы не хожу, 
не посещаю гостиных, составляющих здесь сборное место для членов разных 
партий, но – конечно – смело высказываю свое мнение во всех случаях. Не 
скрываться же нам, русским, в Сербии со своими суждениями. Но здесь поло-
жительно ненавидят Россию. – Кстати: знаете ли Вы, что удаление митропо-
лита Михаила было требуемо Австрией от князя Милана еще во время его по-
ездки в Вену летом 1880 года. Об этом было сообщено отсюда в Петербург, но 
Петербург ничего не сделал по этому поводу в Вене! – Если я говорю о ненави-
сти к России, то имею в виду партию правительства. Заметьте, в этой правитель-
ственной партии много имеющих русские ордена и такие лица, как Новакович 
и Миличевич136, члены нашей Академии наук. Последний – просто мошенник, 

136 Милан Миличевич (Милан Ђ. Милићевић, 1831–1908) – сербский литератор, этно-
граф, историк, участник Славянского съезда 1867 г., член Югославянской академии в Загребе 
и Сербской королевской академии, президент Сербского археологического общества, член-
корреспондент Петербургской Академии наук. Публиковался в журнале Русская беседа в 
то время, когда его редактировал Аксаков: «Семейная община по селам сербским, извест-
ная под именем задруги (задруга)» (1858. Кн. III. Отд. V. С. 98–112); «Рассказ очевидца 
о Cкупштине: (Письмо в редакцию “Русской беседы”)» (1859. Кн. I. Отд. V. С. 139–156); 
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но он близкий приятель Рихтера137, бывшего уполномоченного Красного кре-
ста, действовавшего здесь в первую войну. Вообще, я должен сказать, что здесь 
нас, русских, сильно надували и надувают еще и теперь. – 

Персиани, вероятно, чрез неделю поедет в Петербург и, быть может, будет 
в Москве. Он, как кажется, намерен повидаться с Вами. Вы убедитесь, что это 
умный человек, – и он Вам был бы в состоянии много рассказать и предста-
вить верную картину всего, что здесь происходит. Я был бы очень рад, если бы 
удалось это свидание, потому что Вы бы узнали много интересного и важно-
го. – Скажу еще одно: не следует верить ристичевцам, которые в своей газете 
толкуют, что Россия накануне войны с Австрией, что Скобелев назначен фель-
дмаршалом, что Игнатьев уже канцлер, а Вы – вице-канцлер и т. д. Они готовы 
в случае чего-нибудь поставить дело так, чтобы здесь закрутилась война и что-
бы впутать в нее и Россию. Как и всякий русский, я исповедую, что нам сле-
дует и силою оружия поддержать всякую нашу задачу на Востоке, я разделяю 
все опасения «Руси» и «Москов[ских] вед[омостей]» в этом отношении, но в то 
же время я знаю, что из-за пошлой сербской интеллигенции не следует тратить 
русских средств и русской крови. Пусть сербы сначала сами передерутся между 
собою и пусть покаются сами...

Вы, конечно, понимаете, как душно мне здесь, как скверно на душе, как скуч-
но и тошно. Я почти уверен, что при общей нетерпимости, ко мне придерутся 
при каком-нибудь удобном случае и вышлют отсюда. Пусть их! С виду, впро-
чем, все очень вежливы и деликатны в сношениях со мною. –

Все теперешние дела сербские – могут служить ярким доказательством на-
шим либералам бессмыслицы конституционных учреждений, перенесенных на 
славянскую почву. – Общий стон чиновничества, согнанного с мест, общее па-
дение духа пред приближающимся уже австрийским солдатом к Сербии, общая 
интрига всех и всякого...

Вам, вероятно, известно, что в английском «Standart» (кажется, именно в этой 
газете) появилось письмо из Вены, что Австрия предлагает Сербии Боснию 
до Врбаса с условием допущения австрийского гарнизона в Белградскую кре-
пость, и сербского – в Петер-Варадейн138, что против Нового Сада. – Это изве-
стие не лишено оснований, и дело к этому идет. Что думают делать наши петер-
бургские Гирсы? –

Рассчитывать на народный бунт в Сербии – возможно, но серб действитель-
но юнак лишь тогда, когда тронут его «кућу», его дом. Швабов народ ненави-
дит, но здешнее «общество» положительно лишено всякого сильного характе-
ра, всякой способности к сильному действию. – Одни и те же лица заискивают 
у той и другой партии, и мне приходилось быть свидетелем замечательных без-
образий.

Да, чтобы не забыть. Пред своим отъездом заходил ко мне священник из 
Ужицы Милан Джурич (о нем, кажется, я Вам уже писал), очень интересую-
«Письмо из Белграда» (1859. Кн. II. Отд. V.  С. 140–145); «Сербская община» (1859. Кн. VI. 
Отд. V. С. 49–64).

137 Петр Александрович Рихтер (1829–1895) – государственный деятель, правовед, во 
время Русско-турецкой войны – главноуполномоченный Общества попечения о раненых и 
больных воинах, с 1883 г. статс-секретарь.  

138 Ныне – крепость Петроварадин, район и главная достопримечательность Нови-Сада.
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щийся восстанием Герцеговины. Он мне говорил, что есть места, в которых ав-
стрийцы не будут в состоянии потушить восстания и целых пять лет. Между 
прочим, он просит меня написать, что он готов перейти в Герцеговину с четою, 
если это понадобится, но что для этого нужны средства. Здесь – вообще – все 
эти патриоты ожидают, что Россия укажет время и даст средства для восстания 
в пограничных с Сербией местах Боснии и Герцеговины. Я, конечно, сказал, 
что я не могу ничего ему сказать, потому что ничего не знаю о правительствен-
ных планах. Он был и у Персиани, который сумел поговорить с ним. Мне ка-
жется, что на всякий случай нужно знать людей, которые будут годны для дела, 
когда наступит пора. –

В последнее время правительство воздвигло гонения на епископа Иеронима, 
отказавшегося от сношений с Мойсеем и ставшего на стороне митрополита. 
– Это – единственный из сербских епископов, достойный своего положения. 
– Ему, впрочем, несдобровать. Но этим систематическим нападением на ми-
трополита Михаила и епископа Иеронима страшно унижен и авторитет ду-
ховенства. В официальном «Виделе» просто ругают их, а в радикальнейшей 
«Борьбе» – пишут всякий невероятный вздор. – Теперь в Сербии нет ровно ни-
какого принципа, авторитета, власти, которые бы пользовались хотя малейшим 
уважением. Разложение общества – полнейшее, деморализация его – должна 
привести к критической развязке. – Несмотря на то, что я питаю к сербам неко-
торые симпатии, я бы желал им покупаться немного в своей собственной крови, 
– быть может, они бы очистились.

Кстати: после панихиды по покойном Государе, происходившей 7 марта и 
совершенной митрополитом Михаилом, епископом Шабацким Иеронимом и 
Нишским Виктором, по канцеляриям белградских судебных учреждений ходил 
циркуляр, которым требовалось сообщение причин, почему некоторые чинов-
ники присутствовали на этой «демонстративной» панихиде! Некоторые из них 
скрыли свое присутствие на панихиде: хлеб же нужен семьям чиновников! – 
Все это, конечно, происходит не так от австромании, как вытекает из ненависти 
правительства к митрополиту и Ристичу. –

Уверяют, что правительство принуждено будет назначить новые выборы всей 
скупщины, т. е. лишить полномочия и свое большинство. Как произошло все 
это дело, я писал в «Мос[ковские] вед[омости]». В «Русь» об этом не писал, по-
тому что матерьяла у Вас довольно, а важнейшее можно прямо заимствовать из 
«Моск[овских] вед[омостей]». – Если будут новые выборы депутатов, то прави-
тельству несдобровать. Несмотря на то, что сербы – матерьялисты страшные, и 
что министерство, подделываясь к Австрии и кланяясь ей, действительно успе-
ло кое-что сделать для улучшения сербских финансов, но в сущности – весь на-
род против своего правительства. – Дело Бонту еще отзовется в Сербии: когда 
распространился слух о банкротстве Бонту, в некоторых местностях убивали 
железнодорожных рабочих.

Правда ли, что П. Н. Батюшков назначается попечителем в Дерпт? Пост важ-
ный и трудный. – Если правда, прошу Вас передать ему мое поздравление139. –

139 В 1868–1869 гг. П. Н. Батюшков  являлся попечителем Виленского учебного округа. 
Попечителем Дерптского учебного округа назначен не был. 



Славистика XVIII (2014)

610 Д. А. Бадалян, А. Э. Котов

В заключение присоединяю просьбу: нельзя ли в отделе объявлений поме-
стить в «Руси» известие о поступлении в продажу моей книги: «Вук Караджич, 
его деятельность и значение в сербской литературе». Москва. 1882 г. (ц[ена] 1 
р[убль] 50 к[опеек]) во всех главных книжных магазинах Петербурга и Москвы. 
А еще было бы лучше, если бы кто-нибудь, напр[имер], И. Н. Павлов140 напи-
сал небольшую рецензию этой книги для «Руси». Иппол[иту] Н[иколаевичу]чу 
я передал экземпляр ее141. Мой поклон Д. Ф. и Ф. Д. Самариным. Получили ли 
Вы мое письмо, посланное из Вены курьером? Христос Воскресе! Поздравляю 
Вас и Вашу супругу с Светлым Воскресением.

Искренно Вам преданный
П. Кулаковский.

По известиям из Моск[овского] университета, – предложение доцентуры 
по кафедре славянских наречий, сделанное мне устно, встречает при осущест-
влении его разные препятствия. Уж не опасен ли я? Или и впрямь – нельзя у 
нас пройти в университет без происков. Просить и кланяться не стану. Это все 
лишь для Вас.

Если хотите, чтобы «Русь» здесь читалась, то некоторые №№ с более резки-
ми статьями присылайте в конвертах142*. 

[РО ИРЛИ. Ф. 572. Д. 44. Л. 28–31 об. Автограф.]

140 Ипполит Николаевич Павлов (1839–1882) – литературный критик, педагог, сотрудни-
чал в газетах Русь, Московские ведомости и журнале Русский вестник. С 1867 г. преподава-
тель в 4-й московской гимназии, где с декабря 1870 г. служил Кулаковский.

141 1 мая 1882 г. в Руси появилась рецензия, подписанная  криптонимом «И-н-ъ». Ее ав-
тор, отмечая многочисленные достоинства «этого ценного приобретения нашей литерату-
ры», полемизировал с другим отзывом: «“Вестнику Европы” (апрель 1882 г., стр. 864–865) 
не понравились некоторые замечания г. Кулаковского, что реформа Караджича относительно 
сербского литературного языка была слишком поспешна, так что ею резко порваны все свя-
зи сербской литературы с русскою и ее языком […] Рецензент “Вестника Европы” конечно 
указывает, что подобная связь вовсе не необходима; что русская литература важна де будет 
для сербов, когда она разовьется с такою же внутренней силой и значением, как литературы 
французская, немецкая, английская […] Но этот рецензент почему-то упускает из виду весь-
ма важное утверждение г. Кулаковского (его книги 223 стр.), что самое единство сербского 
языка литературного подвергается опасности при последовательном применении правила: 
«пиши как говоришь», т. е. при исключительном последовании Караджичу возвести живой 
язык народа, далеко не богатый, на степень языка науки и литературы, ибо существует не-
сколько различных сербских говоров; сами новейшие писатели сербские и хорватские обра-
тили внимание на крайности Караджича в орфографии, стараясь установить известные пре-
делы в этом отношении. Затем, можно ли согласиться, что русский язык и литература так не 
нужны, бесплодны для сербской и в настоящее время? Разве и теперь уже не начинают ли на 
Западе изучать русский язык и литературу?» (№ 18. С. 19).

142* Приписано на полях.
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№ 15
Кулаковский – Аксакову

 
Белград. 21 мая 1882 г.

Многоуважаемый Иван Сергеевич!
Давно мне не представлялось случая воспользоваться возможностью обойти 

сербскую почту, а писать отсюда – значило бы почти наверное видеть или слы-
шать о копии письма моего к Вам в здешних министерствах. – Вы уже знаете 
о позорном крике, поднятом в Сербии против Вас и «интриг Московского сла-
вянофильского комитета», по поводу ареста черногорского оружия и задержа-
ния черногорцев. И Вам, и Каткову я писал уже об этом. – Замечу, кстати, что 
статьи с доносами на Россию в «Виделе» и «Садашности» – по многим призна-
кам, мне известным, и по мнению и словам других, принадлежат перу Стояна 
Новаковича, министра просвещ[ения], и Миличевича, того самого, к[ото]рый 
некогда писал в «Русской беседе», переводил Гильфердинга143 и т. д. Оба эти 
лица – члены-корресп[онденты] Петерб[ургской] Акад[емии] наук. Оба при-
надлежат к числу лучших знатоков страны, и оба – подлы по душе и характеру. 
Хитрее, лукавее человека, чем Миличевич я не видел, – подлее по характеру и 
душе, – нельзя найти. – Сербы сами это хорошо знают, и сами же сербы под-
няли крик против антирусских статей. – Я Вам уже писал о праздновании юби-
лея здешним певческим обществом, на банкете присутствовал и я. После всех 
здравиц по официальной программе, председатель вдруг встает и говорит речь 
об отзывах из Слав[янских] земель. Из России никто не отозвался, хотя при-
глашения были посланы. Председатель вдруг почему-то счел нужным указать, 
что на банкете присутствую я – и прибавил разные эпитеты к этому, для меня 
благоприятные. Вдруг потребовала публика, чтобы я встал на стул, поднялся 
страшный шум, аплодисменты: собравшимся со всех сторон сербам хотелось 
видеть руса. – Молчать было нельзя, и я сказал несколько слов о единстве сла-
вянской культуры, о твердости, необходимой для борьбы с чужими влияниями, 
о силе Славянства и славной будущности славянского единства. Это было от-
ветом на все безобразия правительственной печати. Меня прерывали аплодис-
ментами, после не давали проходу приветами, пожатиями и т. д. Русская пес-
ня, спетая одним из хоров, была так приветствована, как ни одна из сербских. 
– Вот опять свидетельство того, что нужно много усилий над собою всякому 
славянину, чтобы обратиться в европейского раба. А лишь покопается он в себе 
или даст волю своей душе, – воскресает старая мощь и сила искренних и глу-
боких связей с нами. Нужно видеть, как толпа в 300–400 человек, состоящая и 
из писателей и чиновников – след[овательно], интеллигенции, и из сапожников 
и торговцев – малограмотных, электризуется при имени России и русского. Что 
бы там ни было, сила в наших руках, но мы плохо, очень плохо ею пользуемся. 
Вы знаете, что выборы окончились избранием почти всех радикалов прежних. 
Не помогла и поездка короля, и его безумные речи народу. – Я знаю наверное 
(не от сербов и не от русских), что он ругался просто по «матерному», когда 
ездил по Сербии, принимая депутации, где были члены оппозиции. Селякам 

143 Александр Федорович Гильфердинг (1831–1872) – фольклорист, историк-славист, соз-
датель петербургского отдела Славянского благотворительного общества (1867). 
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он прямо называл имена лиц, которые не должны б[ыть] избраны. Так он гово-
рил: не смейте выбирать моего врага Ранку Тайсича (крестьянина-радикала!), 
Рашу Милошевича, попа Новака и т. д. – и эти же селяки-избиратели громад-
ным большинством выбрали этих же Рашу, Ранку, Новака и т. д. – Король дей-
ствительно поучал народ не слушать попов. Народные учителя действительно 
принадлежат к числу тех недоумков-радикалов, образцы к[ото]рых у нас так 
часты, – но теперь здесь они представляют здоровый элемент народности и изо 
всех сил проповедуют о спасении сербской народности от Австрии. – В этом 
сознании опасности, грозящей сербам от Австрии, как в горниле, найдут свое 
очищение все комичные стороны сербского радикализма: так нужно – по край-
ней мере – надеяться.

Министерство, после выборов, подало, говорят, в отставку, но король не при-
нял пока ее. Положение действительно странное: руки замараны во взятке, у 
министров тоже (исключение составляет Гарашанин, мин[истр] внутр[енних] 
дел, человек умный, твердый, но кажется чистый: поэтому-то ристичевцы ста-
раются убедить всех, что Гарашанин – самый скверный человек, потому что с 
ним борьба труднее, чем с остальными теперешними министрами), шатание 
в народе, авторитетов нет, печать безумствует, чиновничество только и дела-
ет, что сидит в кафанах, да политику «тера», т. е. ведет. Правительству оста-
ется либо пасть, уступив место новому кабинету, который составится, веро-
ятно, Иефремом Груичем, теперешним царьградским сербским посланником. 
Иефр[ем] Груич, потерявший недавно сына-студента, – на днях приезжает в 
Белград. Он занимает середину между Ристичем и Пирочанцем и приятель 
митроп[олита] Михаила.

Но есть и другая возможность: выдвигается все более и более Силич, сын 
старого вождя каймакамовцев, человек образованный, враг теперешнего каби-
нета. Силич принужден будет опереться на радикалов. Едва ли при нем будет 
возможно возвращение Михаила на кафедру, потому что вожди радикалов лич-
но не любят Михаила, да и по принципу – они проповедуют антицерковные 
теории. Впрочем, Силич – решительно не принадлежит к партии радикальной 
и даже поддерживает газету «Народное освобождение», которую никак нель-
зя назвать даже похожею на радикальную. Когда король, разъезжая по Сербии, 
выкидывал глупые штуки и произносил комичные речи, хотя королева, очень 
недалекая и теперь отказывающаяся даже от русского своего происхождения, 
пришла в некоторый страх. Оно и понятно: ее сын – наследник... После историй 
в Белградском театре на представлении «Рабагаса»144, она призвала этого дура-
ка Алимпия Васильевича, которого здесь считают богословом, и спрашивала, 
как бы можно уладить церковные дела. –

Тот, говорят, отвечал, что первое дело – вновь призвать на кафедру Михаила. 
Затем она приглашала Силича и спрашивала, как бы переменить министерство. 
Тот указал на Ефрема Груича. Нужно ожидать, что это скоро случится, хотя 
министерство Пирочанца может попробовать и coup d’etat. – Министерство 
Груича поведет к власти Ристича, и король если он уцелеет, останется под опе-
кой Ристича. Если же уцелеет министерство Пирочанца, то король будет под 
опекой Гарашанина. Сделается то, что я Вам говорил в Москве.

144 Рабагас – пьеса популярного тогда французского драматурга Викторьена Сарду.
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Интересно еще то, что рассказывают про выборы: во многих местах народ 
будто бы говорит депутатам: если король не прогонит теперешних министров, 
то действуйте прямо против него. – А тут откуда-то распускаются слухи, что 
Россия пошлет Сербии в короли одного из русских великих князей. – Конечно, 
это вздор, распространяемый, быть может, сторонниками министерства, кото-
рым хотелось бы замутить эту несчастную землю. – Бельгийский посланник 
Бизтрав, к[ото]рый путешествовал по Сербии по следам короля, рассказывает, 
что ему народ говорил по поводу слухов о речах Миятовича, будто Сербия пой-
дет с Австрией против России, так: «Ни одно ружье (ни jедна пушка) не будет 
против России, а все ружья, сколько их у нас есть, будут направлены против 
Австрии». – Иностранный представитель, слышавший подобные заявления в 
разных концах страны, объясняет его себе влиянием дипломатии нашей!!

На выставку145 и коронацию146 в Москву собираются многие сербы. Будут 
вероятно охотники из других славянских земель. Хорошо бы тогда устроить 
какой-нибудь славянский обед. Надобно влиять на склад воззрений славян, посе-
щающих Россию. Ристичевцы, лишь только пошли слухи о падении Пирочанца, 
вновь стали толковать, что София – сербский город, что Солунь и Эгей тоже 
сербские, что Македония вся сплошь сербская и т. д. Сумасшедшие! Хорошо бы 
в Москве при случае поучить этих господ. Я им сказал прямо в глаза: они прав-
ды не любят, но боятся и уважают ее. Надобно выбить этот вздор им из головы, 
иначе и они поведут страну с Австрией. Конечно, лицемерить и лгать у нас бу-
дут эти господа, но я буду в Москве и постараюсь быть полезным для раскры-
тия лжи, если понадобится. По моему мнению, долг, святой долг русских и рус-
ской печати говорить правду в глаза всем славянам, не скрывая и своих ошибок, 
т. е. ошибок нашей дипломатии, к[ото]рая, как и всюду, плоха. –

Если бы это было прилично, я бы готов был написать целый ряд статей об 
этом виде нашего чиновничества. Для общих статей я со временем воспользу-
юсь моими сведениями и опытом здешнего моего пребывания. – Необходимо, 
нужно изменить всю систему, всех людей в нашей дипломатии. Они ничего и 
никого не любят, они ничего не знают и знать не хотят, они чужие и нам, и тем, 
среди которых живут. – Далее двора, придворных интриг, министерских коте-
рий и интересы их не идут. – Иногда мне, благоверному россиянину, скверно от 
этого на душе бывает, но об этом после, со временем.

Моя командировка сюда оканчивается с концом  июня, и я возвращусь в 
Москву, вероятно, на прежнее место, в гимназию147. По известиям из Москвы, 
Университет хочет остаться при одном слависте Дювернуа148: это его дело. Но 
я боюсь, что с моим отъездом здесь кафедра русск[ого] языка закроется, а ее бы 
надобно было поддержать. 

Преподавание русск[ого] яз[ыка] и литер[атуры] принесло сербам пользу, 
она уже сказывается и скажется впоследствии еще более. Полезна эта кафедра 
и для русских, и для сербов. Но пока нет ни одного приготовленного серба к за-

145 XV Всероссийская художественно-промышленная выставка проходила в Москве с 20 
мая по 10 октября 1882 г.

146 Коронация Александра III состоялась 15 мая 1883 г.
147 С 1870 г. до 1884 г. Кулаковский являлся преподавателем 4-й московской гимназии.
148 Александр Львович Дювернуа (1839–1886) – историк-славист, в 1872–1886 гг. профес-

сор Московского университета.
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нятию этой кафедры – это раз; во 2) опасно ее отдавать сербу: как раз сделают 
профессора русск[ого] яз[ыка] средством для обмана и политической интриги. 
Я пока решительно не вижу никакой возможности остаться здесь, да и основа-
ний, и права не имею. Моя командировка оканчивается, пусть сами сербы про-
сят правительство наше о командировании кого-нибудь, если хотят. Остаться 
здесь на условиях, подобных тем, которые я имел, и жить здесь в совершенно 
неопределенном положении – решительно не могу. Довольно с меня: сколько 
мог и умел, сослужил службу. 

У меня к Вам просьба. Мне нужно отсюда прислать себе же самому в Москву 
несколько радикальных изданий, к[ото]рые, конечно, подлежат запрету у нас, 
для книги о Сербии, которую напишу и напечатаю в России, после возвра-
щения. Зная безобразия нашей цензуры (она, напр[имер], вернула на днях из 
Киева книгу «Povjest Bosne» загребского проф[ессора] Клаича, – т. е. «Историю 
Боснии», ученую, серьезную книгу, с надписью «запрещено»), я бы охотно вы-
слал на Ваше имя почтовую посылку с этими изданиями. Конечно, без Вашего 
разрешения я этого не сделаю. Мне кажется, что Вы, для редакции «Руси» име-
ете право получать без цензуры различные издания. Если это так и сделать это 
возможно, то очень прошу Вас известить чрез А. Д. Давидовича, что Вы соглас-
ны, а также указать мне и адрес: т. е. адресовать ли прямо на Ваше имя или на 
редакцию «Руси». Вообще, страшное множество затруднений встречаем мы, 
русские книжники, в добывании иностранных книг в России. Собираем с боль-
шим трудом, скупаем и по дорогим ценам, разыскиваем с чистыми намерения-
ми многое осветить для русского человека, и наша же русская цензура мешает 
всякий раз добиться хотя бы пропуска книги. Право, иногда желчь закипит...

Извините, что о «Веде» Верковича149 ничего не написал для «Руси». Приеду, 
напишу и о ней, а также отзывы и  о других изданиях славянских Вам прислан-
ных. Где Вы проводите лето? На какой даче? Писал я Черняеву в Петерб[ург] 
по поводу некоторых военных изданий, но ответа от него еще не получил. Где 
он теперь? Скоро ли он едет в Ташкент? Доволен ли?

На днях был я у митрополита. Он теперь выглядит лучше: лукавый и хитрый 
серб – этот митрополит Михаил. И он тоже политику «тера», ничего больше и 
не делает. – 

Прошу Вас передать мой низкий поклон Вашей супруге, а также П. Н. 
Батюшкову и его супруге. Не нужно ли привезти в Россию чего-нибудь отсюда? 
У нас лекции протянутся до 15 июня, а затем пойдут экзамены. Мне придется 
еще посетить Загреб и Пешт ради библиотек и некоторых знакомств ученых. 
– Но в конце июня надеюсь быть в Москве, где поселюсь в Пушкине на даче. –

До свидания, искренне Вам преданный и глубоко уважающий
П. Кулаковский.

Да, теперь зародилась и все растет новая сербская теория об единстве языка 
и литературы у всех югославян, причем языком литературным у сербов, хорва-
тов, словенцев (Крайны и Истрии) и болгар должен быть сербский! И те, к[ото]
рые ничего не производят кроме газетных легких статей, с апломбом пропове-

149 Стефан Веркович (1821–1893) – болгарский фольклорист хорватского происхождения, 
автор двухтомного сборника Веда славян. Песни языческих времен.
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дуют эту мысль! Нужно быть легкомысленным, подобно поляку или сербу, что-
бы так смешно толковать о подобных вещах.

Сегодня, 21 мая, должно было произойти открытие скупщины, но его не вос-
последовало. – Причина, кажется, та, что не съехались еще депутаты. Впрочем, 
ходят слухи, что скупщина будет до 23 июня нов[ого] стиля, т. е. до 2 числа 
буд[ущего] месяца. Теперь правительство всюду распускает слух, что выборы 
оказались для него неудачны, благодаря лишь русским деньгам, употреблен-
ным на подкуп избирателей. А тут радикалы, приехавшие из внутренних об-
ластей Сербии, рассказывают, что министерство пытается купить 6–8 человек 
из числа членов радикальной и либеральной оппозиции, ч[то] б[ы] они при-
сутствовали в палате, когда речь пойдет о передаче железнодорожных условий 
банку «Comptoire d’Escompte».

Кто знает, не накануне ли какого-нибудь переворота живем мы здесь теперь. 
Будут дела еще! Австрийцы подняли пошлину на скот сербский: говорят, что 
это сделано по проискам кабинета, к[ото]рый намерен этим запугать селяков-
депутатов, на к[ото]рых тяжелым бременем ложится всякий таможенный ка-
приз Австрии. – Во всяком случае, приходится признать, что долго жить серб-
ское государство в таких условиях не может: оно или постоянно будет терпеть 
перевороты, или скоро замрет, обратившись в чужую провинцию. – 

27 мая.
Не удалось раньше послать письмо это, ибо консульские депеши запозда-

ли, и их посылают лишь теперь. События развиваются страшно быстро: может 
случиться, что в то время, когда получите это письмо, здесь разыграется целая 
историческая комедия. Меньшинство – не забудьте, радикальная оппозиция – 
явилось охранителем законов и законного пути против большинства, фальшиво 
составленного, и министерства с королем во главе, которые хотят нарушить все 
законы и обмануть народ. Итак, невиданное зрелище: радикалы – охранители 
закона и национальных интересов в политике внутренней и внешней, прави-
тельство – нарушает законы явно и смело, и употребляет беззаконные средства, 
лишь бы достигнуть цели!!

В «М[осковских] в[едомостях]» прочтете известие о переговорах между ра-
дикалами и королем. Здесь могу прибавить, что король прямо требовал лишь 
проведения бюджета и утверждения передачи железнодорожных условий бан-
ку «Comptoire d’Escompte». Последнее главное. – Говорят, король получил уже 
миллион за это, но 3 милл[ион] еще ждут: этот 1-й милл[ион] идет от Бонту. 
Теперь рассказывают дела дивные: напр[имер], будто король требовал займа 
в 10000 дукат[ов] у здешнего учреждения кредитного, но оно и отказало ему в 
займе! – Радикалы обещали попытаться договориться с напредняками, по жела-
нию короля. Но правительство поспешило разослать в тот же вечер радикалам 
объявление, что если они в 24 часа не явятся в скупщине, то места их будут объ-
явлены упраздненными и будут назначены новые выборы: расчет был очевидно 
сделать шаг к договору между двумя партиями невозможным.

Радикалы тогда поспешили сделать заявление в палате, что они скупщину и 
назначение дополнительных, а не общих выборов считают незаконными и по-
тому в палату не войдут и опять складывают полномочия в руки народа. Это 
произошло 25 мая. Но переговоры между делегатами партий состоялись: ра-
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дикалы потребовали, чтобы министерство сложило власть, и чтобы были на-
значены общие выборы, – а для того, чтобы этого достигнуть, они требовали, 
чтобы в отставку вышли и депутаты большинства, – напредняки соглашались 
переменить министерство и предлагали поставить в главе кабинета Комьевича, 
тепер[ешнего] посланника в Букуреште, в кабинет должно было войти и не-
сколько радикалов. – Радикалы отвергли этот проект целиком, и напредняки, 
зная, что они не могут рассчитывать на перевыбор, не соглашались на общие 
выборы. – Тогда министерство придумало фокус: 26 мая собрало свое боль-
шинство, которое, не имея законного права постановлять, постановило, что-
бы были назначены новые дополнительные выборы на места сложивших свои 
мандаты 25 мая, и что сложившие мандаты – не имею права быть избранными. 
Указ об этих дополнительных выборах подписан и выборы назначены на поне-
дельник. – Король высказал сам радикалам, что при перевыборе всей палаты, 
никто из напредняков не попадет в палату, а потому общие выборы неудобны. 
– Министерство, как угорелое, кидается, в разные стороны: выборы, конечно, 
произойдут под всякого рода насилием, но народ раздражен, и радикалы поч-
ти уверены, что все они будут выбраны. Правительство в виду этого решилось 
отвергнуть их выборы на основании недопущения в палату лиц, однажды сло-
живших мандаты, и принять тех вторых лиц, которые будут ими поставлены в 
выборах и на которые обыкновенно падает по несколько голосов. Напр[имер], 
в Ужицах свящ[енник] Джурич, положим, получит 510 голосов, а рядом с ним 
напредняк, правительственный кандидат, 20, как почти и случилось на выборах 
15 мая150*, тогда не принять в скупщину Джурича, как раз сложившего мандат, 
и принять напредняка, который выбран вторым 20 голосами! Впрочем, депута-
ты являются с полномочиями в кармане от народа, и радикалы думают, что и 
тут успеют. –

Трудно сомневаться, что не воспоследует приостановления всех действую-
щих законов. Народ так раздражен, что на выборах 15 мая связал и запер в кутуз-
ку одного из полицейских начальников, мешавшихся в выборы; в другом месте 
вооруженные селяки встретили свое начальство с оружием в руках и приказали 
ему уехать подальше от села, где происходили выборы. – Депутаты большин-
ства живут под страхом, что им сожгут «кући», т. е. дома. Иные из них не при-
ехали в Белград, будучи задержаны дома из страха и опасения за свои семью. 
В Белграде всеми владеет страх перед революцией. Для характеристики скажу, 
что Персиани недавно маршал двора, живущий неподалеку, выразился, что он 
попросит принять его к себе в случае чего-нибудь, для защиты. – Рассказывают, 
что здесь готовы убить министров и т. д. – Всеми овладела какая-то страшная 
лихорадка, не предвещающая ничего доброго и очень неприятная для всякого, 
особенно русского. Правительство и сам король распускает слухи, что Россия 
деньгами снабжает радикалов, и что эти выборы потому и были удачны для 
последних. – Русский теперь подвергнут полному подозрению и полицейско-
му надзору. Но в то же время все ожидают спасения от России. Король поте-
рял всякое значение: политиканы то и дело толкуют о том, кем заменить его. 

150* В автографе, очевидно, по ошибке, стоит дата «21 мая» (из этого же письма видно, 
что к 21 мая уже ожидали открытие недавно избранной скупщины). Далее в письме автор 
дважды упомянул выборы с датой «21 мая», но затем сам исправил ее на «15 мая».
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Одни, но немногие говорят о русском велик[ом] князе, но многие поговаривают 
о Николае Черногорском151 и восхваляют С[ан]-Стеф[анский] договор, указав-
ший Сербии путь к соединению с Черногорией. Австрия, между тем, имеет в 
виду Сальватора или даже Кумберлэнда, сына ганнов[ерского] короля, женато-
го на Тире, сестре нашей Государыни152. – Одним словом, черт знает что такое! 
В сущности, необходимо спасти и сохранить Обреновичей на престоле по мно-
гим и многим причинам и дать возможность кор[олю] Мил[ан]у выпутаться из 
беды. – Но в то же время ясно теперь, что Россия должна поддерживать здесь, 
как и всюду в слав[янских] землях – скупщинское устройство. Иначе подлые из-
менники народа, одетые в сюртуки, предадут славянские государства, проигра-
ют их, пропьют их...

Вы спросите, чтó делают наши дипломаты? Они пишут депеши, что считает-
ся величайшей мудростью. Да им и быть иначе нельзя: неуверенные в поддерж-
ке из Петерб[урга], не зная ни цели, ни планов общей политики, ведя политику 
двора и разных министерств, они – даже из чувства самосохранения – лишь и 
думают о том, чтобы нарисовать картину происшедшего и заявить, что они чи-
сты, да умывают руки в ситуациях, могущих произойти.

Плана у нас нет, цели у нас не сознаны, не определены: в этом беда. Австрия 
берет нахальством и дерзостью, России помогает лишь народная вера в нее, – 
скажу прямо, – вера, которой мы, пожалуй, и не стоим; ибо если бы оправды-
вать в политике нашей эту народную веру в Россию, то России пришлось бы 
позаботиться взять вожжи власти в этих странах славянских – незаметно, но 
сильно, не считаться с разными восклицаниями и выраженьями негодования 
всей этой шушеры, толкующей о независимости и продающей совесть за мел-
кие деньги, – а уж никак не годилось бы считать своей доблестью – полное не-
вмешательство. Россия и русские действительно не вмешивались в эти события 
в Сербии. –

Барон Кевенгимлер – австриец, имевший отпуск на 2 месяца, поспешил вер-
нуться в Белград, лишь только стало известно о результатах выборов 15 мая, – и 
понятно, – действует по-австрийски. Едва ли впрочем ему не желательно, что-
бы здесь произошли беспорядки: тогда прекрасный предлог ввести сюда войска 
и осуществить на деле конвенцию военную. –  

Сербские войска слишком близки к народу и на них рассчитывать министер-
ство не может. Духовенство здешнее конечно радо принять тоже участие и в ин-
тригах, и в подкапывании под власть. – Просто не дождусь, когда буду вправе и 
в состоянии уехать отсюда. –

Страна хорошая, народ показал столько разумной энергии и силы, столько 
веры в себя и надежды на нас, что начинаю вновь в него веровать и его любить, 
– но и мне, удаленному от дел политических, освобожденному от партий, тя-
жело стало. Вообразите же, что чувствуют сербы, живущие под страхом пере-

151 Николай Петрович-Негош (1841–1821) – в 1860–1910 гг. князь и в 1910–1918 гг. ко-
роль Черногории.

152 Тира Датская (1853–1933) – принцесса Датская и Ганноверская, сестра русской импе-
ратрицы Марии Федоровны, с 1878 г. супруга кронпринца Эрнеста Августа Ганноверского, 
незадолго до того унаследовавшего титул герцога Камберлендского и Тевиотдейлского. 
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ворота, ножей, револьверов, тюрьмы и прочих прелестей! – Несчастная153* эта 
Сербия!

Искренно Вам преданный,
П. Кулаковский.

Пусть А. Д. Давидов[ич] известит меня коротенькой запиской о получении 
этого письма.

В своем органе радикалы прямо грозят, что народ перестанет платить по-
дать: и это не газетная шутка, а замысл154**.

[ОР РНБ. Ф. 14. Д. 191. Л. 1–9 об. Автограф.]

№ 16
Кулаковский – Аксакову

Варшава. 19 октября 1884 г.
Многоуважаемый Иван Сергеевич!

Посылая мою «вступительную» лекцию, очень прошу Вас дать ей место 
в одном из ближайших номеров «Руси»155. Читал я ее во вторник при весьма 
большом стечении студентов. Говорят, их было до 400, – такое число, которое 
собирается редко в аудитории. 

Прошла эта лекция благополучно: по крайней мере не было шиканья, кото-
рое как меня предупредили, ждет меня неминуемо, хотя все знаки одобрения 
и порицания запрещены строго настрого. – Сверх ожидания было несколько 
аплодисментов, но очевидно, они шли из небольшого кружка русских студен-
тов. Все время в Варшаве я чувствую себя нездоровым, вероятно, меня мучит 
один из видов лихорадки, тем объясняется и неприятный вид моего почерка. 
Я бы переписал мою лекцию еще раз, но не говоря уже о недостатке времени 
– едва ли я в состоянии переписать более четко в данное время. – В здешних 
польских листках было сделано уже несколько отзывов о моей лекции, рассчи-
танных очевидно на возбуждение предубеждения против меня среди молодежи. 
Что скажут польские заграничные издания, – если только станут говорить об 
этом, – едва ли узнаю. В виду ясности дела, поэтому, желательно было бы, что-
бы лекция эта появилась в печати, а тогда пусть судят, как хотят. Познакомился 
я до сих пор лишь с немногими: и времени не было, – все устраиваемся, – и не-
здоровилось. Вы, конечно, знаете, с кем здесь я могу сойтись во взглядах и мне-

153* Перед этим словом стоит зачеркнутое «Бедная».
154** Приписано сверху на полях.
155 «Вступительная лекция лектора русского языка в Варшавском университете. П. 

Кулаковского, произнесенная 16 октября 1884 года» опубликована: Русь. 1884. 1 ноября. № 
21. С. 53–61.
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ниях. Попечитель А. Л. Апухтин156 и ректор Н. А. Лавровский157 произвели на 
меня самое приятное впечатление. В профессорскому кружке, насколько я слы-
шал, царит разлад и – странно – между русскими: видно, русские и в этом отно-
шении по преимуществу славяне, вечно ссорящиеся и спорящие... Своего суда 
об этом, впрочем, не имею и иметь пока не могу. 

Пользуюсь случаем засвидетельствовать Вам, многоуважаемый Иван 
Сергеевич, мою искреннюю преданность и глубокое почтение.

Вас глубоко уважающий
П. Кулаковский.

На днях ждем сюда Наумовича158: готовится два обеда – профессорский и 
общий.

Адр[ес] мой: Вейская улица, д. № 1 а, кв. № 26.
P. S. Только что приходил ко мне знакомый, к[ото]рый сообщил, что общий 

обед в русском клубе отменен, по распоряжению властей.

[РО ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. Д. 310. [Л. 3–4]. Автограф. Имеются карандаш-
ные пометы рукою Аксакова, не относящиеся к содержанию письма.]

№ 17
Телеграмма Аксакова Кулаковскому

Ялта. [11 или 12 мая 1885 г.]159

ВРШАВУ УНИВЕРСИТЕТ
[ПРОФ]ЕССОРУ160* КУЛАКОВСКОМУ 

ВРШАВУ ЯЛТЫ 448 24 7/4 2 Д
БЛАГОДАРЮ ВАС СИДОРСКАГО161 И ВСЕХ ПРОЧИХ ЗА ПАМЯТ ОБО 

МНЕ
156 Александр Львович Апухтин (1822–1903) – русский государственный деятель, 

генерал-майор, в 1879–1897 – попечитель Варшавского учебного округа.
157 Николай Алексеевич Лавровский (1825–1899) – филолог, член-корреспондент 

Петербургской Академии наук, с 1890 г. ординарный академик. В 1883–1890 гг. ректор 
Варшавского университета, позже – попечитель Дерптского и Рижского учебных округов. 

158 Иоанн (Иван Григорьевич) Наумович (1826–1891) – в 1851–1882 гг. униатский свя-
щенник (протоиерей), деятель галицко-русского движения, писатель. Будучи подданным 
Австро-Венгрии, боролся за права галицких русинов, доказывал их кровное и духовное род-
ство с Россией. Был обвинен в государственной измене и отлучен Римским папой от Церкви. 
В 1885 г. принял православие, затем переехал в Россию и служил в Киевской епархии.

159 Датирована на основании содержания: 1885 г. – единственный год, когда Аксаков на-
ходился в Ялте, а Кулаковский в тоже самое время – в Варшаве. Телеграмма является отве-
том на поздравление с днем просветителей славянских святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия, празднуемым 11 мая (по юлианскому календарю). 

160* Часть телеграфной ленты с началом слова отсутствует.
161 Осип (Иосиф) Семенович Сидорский (?–1895) – выпускник Санкт-Петербургской 

Духовной академии (1859), помощник попечителя Варшавского учебного округа.
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В ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ДЕН СЛАВЯНСКОГО САМОСОЗНАНИЯ 
НАДЕЮСЬ ЕЩЕ ПОТРУДИТСЯ ПОСИЛЬЮ. АКСАКОВ.

[РО ИРЛИ. Ф. 572. Д. 60. Л. 12–12 об. Подлинник на бланке.]

№ 18
Аксаков – Кулаковскому

[Москва]. 23 сентября 1885 г.
Любезнейший Платон Андреевич.

Ваши две корреспонденции напечатаны162. Сожалею, что в настоящую ми-
нуту Вы уже не можете писать с места. Распространяться о положении дел те-
перь не буду; пришлось бы слишком много писать. Времена переменились и 
обстоятельства переменились, да и как с 1878 г. Едва ли семь лет тому назад 
возможны были такие статьи, как теперь статьи Каткова, Пихно163 и т. п.! Да и 
положительно не возможны. Нет сомнения, что в конце концов все разыграéтся 
в пользу Австрии, которая теперь искусно выдвигает Сербию и соединяет свое 
дело с национальным делом сербов и их же руками прокладывает себе доро-
гу… Скверно.

Теперь о другом. Скажите, чтó Вы думаете о той польской партии, которая 
издает «Хвилю»164, какой-то «Пршечлонд»165 и которую терпеть не могут поля-
ки галицийские и краковские, и вообще поляки «белой партии», – поляки шля-
хетских преданий, а также фанатического католицизма? Чтó это за партия? Они 
уверяют, что они – демократы, что русская же цензура вычеркивает им всякие 
нападки на ультрамонтанизм166. Они возглашают, что новая история Польши 
начинается с крестьянской реформой 1864 г. и т. д. 

162 Имеются в виду публикации за подписью «П. К–ий» в газете Русь: «Из Загреба. 
Положение православной церкви у сербов в Боснии и Герцеговине. – Хорваты и сербы. 
Корреспонденция “Руси”» (1885. 14 сентября. № 11. С. 15–17) и «Из Загреба. Хорваты и сер-
бы. Корреспонденция “Руси”» (1885. 21 сентября. № 12. С. 10–12). Под публикациями указа-
ны даты, соответственно: «16 августа» и «20 августа».

163 Дмитрий Иванович Пихно (1853–1913) – журналист, экономист, приват-доцент уни-
верситета св. Владимира в Киеве, консервативный общественный деятель, в 1879–1907 гг. 
редактор газеты Киевлянин, с 1905 г. руководитель киевского отделения «Союза русского на-
рода».

164 Chwila (Время) – издававшийся в 1885–1887 гг. в Варшаве литературный и общественно-
политический еженедельник. 

165 Еженедельник Przegląd Tygodniowy (Еженедельное обозрение) – орган варшавского 
позитивизм, либерального течения в польской общественной мысли и литературе, выступав-
шего против идеологии клерикализма. 

166 Ультрамонтанство – идеологическое течение в католичестве, выступавшее за неогра-
ниченную власть Римского папы, подчинение ему национальных церквей и светских прави-
телей. Иногда под ультрамонтанами понимали последовательных сторонников клерикализ-
ма. 
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Чтó знаете Вы о них, о Свентоховском167, – имеете ли с ними какое сноше-
ние? Одним словом, следите ли за движением мысли в самой польской интел-
лигенции или же все оттенки замазываете (т. е. имеете основание замазывать) 
одной сплошной краской?

Ваш Ив. Аксаков.

[Помета Кулаковского:]
Отвеч[ено] в октябре.

[РО ИРЛИ. Ф. 572. № 60. Л. 10–10 об. Автограф.]

№ 19
Кулаковский – Аксакову

Варшава. 13 января 1886 г. 
Многоуважаемый Иван Сергеевич!

Только что прочел сегодня вечером полученный нумер «Руси» (11 янв[аря]). 
Не могу удержаться, чтобы не поклониться Вам низко, низко за Вашу прекрас-
ную, за душу хватающую статью168. Значит, о Славянском обществе в Москве 
были речи? И Москве запрещено иметь Славянское общество!169

Господи, да что же это такое?
Что ни слово в Вашей статье, то горькая, большая правда. Нужно же, одна-

ко сознать свой грех, чтобы его лечить; нужно признать, что «пошлость и под-
лость» растут и ширятся на Руси...170 Дух умаляется и съеживается, словно глу-
пеем вдобавок...

Всякое известие «Journ[al] de S[aint-]P[eterbou]rg»171 о каком-нибудь шаге 
России дипломатической словно ножом режет душу. Что это: глупость, недо-
умение, насмешка, хотя бы эти новогодние уверения нашей дипломатии, что 

167 Александр Свентоховский (Aleksander Świętochowski, 1849–1938) – польский пи-
сатель и общественно-политический деятель, один из лидеров варшавского позитивизм, в 
1870–1878 гг. печатался в Przegląd Tygodniowy, в 1881 г. основал и редактировал еженедель-
ник Prawda (Правда).

168 В передовой статье Руси от 11 января 1885 г. Аксаков, отвечая на упреки в равнодушии 
к интересам славян, выдвинутые против него В. П. Мещерским в Гражданине и подхвачен-
ные немецкой прессой, выступил с осуждением «политики реальных интересов», проводи-
мой в отношении славян российской дипломатией. 

169 Аксаков рассказывал в этой статье, что в 1885 г. некоторые бывшие члены Московские 
славянского общества, получив поддержку московских властей, ходатайствовали о возоб-
новлении общества, но потерпели неудачу из-за позиции Министерства иностранных дел и 
его Азиатского департамента. 

170 Цитата слов из заключения статьи: «Подлость и пошлость и без того растут пышным 
цветом на русской общественной ниве. В новой поливке и уходе они не нуждаются» (№ 28. 
С. 4).

171 Официальная газета Министерства иностранных дел России, издававшаяся в Санкт-
Петербурге на французском языке.
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Россия вкупе с Австрией и Германией предложила разоружение балканским го-
сударствам, и что это де залог мира. Не нужно быть политиком, даже полити-
каном, а просто со здравым рассудком, чтобы не понимать172*, что раз пустив 
Австрию стать посредницей между Сербией и Болгарией, мы этим шагом пу-
скаем ее еще дальше. На Сербию нужно действовать прямо со стороны России, 
без всякого союза с Австрией, чтобы поправить хоть немного зло, наделанное 
сербскими подлецами и нашей дипломатией...

Дух становится «подлее и пошлее». Видишь, чувствуешь, осязаешь это, – 
иногда спрятаться не знаешь куда для того, чтобы этого не видеть. Хочется ве-
рить, что и опошлению, и оподлению предел полагается, и что все это скоро 
пройдет, лишь только выведут Русскую землю из терпения все эти наши союз-
ники. Хотя бы одного добиться, чтобы в Министерстве иностр[анных] дел вели 
политику России не жиды, немцы, поляки и прочие европейцы, а русские люди. 
Неужто и Зиновьев173 стал теперь немцем? Что за проклятый бюрократизм!

Кстати: почему не появляется в «Руси» статья моя «Русский кружок в Праге»? 
Если Вы не помещаете ее потому, что время неудобно (имея в виду мое письмо), 
то мне кажется, что теперь нечего бояться, что можно повредить «Кружку»174. 
Австрия или запуталась, тогда она будет лизаться и целовать руки России, или 
она так связалась с Германией, что все равно, – всему русскому в Австрии будет 
нанесен удар. Впрочем, конечно, Вы лучше меня знаете, как быть. 

Если же почему-нибудь статья неподходящая для «Руси», то прошу Вас рас-
порядиться, чтобы мне ее отослали. Я ее припрячу. А хотелось бы помочь пре-
красному делу «Кружка», хотя бы тем, что о нем узнают у нас на Руси и найдут-
ся такие, которые книг туда пошлют. Бартенева175 я когда-то просил посылать 
кружку экземпляр «Архива», он обещал, но, конечно же, не исполнил. Просил 
Суворина176 об «Историческом вестнике» для кружка, получил торжественные 
уверения, что он тотчас пошлет, – конечно, – не исполнил обещания. Это было 
еще в 1883 и 1884 годах. К чему же им было обманывать? По моему, лучше по-
ступила «Русская мысль», от которой полномочный хозяин Бахметьев177 мне 
тогда объяснил: «Славяне – чепуха, мы не намерены с ними иметь дела, не ста-
нем посылать им ни одного экземпляра даже по уменьшенной цене». Это было, 
по крайней мере, искренно!

172* Так в автографе. 
173 Иван Алексеевич Зиновьев (1835–1917) – дипломат, в 1883–1897 гг. директор Азиат-

ского департамента МИДа. 
174 В статье шла речь о созданном в 1879 г. Ф.-А. Браунером кружке чехов, изучающих 

русский язык и литературу. Кулаковский имел в виду политическую ситуации в Австро-
Венгрии, на которую указал в самой статье: «…В “дружественной” нам Австрии считается 
великим преступлением даже съездить в Россию, даже читать русские газеты или петь рус-
ские песни» и далее отметил, что все собрания кружка проходят в присутствии правитель-
ственного комиссара. (Русь. 1886. 1 февраля. № 31. С. 10).

175 Петр Иванович Бартенев (1829–1912) – издатель журнала Русский архив, историк, би-
блиограф. 

176 Алексей Сергеевич Суворин (1834–1912) – журналист, издатель консервативной газе-
ты Новое время и журнала Исторический вестник. 

177 Николай Николаевич Бахметьев (1848–1909) – журналист, секретарь редакции либе-
рального журнала Русская мысль, издававшегося В. М. Лавровым.
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До свидания. Крепко жму Вашу руку и низко кланяюсь, челом бью за Вашу 
статью.

П. Кулаковский.

[РО ИРЛИ. Ф. 572. Д. 44. Л. 32–33 об. Автограф.]

№ 20
Аксаков – Кулаковскому

Москва. 17 января 1886 г.
Многоуважаемый Платон Андреевич.

Статья «Кружок в Праге» давно набрана, и по всей вероятности появится в 
30-м №, т. е. в следующем178. Приходилось ее откладывать за массой материала 
по вопросам внутренним, текущим и не терпящим отлагательства, напр[имер], 
по государственной росписи179 и т. д. 

Очень мне дорого выражение Вашего сочувствия к моим статьям, – но, по 
совести говоря, это утешение скудное, так как мои статьи – публичное обличе-
ние нашего безумия и позора180! Как бы хотелось не иметь надобности в таком 
героическом самообличении! Да и какой же результат? Немцы с восторгом пе-
репечатывают эти статьи. Славяне повергаются в уныние, а Петербургу они как 
с гуся вода, ибо он исправиться не способен. Там теперь идет толк лишь о том: 
не отречься ли совсем от всяких славян, ограничившись для политики одним 
реальным интересом – Босфором? Ну и пусть бы брали Босфор, тогда мы есте-
ственно стали бы господствовать на Балк[анском] полуострове. Но если весь 

178 «Кружок любителей русского языка в Праге» с подписью «П. К.» и датой написания 
«20 ноября 1885 года» был опубликован в 31-м номере Руси (1 февраля. С. 9–12). Это номер 
начинал готовить Аксаков (скончавшийся 27 января), а выпустил в свет Д. Ф. Самарин. 

179 Т. е. государственному бюджету.
180 В последние месяцы 1885 г. росло возмущение Аксакова курсом русского прави-

тельства в отношениях с Австро-Венгрией и на Балканах. Во время болгарского кризиса, 
когда правительство России отказалось признать воссоединение Болгарского княжества 
и Восточной Румелии, Аксаков в письме к Победоносцеву 27 сентября 1885 г. заявил: «О 
Болгарских событиях не пишу. Питаю надежду, что авось либо Государь, видя, куда завела 
Россию политика Гирса, его прогонит» (Письма И.С. Аксакова к Победоносцеву // Русский 
архив. 1907. № 10. С. 191). Спустя же, менее чем два месяца Аксаков опубликовал передо-
вую статью о событиях вокруг Болгарии, в которой заявил о «лживости всего нашего по-
литического пути с Берлинского конгресса» и потребовал гораздо более решительных дей-
ствий по отношению к Австро-Венгрии (Русь. 1885. 23 ноября. № 21. С. 4). Через два дня, 26 
ноября распоряжением министра внутренних дел гр. Д. А. Толстого (и с ведома императора 
Александра III) было объявлено, что газета Русь «обсуждает текущие события тоном, несо-
вместимым с истинным патриотизмом, и стремится возбудить неуважение к правительству», 
за что газете было вынесено первое предостережение (Русь. 1885. 30 ноября. С. 22). В номе-
ре от 6 декабря, Аксаков дал самую решительную отповедь на это обвинение и ожидал по-
лучить за нее второе предостережение. В этом случае он готов был сам прекратить издание 
газеты, однако второго предупреждения не последовало.
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Балк[анский] полуо[стро]в войдет в чужую Machtsphere181*, то в нее же войдет 
и Константиноп[о]ль.

Очень бы хорошо Вы сделали, если б о церковном движении чехов сообщи-
ли в «Руси» обстоятельное известие. Я получаю «Parlamantär»182 и «Vestnik»183, 
знаю, что они издаются под влиянием Добрянского184, – но заняться этим делом 
некогда, – на хорвата Томича не очень полагаюсь, а Давидович слишком занят. 

Крепко жму Вашу руку.
Ваш Ив. Аксаков.

[РО ИРЛИ. Ф. 572. № 60. Л. 13–14. Автограф.]

СОКРАЩЕНИЯ

РО ИРЛИ: Рукописное отделение, Институт русской литературы РАН (Пуш-
кинский дом), Санкт-Петербург.

ОР РНБ: Отдел рукописей Российской национальной библиотеки, Москва.

181* Здесь: сферу влияния (нем.).
182 Parlamantär (Парламентарий) – выходящий в Вене чешский журнал, в котором актив-

но участвовал А. И. Добрянский-Сачуров. 
183 Вероятно, выходивший в Вене галицко-русский журнал.
184 Адольф Иванович Добрянский-Сачуров (Adolf Ritter von Sacsurov Dobrzanski, 1817–

1901) – галицко-русский общественный деятель, юрист, литератор, энергичный сторонник 
культурного единения русинов с русскими в России, встречался с Аксаковым во время при-
езда в Россию в 1875 г. 
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У СВЕТУ СЛАВИСТИЧКЕ ЛИТЕРАТУРЕ

Jasmina Vojvodić, TRI TIPA RUSKOG POSTMODERNIZMA (Zagreb: 
Disput, 2012), 223.

Књига Три типа руског постмодернизма Јасмине Војводић представља анализу сав-
ременог књижевног процеса у Русији која има за циљ да преко популарнијих текстова 
два писца и једне списатељице укаже на магистралне правце развоја руског постмодер-
низма. Ауторка је поједине делове књиге већ штампала у часописима у облику научних 
радова, али су за потребе овог издања ти радови доживели извесне допуне и измене.

На почетку књиге разматра се проблем саме одреднице „постмодернизам“ и особе-
ност тог термина као назива за књижевни правац која код различитих критичара има 
другачији и временски, и просторни, и концептуални смисао. Зато се за почетну тачку 
узима Соларово схватање постмодерне као паранормалног стања и парадокс као кључне 
особине постмодернистичке поетике. Још једно питање које ауторка овде проблематизује 
је сам назив правца, где се наводе Епштејнове недоумице у вези са префиксом „пост-“ и 
пројектују његови закључци на опште схватање реалности у XXI веку.

Једнако је неодређено и питање поделе постмодернизма на западни и источни, од-
носно руски. И док једна група теоретичара издваја руски постмодернизам на основу 
његове наглашене исполитизованости и деле га на три таласа (Скоропанова), у радо-
вима других се он доводи у везу са естетиком комунизма (Епштејн). Јасмина Војводић 
склонија је да у радовима Епштејна види боље објашњење дате појаве, наводећи и 
образлажући оне моменте у којима Епштејн види додирне тачке између комунизма и 
постмодернизма, а то су: стварање хиперреалности, детерминизам и редукционизам, ан-
тимодернизам, идеолошки еклектицизам, критику метафизике посредством дијалектике 
и деконструкције, естетски еклектицизам, цитатност, средину између елитног и масов-
ног, као и постхисторизам и утопију.

Приближавајући читаоцима карактеристике руског постмодернизма, аутор-
ка у следећем одељку – „Правци руског постмодернизма“, покушава да класификује 
књижевне поджанрове који носе одлике овог правца. Тај незахвални посао отежавају не-
сугласице водећих савремених критичара, који говоре о подели или на реализам, модер-
низам и постмодернизам (Нефагина), или на концептуализам и необарок (Липовецки). 
На основу бројних извора за проучавање савремене руске књижевности, Војводић 
издваја следеће поджанрове постмодернизма: реалистичку традицију, неосентимента-
лизам, фантастику, женско писмо и масовну (популарну) књижевност.

Осврт на садашње стање постмодернизма од посебног је значаја зато што актуелизује 
питање краја постмодернистичке поетике уопште, или почетка једног квалитативно но-
вог периода у његовом развоју. Како би утврдила реално стање ствари, ауторка је своју 
монографију засновала на анализи стваралаштва троје можда најаутентичнијих пред-
ставника руског постмодернизма – Људмиле Улице, Владимира Сорокина и Виктора 
Пељевина.

Истраживање почиње прегледом Сорокинове деконструкције, или боље рећи 
деструкције, клишеизираних текстова руске и совјетске класике. Понирући у саму ду-
бину семантике речи као градивног елемента мисаоног процеса, Сорокин се труди да 
исту ослободи окова друштвених норми поигравајући се како са њеним значењем, тако 
и са схватањем. За најоригиналнији пример овог поступка ауторка монографије узи-



Славистика XVIII (2014)

626 У свету славистичке литературе

ма роман Пир, у којем се Сорокин користи шокантним и друштвено неприхватљивим 
релацијама тела и исхране, повезаним са омникопрофагијом и антропофагијом. 

Анализа Сорокинове деконструкције која се даље односи на саме књижевне жанро-
ве, заступљена је у поглављу посвећеном роману Роман. Поигравајући се са језиком и 
класичним руским романом XIX века, Сорокин имитира стил многих истакнутих руских 
писаца чији је ауторитет на књижевној сцени досегао границе мита. Супротстављајући 
се таквом схватању улоге књижевности, Сорокин ствара апсурдне, често и опскурне 
ситуације, како би деконструисао окоштале системе, уздрмао духове, покренуо спорове, 
и тиме ослободио мисаони процес. Посебну пажњу при анализи овог романа Јасмина 
Војводић удељује описима ликова и простора, прославе празника, дијалозима и сукоби-
ма, нихилизму, сценама лова, кошења сена – најпрепознатљивијим местима руске кла-
сичне књижевности, као и секири и звону као карактеристичним стереотипима и сим-
болима руске културе. У књизи се детаљно разматра и коментарише завршетак романа, 
у којем Сорокинов стил, по правилу, досеже врхунац. 

У поглављу под називом „Пељевинови светови“ ауторка најпре пише о моделима 
светова у постмодернистичкој поетици, да би затим прешла на проблем виртуелне ре-
алности и доживљај простора као кутије шибица који се сматра карактеристичним за 
стваралаштво једног од популарнијих савремених руских писаца Виктора Пељевина. 
Притом се излазак из затвореног простора те „кутије шибица“ у Пељевиновој прози 
описује као прелазак у „други свет“. Добар пример за анализу такве Пељевинове поети-
ке ауторка налази у приповетци „Дворана распеваних каријатида“, у којој се преко лика 
главне јунакиње разматра тема односа света и „ја“ осећања, чиме се писац користио и у 
другим својим делима. 

Пељевиновом роману „Генерација П“ Јасмина Војводић приступа уз претходно 
сагледавање појмова предмета и моде у савременом свету и њиховом еволуцијом кроз 
историју. Ово тумачење води ка констатацији да је у савременом потрошачком друшт-
ву, услед специфичности убрзаног система производње, наступило „царство пролаз-
ног“, односно сталног и неутољивог нагона за поседовањем нечег новог што потврђује 
социјални и статусни значај појединца. Са тим у вези је од посебног значаја свет рекла-
ме који Пељевин описује у свом роману. Представљањем читавог савременог друштва 
из перспективе једног маркетиншког генија, Пељевину полази за руком да оголи психо-
лошке процесе којима управља хедонистичка идеологија, искривљени систем вредно-
сти и друштвена хијерархија која се потврђује статусним симболима.

Још једно дело помоћу којег Јасмина Војводић покушава да обухвати круг тема ка-
рактеристичан за Пељевиново стваралаштво је Света књига вукодлака. Овде се у цен-
тру пажње налази мотив трансформације и митолошка симболика животиња у које се 
јунаци овог романа претварају, што поред недвосмислене везе са поетиком неомитоло-
гизма такође подразумева и ауторско поигравање производима савремене поп-културе. 
Контрастивне црте главног мушког и главног женског лика манифестују се у њиховом 
изгледу, интересовањима, понашању и схватањима, и они такође граде богато симбо-
личко и асоцијативно поље које се, напоредо са темом љубави, разматра у књизи.

Трећи део књиге посвећен је стваралаштву Људмиле Уљицке, и насловљено је 
„Неосентиментални оптимизам“. Јасмина Војводић започиње анализу дела Уљицке 
разматрањем појма породице, времена и простора кроз призму породице, порекла и ме-
ста у којима она борави, што све чини тематску основу око које се реализују сижеи 
њених романа и повести. На примеру новеле „Гуља“ дат је такође и осврт на тему праз-
ника у смислу жеље за сусретом и заједништвом, што стоји у одређеној супротности са 
речничком одредницом тог термина као „празног, нерадног дана“. 

„Припадност“ и „идентитет“ је централна тема Уљицкиног романа Данијел Штајн, 
преводилац, о којем Јасмина Војводић пише у поглављу „Трансфери Данијела Штајна“. 
Узимајући трансфер за лајтмотив читавог романа, Војводић наводи различита његова 



Славистика XVIII (2014)

 У свету славистичке литературе 627
значења којима се Уљицка поиграва у роману, попут језичког трансфера, односно 
превођења, спољашњег и унутрашњег трансфера, односно маскирања и душевних про-
мена које доживљава главни јунак, итд.

Монографија „Три типа руског постмодернизма“ завршава се прегледом рецепције 
руске књижевности у Хрватској, како кроз историју, тако и у савремено доба. Тиме је 
ауторка снабдела читаоце подацима за самостално читање и проучавање савременог 
књижевног дискурса у Русији, чиме је и основни циљ књиге испуњен. 

Узимајући у обзир сву сложеност истраживања савремене књижевности, појава 
овог наслова од великог је значаја не само за континуирано истраживање руске 
књижевности, већ и за разумевање ширег контекста руске културе у време када после 
распада Совјетског Савеза наступају крупне промене у руском друштву. И избор писа-
ца, и дела која се анализирају у овој књизи, могу да се сматрају неком целином која чи-
таоца упознаје са савременим типовима руске књижевности. Отуда бисмо могли да о 
овој књизи говоримо и као о високошколском приручнику, и као о обавезној литератури 
за даља истраживања. Тиме је и спектар људи којима би ова књига могла бити корисна 
крајње широк, те бисмо је препоручили сваког ко се бави или интересује за стваралашт-
во напред поменутих писаца.

Ненад Благојевић

Fabian Kaulfürst, STUDIJE K RĚČI MICHAŁA FRENCLA (Budyšin: 
Ludowe nakładnistwo Domowina, 2012) 383.

Лужичкосрпски евангелистички свештеник и језикословац Михал Френцел (1628–
1706) имао је једну од главних улога у процесу стварања горњолужичкосрпског стан-
дардног језика. Иако је досад изашао велики број радова посвећених његовом животу 
и стваралаштву, није постојала свеобухватна студија која би с лингвистичког аспекта 
обрадила његов допринос лужичкосрпском културном наслеђу. Овај недостатак је по-
кушао да надомести Фабијан Каулфирст, један од најактивнијих Лужичких Срба млађе 
генерације, не само на пољу проучавања и промоције данас угрожених лужичкосрп-
ских језика, већ и шире гледано. Основа за монографију је докторски рад одбрањен на 
Универзитету у Лајпцигу крајем 2010. године. У њој аутор анализира језик дела Михала 
Френцела у периоду од 1670. до 1706. године концентришући се на изабране ортограф-
ске, фонетске и морфолошке аспекте његовог израза, покушавајући да му одреди ме-
сто у ширем контексту старијег горњолужичкосрпског језика и упореди с данашњим 
стањем језика. Ф. Каулфирст указује и на могуће утицаје из других западнословенских 
језика (у првом реду чешког, али и пољског, као и других лужичкосрпских дијалеката) 
и обраћа пажњу на Френцелове иновације које су утицале на развој књижевног 
горњолужичкосрпског језика. Нарочиту пажњу посвећује историјском аспекту, првен-
ствено дијалекатском, и развоју норме књижевног језика, тако да је у својој анализи био 
принуђен да Френцелов језик упоређује с другим писаним изворима из тог периода, али 
и грађом из дијалекатских атласа.

Монографија је формално подељена на пет поглавља. У уводном делу представљена 
је биографија Михала Френцела, као и циљ истраживања, теоријско-методолошка по-
лазишта и корпусна база те досадашњи радови других истраживача о Френцеловом жи-
воту и раду. Друга глава посвећена је графичком систему – проблемима писања великог 
и малог слова, састављеног и растављеног записа предлога, означавања палаталности 
и сл. – у чијем развоју Каулфирст издваја две фазе: до 1693. године и након тога. Трећа 
глава обрађује фонетску проблематику: алтернације а>е, ај>еј након непалаталног кон-
сонанта, промену е>о, рефлексе *ě, рефлексе назала, лабиовеларизацију вокала *y, изго-
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вор иницијалног *ch, тврдог *l, дакле, све оно што је за савремену науку о лужичкосрп-
ском језику, а посебно о његовој норми, још увек горуће питање. Четврта глава тиче се 
морфолошких одлика Френцеловог израза. Пажња је усмерена на глаголски, заменички, 
придевски и именички систем, док је деклинација бројева изостављена. Пето поглавље 
садржи сажети осврт на све раније наведено, с посебним акцентом на Френцелова нор-
мативна настојања, уз закључке корисне за општу историју горњолужичкосрпског језика. 
На крају књиге је списак коришћене литературе и извора, листа скраћеница, прилози и 
резиме на немачком језику. Индекс појмова или имена није уврштен у публикацију, што 
би свакако било корисно за читаоце, али би с обзиром на обим и детаљност дела, ве-
роватно био доста тежак задатак. Каулфирстов методолошки приступ је веома исцрпан 
и минуциозан, у сваком сегменту монографије је приметно да је текст резултат завид-
не количине уложеног времена и труда. Ипак, остаје питање да ли је током припрема 
текста докторске дисертације за издање које ће бити понуђено широј читалачкој, пре 
свега лужичкосрпској, публици требало узети у обзир редукцију материјала и његово 
прилагођавање профилу читаоца другачијем од особа из академских кругова.

Као веома позитивну треба оценити употребу статистичког метода, а нарочито 
савремених софтверских решења (подробније описано на странама 32–33) у оквиру 
историјско-компаративног приступа језичкој анализи. Значај овог издања, педесет пете 
свеске едиције Списи Лужичкосрпског института (Spisy Serbskeho instituta/Schriften 
des Sorbischen Instituts), лежи такође у чињеници да је то после дужег времена, након чак 
једанаест свезака, прва публикација из области лингвистике објављена на лужичкосрп-
ском језику, што је од изузетне важности за престиж и статус овог угроженог језика. 
Ипак, оно што је вероватно најзначајније, лужичкосрпска научна средина је овим делом 
добила не само још једну позицију на списку релеватне лингвистичке литературе, већ 
још једног стручњака, који ће се даље и на највишем академском нивоу борити за развој 
и опстанак лужичкосрпског језика.

Далибор Соколовић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет

Предраг Пипер, Иван Клајн, Нормативна граматика српског језика 
(Нови Сад: Матица српска, 2013), 582

Нормирање језика код нас увек је почињало од правописа, а неретко се, нажалост, 
тиме и завршавало. Тако је било од првог Белићевог правописа 1923. године, па све до 
последњих година 20. века. Последица тога је да иначе образовани људи, још и данас, 
потежу термин „правопис“ и када заправо мисле на проблеме у фонологији, граматици, 
лексикологији, семантици, па чак и у стилистици.

Било је крајње време да осим правописа стекнемо нормативне приручнике и за друге 
области лингвистике. Кад би зависило само од воље лингвиста, а не и од финансијских 
средстава, дужине и тежине израде, најбоље би било почети од речника. Добар 
једнојезични речник (који не мора званично да носи назив нормативног) увек доноси и 
основне податке о изговору, акценту и промени речи, као и примере употребе у контек-
сту, чиме покрива неколико језичких нивоа. Матичин Речник српског језика без сумње 
испуњава те функције, само би се морао штампати у лакшем, сажетијем и практичнијем 
издању, или, још боље, у електронском облику, за потребе свакодневне консултације.

У области фонологије оно најважније је урађено, јер од пре четири године имамо ве-
лику студију Драгољуба Петровића и Снежане Гудурић, која би могла послужити као 
темељ мањим ортоепским приручницима практичне намене. Међу њима би свакако 



Славистика XVIII (2014)

 У свету славистичке литературе 629
најважнији био акценатски речник, који би се могао израдити помоћу Обратног речника 
Мирослава Николића, у коме су све одреднице акцентоване, па би само требало одабра-
ти најважније и поређати их по азбучном реду почетка. У једном тренутку чинило се да 
ће то бити урађено, но интересовање за тај посао убрзо је спласнуло.

Остала је нормативна граматика. Ту обавезу, одавно укључену у планове Одбора за 
стандардизацију, сада су успели да испуне академици Предраг Пипер и Иван Клајн. 
Академик Пипер, слависта, члан Одбора за стандардизацију српског језика и председник 
његове Комисије за синтаксу, бави се проучавањем граматичке и лексичке семантике у 
српском, руском, пољском, словеначком, македонском, чешком, лужичкосрпском и дру-
гим словенским језицима, питањима опште лингвистике, историје словенске филологије 
и другим славистичким и лингвистичким питањима. Био је главни аутор и монументалне 
Синтаксе просте реченице у редакцији Милке Ивић, у својој библиографији има и Увод 
у славистику, Граматику руског језика у поређењу са српским, компаративне студије о 
српском језику у поређењу с пољским и македонским, као и многе друге значајне књиге. 
Осим поменутим темама, Предраг Пипер је последњих година живо заинтересован за 
проблеме који се тичу српске нормативистике и српске језичке културе, и у тим области-
ма дао је изузетан допринос посебно у својим теоријским радовима. Поред тога бави се 
проблемима који се стварају око употребе писама српског језика, ћирилице и латинице, 
као и неким новим појавама у српском језику изазваних друштвеним променама, попут, 
рецимо, фемининатива.

Полазећи првенствено од учења руске науке, П. Пипер је овој граматици дао не-
опходну теоријску и општелингвистичку подлогу, као и семантичко-синтаксички при-
ступ, што је посебно видљиво у опширном Уводу. Теоријско уводно поглавље доноси 
информације о нормативистици као посебној лингвистичкој дисциплини; Пипер уво-
ди појмове „кодификатор“, „едукатор“ и „реализатор“ у значењу учесника са специ-
фичним комуникацијским улогама који су важни за квалитет књижевнојезичке норме 
и који имају комплементарне улоге у дискурсу нормативне лингвистике; истиче раз-
лику између „квалитета нормативних препорука“ и „квалитета њихове примене“, на-
глашава потребу за „оценом степена нормативне исправности исказа“, тј. нормативном 
евалуативношћу језичких појава којима се нормативна лингвистика бави. У Уводу су 
дати и циљеви Нормативне граматике. Иако се у њој описује граматичка структура и 
функција савременог српског језика, изузетно је важно што је то једина српска грамати-
ка која, поред дескрипције, доноси и експлицитне нормативне оцене граматичких појава 
(напомене) тамо где је нормативна оцена посебно важна, тамо где постоје колебања и 
грешке у употреби граматичких облика. Такве напомене су у овој књизи издвојене и 
јасно уочљиве, и, осим по изузетку, готово све су нормативне природе.

Иако аутори то не наводе, ова граматика је намењена широком, али не и најширем 
кругу читалаца. Њоме тешко да се могу користити ученици школског узраста, али је она 
изванредан приручник за њихове наставнике. Нормативне напомене окренуте су широј 
публици, па је у том смислу врло користан Регистар речи и израза у примерима који 
олакшава тражење конкретних проблематичних примера. У Регистру који је израдила 
ауторка овог приказа наводе се исправни облици речи и израза, а у Граматици се, тамо 
где је то потребно, уз исправне облике дају напомене о њиховој погрешној употреби.

Други аутор Нормативне граматике, академик Иван Клајн, романиста, председ-
ник Одбора за стандардизацију српског језика, лингвиста је широких интересовања. 
Његова дела, попут О функцији и природи заменица, Influssi inglesi nella lingua italiana, 
Dimonstrativi, deissi e sostituzione и др., представљају велики допринос светској 
италијанистици. Оно што је овде важно поменути јесте његов рад који се тиче неговања, 
стандардизације и изучавања српског језика. Аутор је великог броја књига, приручника 
и научних радова који се баве широким спектром проблема везаних за српски језик, од 
творбе речи, рада на правопису до употреба туђица и иновација у лексици и дефинисању 
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нових појава у савременом српском језику. Поред Творбе речи у савременом српском 
језику, врхунац представљају Клајнова лексикографска остварења, Италијанско-српски 
речник, и за нас у овом случају значајнији, Велики речник страних речи, најбогатији реч-
ник позајмљеница у српском језику. 

Као неко ко се бави медијским језиком још од времена кад тај термин није постојао 
(тада се звао „језик средстава масовних информација“), Иван Клајн је настојао да грама-
тику допуни што већим бројем конкретних примера, проблема и дилема који се јављају 
у свакодневној пракси, нарочито у комуникацији са читаоцима, новинарима и лектори-
ма.

Посебну пажњу И. Клајн је обратио на примере којима се илуструју дата правила. 
Неке од најбољих светских граматика рађене су на основу корпуса припремљених изри-
чито у ту сврху. Још је Маретић, уосталом, све примере узимао из писаца 19. века (пре-
тежно Вука и Даничића), а слично, само с новијим изворима, поступио је и Стевановић 
у својој Синтакси. Међутим, с циљем да неку појаву прецизно и конкретно представе, 
аутори ове граматике су, ипак, у неким случајевима били принуђени да конструишу 
примере. У таквим ситуацијама И. Клајн је уложио посебан труд да примери не звуче 
„уџбенички“, те да буду најприближнији онима из стварног живота. То значи, између 
осталог, да треба да буду лексички и тематски што разноврснији, да (мада има је глав-
ни циљ да прикажу дати облик речи, односе у синтагми или структуру реченице) треба 
да потичу из различитих семантичких области, а и да припадају разним стилским реги-
стрима, што су аутори на крају и постигли.

Грубо речено, захваљујући једном, пре свега, лингвисти-практичару, Ивану Клајну, 
и једном лингвисти-теоретичару, нормативне квалификације које се дају у овој грама-
тици ослоњене су како на језичку грађу тако и на богату нормативистичку литературу 
о српском и српскохрватском језику (језички приручници, саветници, поучници и сл., 
чији је библиографски опис дат на крају књиге) и на актуелну теоријску мисао о језичкој 
стандардизацији и нормативистици.

Имајући у виду ограничавајуће факторе, навешћемо само неколико карактеристич-
них мањих али важних питања на која су, можда и први пут у делу оваквог карактера, 
аутори покушали да дају одговор. На странама 54–56 аутори се баве тзв. социјалним 
фемининативима, тј. изведеницама женског рода за ознаку занимања или неког дру-
гог друштвеног статуса, почев од оних неспорних као учитељица, певачица па до оних 
чија је исправност под знаком питања, јер су настале из уверења да за сваки друштве-
ни статус без изузетка мора постојати именица женског реода (кованице као боркиња, 
експерткиња, јатачица, аташеица, инвалиткиња и сл.).

На стр. 132 издвојени су погрешни придевски облици као у примерима „Ефекат је 
застрашујућ“, „Уследио је изненађујућ пораст температуре“, где је у неодређеном виду 
употребљен придев који има само одређени вид, будући да је настао од глаголског при-
лога на -ћи.

На стр. 157 истакнуто је да се правило о двострукој негацији мора поштовати и у 
партиципским конструкцијама као ничим неизазване санкције, нигде незабележени по-
даци (мада се у пракси најчешће чује ничим изазване и сл.). 

На истој страни аутори разликују нестандардне облике трпних придева (отечено ме-
сто, цркнута крава, неодговорена питања) од оних који се морају допустити иако су од 
непралазних глагола (дипломирани студент, неексплодирана бомба, држати се догово-
реног).

На стр. 267 укратко је описана грешка коју је први уочио Драго Ћупић, а која је да-
нас све чешћа у медијима: изостављање именице у паровима типа „изједначавање само-
сталних (---) са произвођачима у привреди“.

Нормативна граматика није ни законик ни правилник. Чак и ако су њени аутори ве-
лики научници и онда кад буде доживела безброј допуњених и поправљених издања 
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(није на одмет поменути да је за свега три месеца прво издање распродато, што гово-
ри о потреби за једним таквим приручником), од ње не би требало очекивати да пружи 
одговор на сваку могућу недоумицу. Супротно старој флоскули, језик није „жив орга-
низам“ – језик је друштвена творевина, и као свака друга људска творевина има своје 
празнине које се никаквим декретима „одозго“ не могу попунити. Задатак је граматича-
ра, између осталог, и да констатује те празнине. Уместо строге дихотомије „правилно“ 
– „неправилно“, неки пут је могуће само оценити шта је прихватљивије, шта је мање 
прихватљиво, а шта се у оквиру дате граматичке структуре уопште и не да изразити, 
па је једино решење парафраза. Тако, рецимо, мада нема никакве сумње да требати у 
споју с другим глаголом мора бити безлично (стр. 165), то правило није могуће испо-
штовати у односним реченицама типа „Дошли су сви који су требали да дођу“. У рече-
ници „Председник жирија је честитао шесторици добитника“ не можемо добитнике да 
заменимо добитницама јер је шесторица тзв. мушколични број, а одговарајући женски 
облик, променљив по падежима, напросто не постоји. На једно од честих питања, „Како 
се зове становник тог и тог града?“, граматичар нема увек спреман одговор. Кан, Ница, 
Бари, Осло, Стокхолм, Минск, Сан Франциско, Лос Анђелес, Буенос Ајрес и др. (в. стр. 
227) – све су то велики и познати градови, али у српском немају изведемицу за станов-
ника. О таквим и другим „вансистемским“ појавама требало би да воде рачуна будући 
корисници ове граматике, а аутори су јавно обећали да ће водити рачуна о примедбама, 
предлозима, сугестијама које ће од њих доћи.

Марина Николић

В.П. Гудков, Грамматические очерки/Граматички огледи (Београд: 
Славистичко друштво Србиjе, 2013; Славистичка библиотека, 

књига Х), 189.
В конце 2013 года в Белграде вышла в свет книга В.П. Гудкова «Граматички огледи». 

В.П. Гудков – известный славист, сербист, более пятидесяти лет посвятил изучению и 
преподаванию сербского языка в МГУ им. М.В. Ломоносова. В книге собрано 12 ста-
тей, написанных в разное время (с конца 60-х до начала 2000-х гг.) на сербском и рус-
ском языках и напечатанных в авторитетных отечественных и зарубежных изданиях1. 
В отличие от ранее изданных сборников статей В.П. Гудкова (Славистика – сербисти-
ка, Москва, 1999; Исследование частных вопросов истории славянских языков, Москва, 
2007) в данной книге представлены работы о синхронном состоянии литературной нор-
мы сербскохорватского языка. 

Книга открывается предисловием к читателю на русском языке, в котором В.П. 
Гудков рассказывает о начале научного пути и формировании научных интересов, вспо-
минает своего учителя И.И. Толстого. В предисловии он признается, что одним из по-
будительных мотивов к исследованию грамматической структуры современного серб-
ского языка послужила преподавательская деятельность: существовавшие пособия и 
грамматики сербскохорватского языка не могли удовлетворить иноязычную аудиторию, 
в них было много лакун, отдельные места оставались просто без описания. Особенно 
привлекли внимание В.П. Гудкова вариантные формы. Поражает объем материала, ко-
торый был проработан автором. Не имея возможности проводить широкомасштабное 
анкетирование носителей языка, В.П. Гудков отбирал материал в основном из литера-
турных источников, а это десятки тысяч страниц текста. На этом объемном материале и 

1 Речь идет о журналах Наш jезик (Београд), Зборник Матице српске за филологиjу и линг-
вистику (Нови Сад), Вестник Московского университета и др. 
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построены выводы статей, включенных в сборник. Хочется добавить, что даже сегодня, 
в век компьютерных технологий, вряд ли можно было бы провести такой подробный 
анализ, используя новейшие достижения (ведь помимо поиска анализируемых единиц, 
необходим критический подход при их отборе). Тем более удивительна проделанная ра-
бота, что проводилась она вручную на протяжении многих лет! 

Открывает сборник статья, посвященная вопросу дистрибуции окончаний в твори-
тельном падеже единственного числа существительных мужского рода. В.П. Гудков де-
лает вывод, что выбор окончания зависит от конечного звука основы. Далее вниманию 
читателя предлагается статья о звательных формах существительных мужского рода, 
выясняется дистрибуция окончаний –е и –у, а также использование форм именительно-
го падежа в функции звательного. Отмечается, что формы типа углу, балкону, кревету 
встречаются в литературных произведениях, хотя и противоречат грамматическим опи-
саниям, что свидетельствует о том, что «литературно-языковая практика шире и бога-
че…, чем установившиеся правила…» (стр. 49). Заканчивается статья призывом и даль-
ше исследовать данные формы, с применением современной методологии. В третьей 
статье освещено использование окончаний –а и –и в родительном падеже множествен-
ного числа существительных II склонения. Автор приводит мнения югославских линг-
вистов, которые высказываются о распространении окончания –а и о постепенном вы-
теснении окончания –и. В таблицах наглядно представлено распределение окончаний 
в произведениях отдельных писателей и показано, что окончание –и часто встречается 
в языке писателей как восточного, так и западного варианта сербскохорватского языка 
(хотя и в меньшей степени). Чередование г,к,х // з,ц,с в склонении имен существитель-
ных рассматривается в следующей статье. Автор предлагает разграничить проведение 
этого чередования по склонениям, поскольку в I склонении это чередование реализует-
ся регулярно, тогда как во II склонении следует рассматривать отдельно названия и име-
на лиц и все остальные существительные. Далее читатель переходит к статье, в которой 
анализируется чередование Ø//а у существительных среднего рода в родительном паде-
же множественного числа. Автор обращает внимание, что в существующих граммати-
ческих изданиях это чередование описано «очень обобщенно» (стр. 101). Интерес для 
исследователя представляют существительные со скоплением согласных в конце осно-
вы (речь идет о суффиксах –ств-, -штв-, -j- и др.). В конце статьи автор приходит к вы-
воду, что для получения более подробной картины, необходимо сочетание различных 
методов исследования, в частности – использование анкетирования носителей. Формам 
множественного числа существительных с неравносложной основой посвящена следу-
ющая статья сборника. В частности, рассматривается функционирование таких слов как 
тело, чудо, небо, подне, поподне, послеподне, преподне, доподне. В.П. Гудкова не удо-
влетворяют описания в грамматиках, не подкрепленные никакими языковыми приме-
рами, поэтому автор представляет собственное исследование на эту тему. В результате 
В.П. Гудков приходит к выводу, что функционирование форм типа телеса гораздо шире, 
нежели это отмечено в грамматиках. Что касается слов типа поподне и производных от 
него, то здесь предлагается включать в грамматические описания двойные формы (им. и 
в.п. мн.ч: подневи/подневе и поднева), автор также отмечает, что в языке Вука Караджича 
поподне не склонялось. В статье «Две белешке и именичкоj «неjеднакосложноj» декли-
нации» продолжено рассмотрение форм существительных с неравносложной основой, 
на этот раз выбраны для анализа имена собственные (Миле, Раде и др.) и существитель-
ное стакло. Выдвигается предположение, что появление основы на –ет в склонении 
имен собственных может быть под влиянием диалектов, что, однако, требует дальней-
шего изучения диалектологов. Не обошел вниманием автор и особенности склонения 
существительного вече(р), чему посвящена следующая статья. В.П. Гудков отмечает, 
что внимание к вариативным формам является насущной задачей лингводидактики. 
Делается вывод о смешанном характере склонения данного существительного. В ста-
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тье «Вариантные формы творительного падежа III склонения» лингвист опирается 
на работу И. Поповича (в которой, однако, анализируемый материал был недостато-
чен), в которой поддерживается фонословообразовательный фактор при распределении 
окончаний у данных существительных. Вывод В.П. Гудкова заключается в следующем: 
распределение окончаний –(j)у и –и зависит от исхода основы, при этом в некоторых 
случаях действует и лексический фактор. Автор также оспаривает распространенное 
мнение о том, что выбор окончания –и возможен только в случае с предлогом или име-
ет диалектную окраску. Формы творительного падежа единственного числа существи-
тельных третьего склонения рассматриваются также в статье «Обликовање инструмен-
тала jеднине у именичкоj трећоj деклинациjи». В следующей статье автор обращается 
к функционированию падежных форм числительных oba/obje в западноиекавской зоне 
сербскохорватского языка. Отмечается, что в отличие от грамматических описаний, в 
которых представлены одни формы, в литературных произведениях встречаются дру-
гие формы (obim(a), obih). Завершает сборник статья о функционировании конструк-
ции, замещающей инфинитив. Внимание на подобные конструкции В.П. Гудков обра-
тил еще будучи студентом, как он сам отмечает в предисловии «я был заинтригован 
одним глагольным явлением, не имеющем аналога в русском языке» (стр. 6). В этой ста-
тье речь идет об экспансии заменяющей инфинитив конструкции да+настоящее время 
(использование форм типа нећу да мислим в значении не буду думать). В послесловии С. 
Танасич отмечает ответственность, добросовестность автора, а также объем проанали-
зированного материала и приводит слова выдающегося сербского лингвиста П. Ивича, 
который назвал В.П. Гудкова «лучшим знатоком сербского языка за пределами сербской 
лингвистики» (стр. 185). 

Интерес к недостаточно освещенным в грамматических описаниях вопросам серб-
ского языка позволил В.П. Гудкову систематизировать неясные моменты в сербской 
лингвистике, что благоприятно сказалось на лингводидактике, в частности на обучении 
сербскому языку нескольких поколений российских югославистов. 

Глеб Пилипенко 
Институт славяноведения РАН

Ксенија Кончаревић, САКРАЛНА КОМУНИКАЦИЈА: НОРМЕ, 
ТРАДИЦИЈЕ, СРЕДСТВА (Београд: Православни богословски 

факултет, 2013) 366
Монографија Сакрална комуникација: норме, традиције, средства настала је на 

основу истраживања у оквиру међународног пројекта „Комуникативно понашање сло-
венских народа“ (Универзитет у Вороњежу; Русија) и пројекта „Српска теологија у ХХ 
веку: фундаменталне претпоставке теолошких дисциплина у европском контексту – 
историјска и савремена перспектива“ (Православни богословски факултет Универзитета 
у Београду).

Аутор монографије др Ксенија Кончаревић (1965), редовни професор Православног 
богословског факултета Универзитета у Београду, истакнути је стручњак у области тео-
лингвистичких истраживања. Др Ксенија Кончаревић обајвила је научне монографије: 
Настава страног језика на филолошким студијама: теорија и пракса. Филолошки фа-
култет, Београд, 1996; Савремени уџбеник страног - руског језика: структура и садржај. 
Завод за уџбенике и наставна средства, 2004; Језик и православна духовност. Студије 
из лингвистике и теологије језика. Каленић, Крагујевац, 2006; Настава и методика на-
ставе руског језика у Србији у XIX и XX веку: прилози за историју. Славистичко друшт-
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во Србије – Чигоја штампа, Београд, 2010 (коаутор са др Даром Дамљановић); Руско-
српски и српско-руски теолошки речник. Службени гласник, Београд, 2012 (коаутор са 
Миланом Радовановићем), неколико универзитетских уџбеника и приручника, као и 
више од 270 радова објављених у релевантним домаћим и страним научним часописи-
ма, тематским и зборницима са научних скупова.

Најновија монографија проф. др Ксеније Кончаревић, поред кратког Предговора, сад-
ржи три тематске целине: Сакрална комуникација у прошлости и данас, Језици сакрума, 
Религиолект, култура, норма. Списак релевантне литературе, лексикографских и других 
извора наводи се после сваке појединачне студије. У првом делу Сакрална комуникација 
у прошлости и данас разматрају се норме, традиција, вербална и невербална средства, 
комуникативне сфере и ситуације у сфери сакралне комуникације; представљена су три 
модела дескрипције и анализе сакралне комуникационе културе – ситуациони, аспе-
катски и параметарски. Овај део обухвата следећа поглавља: Сакрална комуникацијска 
култура као предмет проучавања; Патристички списи као извор за проучавање аскет-
ске комуникацијске културе; Комуникацијске традиције руског монаштва (према ти-
пицима из XI-XVII века); О утемељењу норми монашке комуникацијске културе код 
Срба у типицима Светог Саве и Комуникациона личност српског парохијског свеште-
ника. Део монографије под насловом Језици сакрума разматра сакралне језике пре све-
га са лингвокултуролошког и социолингвистичког аспекта. Садржи следеће студије: 
Социолингвистички аспекти полилингвизма сакралних језика у оквирима Pax Slavia 
Orthodoxa; Црквенословенски језик кроз призму лингвокултурологије; О језичкој по-
литици Цркве у контексту литургијске обнове (руска искуства из ХХ и с почетка XXI 
века); Српски језик у литургијском функционисању: стање и перспективе. Трећи 
део Религиолект, култура, норма разматра проблем посебног језичког израза којим 
се служе припадници заједнице Цркве у културној, образовној и професионалној 
сфери комуникације, а обухвата студије: Религиолект као израз идентитета заједнице: 
православна перспектива; Српски православни социолект (оглед системско-структуралне 
анализе); Руско старообредништво кроз призму лингвокултурологије и теорије комуни-
кационе културе; О неким нормативистичким питањима у српском сакралном изразу. 

Појава монографије Сакрална комуникација: норме, традиције, средства је од изу-
зетног значаја већ и по томе што су у српској лингвистици малобројни радови посвећени 
истраживањима комуникационе културе. У овој монографији различити аспекти руске 
и српске сакралне комуникационе културе истражују се на нивоу једног од наведених 
језика или конфронтационом анализом, из синхронијске и/или дијахронијске перспек-
тиве. У истраживању су примењени већ разрађени модели анализе, али су извршене 
и одређене модификације модела условљене специфичностима предмета проучавања. 
Дакле, остварен је основни циљ истраживања Ксеније Комчаревић – теоријско-
методолошко постављање и експликација проблема истраживања на једном са стано-
вишта лингвокултурологије и комуникологије релевантном, а у нашој лингвистици још 
увек неистраженом подручју.

У истраживањима сакралне комуникационе културе аутор примењује три модела 
дескрипције и анализе – аспекатски, параметарски и ситуативни, показујући да сва три 
модела обезбеђују комплексност и систематичност дескрипције како у монолингвалној, 
тако и у контрастивној перспективи, при чему аспекатски и параметарски мо-
дел има стриктно синхронијску усмереност, док ситуативни може наћи примену и у 
дијахронијским истраживањима. Истраживања у овом домену, како показује аутор, без 
обзира на методолошку схему на којој се базирају, имају имплицитно или експлицит-
но контрастивни карактер: дескрипција и анализа по правилу се врше из перспективе 
неке друге комуникационе културе – националне (нпр. бикултурни опис комуникацио-
ног понашања српског и руског монаштва) или социјалне (упоређивање комуникационе 
културе различитих друштвених група издвојених по критеријуму односа према вери 
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и духовности или по месту у организационој структури Цркве, нпр. верника и атеиста, 
монаха и лаика, монаштва и свештенства, старообредника и чланова већинске Цркве у 
руској, одн. припадника богомољачког покрета и парохијана у српској средини). 

Не улазећи у дескрипцију и анализу појединих студија наводимо неке од главних 
момената истраживања. У првом делу монографије аутор нуди преглед потенцијалних 
праваца истраживања сакралне комуникационе културе, при чему се наглашава 
њихова разгранатост, научна утемељеност и плурализам методолошких приступа, као 
и могућност коришћења различитих врста извора за ексцерпирање релевантних по-
датака. Обрада ове проблематике у теоријском погледу по мишљењу аутора може ре-
зултирати продубљивањем научне концепције истраживања комуникационе културе, 
усавршавањем њене методологије, и пре свега пружити могућност систематизовања 
комуникацисјких норми и традиција. Посебне студије посвећене су комплексном и си-
стемском опису комуникацијских норми и традиција древног монаштва у египатској, 
палестинској и сиријској социокултурној средини; аскетској комуникацијској култури у 
руској говорној и социокултурној средини из дијахронијске перспективе; идентификацији, 
систематизацији и анализи комуникацијских норми прихваћених у српским монаш-
ким заједницама од краја XI до почетка XII века на основу најстаријих српских дис-
циплинарних типика. Први део књиге завршава синхронијски постављена студија 
Комуникациона личност српског парохијског свештеника, у којој је примењен параме-
тарски модел, који омогућава ефикасно идентификовање доминантних чинилаца, пара-
метара и обележја професионалне комуникативне личности. У другом делу монографије 
разматра се питање социолингвистичких оквира функционисања богослужбених језика 
словенских помесних православних Цркава који су у напоредној или конкурентској 
употреби. Анализа полилингвизма сакралних језика спроводи се уз узимање у обзир 
његових историјских, културолошких, еклисијалних и интралингвистичких корена. 
Даље се сагледава црквенословенски језик кроз призму лингвокултурологије, анализи-
ра комплекс мера језичке политике и језичког планирања предложених у току припре-
ма за Помесни сабор Руске православне Цркве и током његовог одржавања 1917-18. го-
дине. Последња студија другог дела књиге посвећена је српском језику у литургијском 
функционисању где се систематски приказују и критички валоризују ставови верника 
Српске православне цркве према употреби савременог српског стандардног језика у 
богослужењима добијени анкетирањем репрезентативног узорка испитаника и изводе 
могућне импликације за језичку политику и језичко планирање у литургијској сфери. 
Трећи део монографије – Религиолект, култура, норма – посвећен је феномену рели-
гиолекта, који се дефинише као релативно стабилан, социјално маркирани подсистем 
националног језика који задовољава комуникационе потребе припадника одређене 
конфесије, односно чланова одређене верске заједнице. У студији Српски православ-
ни социолект описују се основна обележја православног социолекта српскога језика по 
језичким нивоима: фонетско-прозодијски, графијско-ортографски, граматички, лексич-
ки, ниво комуникационог понашања. Посебна студија посвећена је руском старообред-
ништву кроз призму лингвокултурологије и теорије комуникационе културе, где се даје 
опис комуникацијске културе старообредника из нормативне и дескриптивне перспек-
тиве према ситуационом моделу дескрипције. Последња студија посвећена је српском 
језику тј. актуелним нормативистичким питањима у српском сакралном изразу.

На основу свега изложеног можемо са сигурношћу тврдити да монографија Сакрална 
комуникација: норме, традиције, средства представља остварење од велике и много-
струке важности у првом реду за теоријско и практично проучавање руског и српског 
језика у области сакралне комуникације; за проучавање српског и других словенских 
језика са социолингвистичког и лингвокултуролошког аспекта, као из перспективе 
језичке политике и језичког планирања у сфери сакралне комуникације; за шира и дубља 
проучавања религиолекта, тј. посебног језичког израза унутар Цркве. Монографија је 
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намењена теолозима, лингвистима, културолозима, али је занимљиво, информативно 
и корисно штиво сваком читаоцу кога интересују различите специфичности сакралне 
комуникације. 

Дара Дамљановић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет

Радослав Бошковић, СРПСКО-РУСКИ РЕЧНИК (Београд: Јасен, 
2013), 1070. 

СРПСКО-РУСКИ РЕЧНИК Радослава Бошковића, најобимније његово лексикограф-
ско дело, појавио се у издању НК Јасена, Београд. Наиме, Радослав Бошковић је аутор 
и предходног двојезичног речника – Руско-српског, српско-руског речника (2012), који 
му је и послужио као добра основа за израду великог Српско-руског речника, о којем је 
и реч. Овај речник је општег типа, намењен како српским, тако и руским корисницима. 
Садржи око 55000 најфреквентнијих речи-одредница савременог српског језика. Иначе, 
речник таквог обима и типа у српској лексикографији није до сада објављен. 

Речник који је пред нама, несумњиво је плод напорног рада и упорности његовог 
аутора, уз јасно испољену спретност да из огромног језичког блага сачини такав избор 
лексикографске грађе из свих подручја људске делатности и свакодневног живота, који 
би задовољио основне, али и шире и дубље потребе различитог круга потенцијалних 
корисника. Веома је широко заступљена лексика из класичне и савремене српске 
књижевности, уметности, науке и технике, економије и бизниса, политике и средста-
ва комуникације и, свакако, лексика свакодневне комуникације (савремена разговор-
на лексика). Све ће то корисницима речника омогућити да се лакше и брже снађу у 
најразличитијим животним ситуацијама. 

Пажљивијим увидом у текст овог речника, лако је закључити да се аутор руководио 
двама основим критеријумима избора лескичког корпуса за речник: 1) критеријумом 
фреквентности речи и 2) критеријумом актуелности у савременом друштвеном и кул-
турном тренутку, како на српском, тако и на ширем међународном простору. Отуда реч-
ник садржи лексички фонд који у великој мери одражава друштвене промене до којих је 
дошло последњих деценија у Србији и у Русији. Те промене су имале снажан утицај на 
подручје српског и руског језика и култура. Стога је у речник укључен и богат материјал 
културолошких чињеница и реалија, које често прате одговарајући коментари, чиме реч-
ник добија и важну културолошку компоненту. 

Како сам аутор у Предговору речнику истиче, „Речник је намењен преводиоцима, 
научним радницима, наставницима, студентима и свим корисницима који располажу 
одређеним нивоом знања руског језика“. Треба истаћи да речник својим садржајем по-
крива све функционалне стилове савременог српског језика, што га чини комплетнијим, 
кориснијим и у пракси употребљивијим.

При лексикографској обради одредница аутор се руководио принципом комплекс-
ности и систематичности, ослањајући се добрим делом како на раније разрађен си-
стем лексикографског описа лексике, тако и на резултате бројних конфронтационих 
истраживања српског и руског лексичког система. У речнику су различита значења речи 
обележена редним бројем, а њихова употреба је илустрована примерима и неретко кон-
цизним објашњењима у загради или упућивањем на рекцију руског глагола. Од посеб-
ног је значаја и чињеница да је аутор при навођењу илустративних примера имао у виду 
типичне грешке које се јављају при усвајању руског као блиско сродног језика у српској 
средини. Такође, аутор се придржавао и правила да увек означи род српских имени-
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ца, док је род руских именица означен само у случајевима у којима се не подудара са 
именицама-еквивалентима у српском језику. Сваку српску одредницу чине (при обради 
и опису) следећи елементи: граматичка карактеристика, семантизација и илустративни 
примери њене употребе у лексичком окружењу и лексичко-синтаксичким спојевима; на 
крају речничког чланка, када је прилика за то, дају се устаљени и фразеолошки изрази, 
пословице, изреке и слично, указује се на стилске одлике речи и израза, уз потребне ко-
ментаре и објашњења на руском језику. С обзиром на тип, обим и намену речника, очи-
гледна је тежња и настојање аутора да готово без изузетка пренесе све еквиваленте да-
тих речи-одредница и израза, што нимало није било лако, а у неким случајевима и тешко 
решиво, јер су бројна значења и област њихове употребе неретко неподударни у српском 
и руском језику. Заправо, аутор у неким случајевима, при семантизацији српских одред-
ница, налази решење тако што даје по неколико речи које су само делимични еквива-
ленти, понекад с коментаром или објашњењем у загради, што кориснику речника може 
помоћи да сам пронађе одговарајући еквивалент у одређеној области људске делатно-
сти. Отуда је и сам аутор био свестан могуће семантичке непотпуности и непрецизно-
сти, које су условљене, пре свега, узроцима објективне природе – одређеним степеном 
неподударности лексичких система српског и руског језика, без обзира на њихову бли-
ску генетску сродност. 

Све српске одреднице су доследно и пажљиво обрађене у екавској варијанти и ак-
центоване су, што представља велику предност и вредност овог речника. То се односи 
и на руске еквиваленте. 

Основни корпус овог великог речника чини Речник српскога језика, у издању Матице 
српске (2007). Током израде речника аутор је користио и најзначајнију и најновију лек-
сикографску литературу на српском и руском језику, публицистичке и новинске тексто-
ве и друге материјале који су могли послужити као извор конципиране грађе, уз стално 
настојање да се уз лексику различитих стилова нађе што је могуће више неологизама, 
као и речи страног порекла које су у последњој деценији ушле у српски језик. 

 Српско-руски речник Радослава Бошковића је плод вишегодишњег и одиста 
напорног, одговорног и деликатног рада његовог аутора, иначе веома искусног универ-
зитеског предавача и познаваоца руског језика. Речник одликују неоспорни квалитети, 
на које смо напред указали, с дубоким уверењем да ће бити од велике практичне кори-
сти свима онима којима је намењен, као и оним корисницима који се на било који начин 
интересују како за српски, тако и за руски језик и културу.

Вучина Раичевић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет

Милосав Ж. Чаркић, СТИХ И ЈЕЗИК (Београд: Међународно 
удружење „Стил“, Институт за српски језик САНУ, 2013), 642.
Монографију пред Вама написао је истакнути стручњак у области стилистике и пес-

ничког језика Милосав Ж. Чаркић, чувени уредник високо цењеног научног часописа 
Стил и аутор књиге On Poetic Language (Београд, 2010) која, заправо, чини полазиште 
овог репрезентативног, аналитичног и у значењском смислу исцрпног, сложеног дела. 
Оно је чак компактније од претходног, које се састојало од десет релативно независ-
них поглавља која се баве кључним проблемима стања, статуса и развоја песничког 
језика. Могу само да поновим речи које сам употребио у својој рецензији претходне 
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Чаркићеве књиге, да постоји само неколико стручњака који једнако систематично као 
Чаркић анализирају те проблеме, везане за језичку страну теорије стиха. 

Аутор је ово дело поделио у три главна поглавља која прате закључак (резиме) на 
енглеском језику, списак скраћеница, цитирана литература, као и именски и предмет-
ни регистар. 

На самом почетку дела налази се детаљно опште објашњење основних поставки дела. 
Аутор подразумева да лингвистика као изучавање језичке структуре уопште обухвата 
поетику као свој саставни део. Цитира дела многих својих претходника, укључујући 
не само руски ОПОЈАЗ и читаву формалистичку школу (Шкловски, Јакобсон), већ и 
А. А. (О. О.) Потебњу са његовим делом Thought and Language (1862) које представља 
стварни темељ разматрања односа језика, духовности и песничког језика. Није изоста-
вио ни руског песника и теоретичара симболизма А. Белија, а наравно ни утемељивача 
историјске поетике А. Веселовског, као ни француску семиолошко-структуралистичку 
школу на челу са Роланом Бартом. 

Поетски текст се не може до краја разумети ако се не узме у обзир значај његовог 
језичког слоја (нпр. феноменолошко раслојавање књижевног дела Р. Ингардена, “слој 
гласова и гласовних творевина и карактера вишег реда; слој значењских јединица: смис-
ла појединих реченица и смисла целих склопова реченица; слој схематизованих аспека-
та у којима се испољавају разноврсни предмети приказани у књижевном делу; слој при-
казаних предметности, које се испољавају у интернационалним околностима створеним 
путем реченица”). 

Аутор овог дела наглашава општеприхваћену чињеницу да се књижевно дело 
остварује у језику и постоји једино посредством језика који се испуњава личним по-
етским садржајем песника. Језик песничког дела садржи и конвенционална, општепоз-
ната значења, као и нова или новоостварена, иновативна поетска значења. У покушају 
да дефинише посебност самог стиха, аутор говори о строго организованом језичком 
сегменту, згуснутом песничком дискурсу посебне графичке, као и посебне ритмичке 
и звуковне организације. Мада се аутор и касније у књизи бави овим аспектом, ја бих 
ипак дефинисао стих, према формулацији чешког теоретичара стиха Јозефа Храбака, 
као ентитет sui generis који се не може поистоветити ни са речју, ни са групом речи, 
као ни са реченицом, независно или зависно сложеном реченицом специфичне синтак-
сичке структуре. На основу ове дефиниције, могу се издвојити три компоненте: стих 
представља особен фонетско-фонолошки, графички и синтактичко-семантички ентитет. 
Такође не бих наглашавао музичку природу стиха, већ “beau arts quality” који му дају 
Музе (визуелне уметности и музика): стога се природа стиха не повезује толико са му-
зиком мада је његов фонолошки квалитет близак музици, али ипак различит (J. Hrabák, 
Úvod do teorie verše. SPN, Praha 1978, и остала издања, J. Levý: Problémy srovnávací 
versifikace, Olomouc, 1963, погледати и методолошко поглавље за наставнике основних 
школа: I. Pospíšil, Tajemství verše, CERM, Brno 1995).

Друго основно полазиште Чаркићевих рефлексија тиче се функције и улоге понављања 
у песничком језику и језику стиха као таквог, који – према његовим тврдњама – почи-
ва на великом броју понављања: понављања звукова и звуковних низова, римованих 
сагласја, наглашених и ненаглашених слогова, композиционих елемената итд. Уз једну 
примедбу: мада су већа учесталост понављања и њихова кључна улога у настанку пес-
ничког језика стиха непобитни, она се такође јављају и у прозним и драмским текстови-
ма – исто важи и за стилске фигуре и тропе. 

Пошто је аутор своје основне тезе засновао на иманентистичким претпоставка-
ма, он наводи да песнички језик имплицира извесну меру парадокса, спајајући мак-
сималну организацију са максималном информативношћу. Истовремено присуство ове 
две крајности у књижевном (песничком) тексту могуће је захваљујући постојању две 
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супротстављене тежње: ка аутоматизацији и ка деаутоматизацији. 

Стога је по речима аутора његов главни задатак да открије скривену суштину стиха 
као таквог, утемељеног на природи песничког језика као посебног типа комуникације 
који садржи и уобичајена средства свакодневног међусобног споразумевања, али 
постаје и особен одраз комплекса “човек и свет“, где је језик посебно средство поимања 
и разумевања света или космоса, и положаја човека у времену, у свој њиховој сложено-
сти. 

Значајан аспект ауторовог opus magnum је поткрепљење тврдњи на грађи из српске 
поезије из периода од духовне, средњовековне поезије све до српске модерне. 

Постављају се, међутим, још два питања: прво, степен уопштавања оваквог 
истраживања ограниченог на националну грађу српског језика, друго, српска духовна 
(религиозна) поезија је у језичком смислу хетерогена, и обухвата значајан слој цркве-
нословенског прожетог траговима говорног српског језика, који се кроз ову синтезу по-
степено развија до савременог српског, како говорног, тако и песничког језика. Други 
проблем представља чињеница да је потребно да се јасније разграниче језичка обележја 
различитих књижевних родова (genera) и њихови заједнички именитељи (loci communes, 
topoi) с једне стране, а са друге несагласја и контрадикције у њиховим међусобним од-
носима. 

Упркос томе, ово комплексно, импозантно и подстицајно истраживање М. Чаркића 
представља најуспешнији покушај да се изнова дефинише песнички језик уопште, а по-
себно језик стиха. Његове опште поставке поткрепљене су огромном количином српске 
језичке грађе у огромном временском раздобљу, почев од Средњег века све до почетка 
20. века. 

Прво поглавље Српска духовна поезија обухвата пет делова: „Плетеније словес”; 
Хомојарктон и хомотелеутон; Модели риме; Дихотомије и Структура акатиста. 
Према овом аутору, српски духовни песници служили су се стилом „плетеније словес“, 
чиме се њихова слобода свела на простор унутар речи. Користили су гласовне фигу-
ре које нису досезале до нивоа речи: „асонанцу, алитерацију, асонантско-алитерациону 
везу, хомојарктон, хомојотелеутон, парономазију, риму, етимолошку фигуру или су 
користили целе речи у виду: анафоре, епифоре, анадиплозе, симплохе, полиптотона, 
унутрашњих лексичких понављања, лексичких понављања у композитама — и тако по-
стизали двојак ефекат. Понављањем истоветних гласовних структура, које се оствари-
вало низањем речи са истим почетком или завршетком (понекад и једним и другим), 
речи су се, независно од свога положаја у контексту, доводиле у непосредни контакт и 
уланчавале у сложене (оказионалне) знакове, који су функционисали једино у остваре-
ним контекстима […]. Узвишеност и експресивност стила плетенија словес условљена 
је религиозним надахнућем писања и говорења који, као битни елементи људске духов-
ности, не смеју бити обични нити свакидашњи.” 

Пошто је стил “плетеније словес” био типичан за читав православни словенски 
свет, било би корисно упоредити ово истраживање са књигом чији је аутор Светла 
Матхаузерова (Древнерусские теории искусства слова. Univerzita Karlova, Praha 1976).

Главни резултат овог дела рада састоји се у чињеници да је аутор показао колико 
је ова поезија прожета различитим звуковним елементима, тј. римом, алитерацијом, и 
другим фоничким својствима. Чак је указао и на различите обласне и контекстуалне 
реализације сакралног језика духовне поезије. Овај део његовог истраживања у тесној је 
вези са улогом језика у древним духовним текстовима укључујући старохебрејске (Тора, 
Стари завет), који садрже тајанствени састојак језика (магију, нумерологију) као шифру 
коју треба дешифровати. 

Аутор је потпуно у праву када сматра да је један од циљева песничког језика, 
укључујући језик стиха, да се испоље његове духовне функције које га издвајају из 
реалности свакодневне комуникације, да се покаже да је језик моћно средство дубо-
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ког поимања људског постојања. Такође је у праву ако средњовековну духовну поезију 
повезује са поезијом романтизма (мада је очигледна двострука структура средњовековног 
српског) и модерне, пошто је ове три развојне епохе повезивало отуђење као средство 
дубљег разумевања човека и света у којем живи. С друге стране, два развојна тока остају 
по страни: реализам и постмодерна. Док је реализам наметао најмањи могући раскорак 
између уметности и стварности, постмодерна је књижевност супротставила реалности: 
књижевност (belles lettres) и уметност уопште заснивају се на низу понављања, на ин-
тертекстуалности. Али разлика између поменутих периода и токова и ових потоњих 
(који обухватају и реалистичку и постмодерну поезију) није огромна. Основни циљ је 
исти: да се испуни јаз између језика и стварности, да се удаљеност између њих све-
де на најмању меру (у чешком контексту 1970-их и1980-тих тим проблемом се бавио 
тзв. Шабоуков тим), да се песнички језик преобрази на основу саме стварности (нпр. 
прозаизација поезије) и да се обнове старији језички слојеви. Стога будућим истражива-
чима остаје задатак да сложеном анализом обухвате и реализам и постмодерну, а можда 
и авангарду, ако је узмемо у обзир као поетски независну појаву: реалистичка и постмо-
дернистичка поезија постоје и мада су ови правци пре заступали непоетска гледишта, 
то је био само другачији метод даљег унапређења језика стиха. Чаркићево ремек-дело је 
анализа акатиста укључујући и све околности које подразумева српски контекст. 

У другом поглављу, које се бави српском романтичарском поезијом, ова поезија је 
окарактерисана на следећи начин: “У том смислу, у српској поезији долази до вели-
ког заокрета, јер тадашњи песници са недефинисаног, неуређеног, ненормираног славе-
носрпског, прелазе на народни језик, који је нормирао Вук Стефановић Караџић, тако да 
се у поетском језику српских романтичара нашло веома много фонолошких, граматич-
ких, лексичких облика живећих вековима у српском народу и у српском усменом стихов-
ном и прозном стваралаштву. Овде је важан и тај моменат, јер ће тај вуковски језик по-
стати основица српског књижевног језика до данас, а и код издвојених и новонасталих 
народа од српског народа: Хрвата, Бошњака (босанских муслимана), Црногораца. И ово 
поглавље садржи пет огледа: Фонометаплазме, Глаголске фонометаплазме, Именичке 
фонометаплазме, Узвици и Вуковски песници.”

Чаркић је анализирао поезију Б. Радичевића. Ј. Јовановића Змаја, Ђ. Јакшића и Л. 
Костића. Један од најзанимљивијих делова његовог истраживања тиче се српских узви-
ка у поезији: “У српској романтичарској поезији фреквенција узвика је веома израже-
на. Стога није нимало необично да сви или већина стихова једне строфе почињу истим 
узвиком или да се један узвик понови више пута у једном или два узастопна стиха.” Тако 
употреба узвика у српској романтичарској поезији песнику служи као лакмус папир за 
разграничавање између свакодневног и песничког језика. 

Треће поглавље бави се српском модерном. Овде аутор не може да изостави идеали-
стичку и нео-идеалистичку филозофију као извор ове поезије укључујући Орнаменталне 
фоничке структуре, Анаграмирање, Акценат и рима, Дисторзија придева и Тема, 
форма, садржај, наслове одељака завршног дела књиге. Грађу за ово истраживање 
представљала је поезија Ј. Дучића, М. Ракића, В. Петковића Диса, С. Пандуровића и А. 
Шантића. 

Поезија ових песника – у Чаркићевом тумачењу – садржи неколико типова естетских 
информација које преносе орнаменталне фоничне структуре, од којих су најистакнутије 
следеће: хедонистичка информација, кодно-стиховна информација, фономотивациона 
информација и информација текстуалне кохезије. 

Чаркићева изванредна књига представља низ текстуалних истраживања која теже 
да обједине лингвистички, поетолошки, стилистички, упоредни, семиолошки и фило-
зофски поглед на језик стиха као кључ за потпуније и префињеније разумевање поезије 
као средства поимања свеукупне људске егзистенције. Иако би требало да узме у обзир 
више књига и истраживања из разних области хуманистике, а посебно из теорије сти-
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ха различитих језика што је, наравно, изузетно тежак, чак утопијски подухват, његов 
приступ је дао непроцењиве резултате. Чак се усуђујем да кажем да се теорија сти-
ховног језика може поделити на периоде „пре и после Чаркића“: његово познавање 
књижевног стила омогућило му је да докаже да наука о књижевности и наука о језику 
чине јединствену целину. 

У контексту савремених истраживања у области стиха Чаркићева књига представља 
дело врхунског квалитета. Његово савршено познавање поезије уопште и посебно српске 
поезије потврђују да је Чаркић један од водећих светских стручњака у проучавању сти-
ха. 

Иво Поспишил
Масариков универзитет
Филозофски факултет

Брно, Чешка Република

PRAŽSKÉ SORABISTICKÉ STUDIE. K 60. výročí úmrtí Adolfa Černého 
(1864–1952) a 70. výročí úmrtí Josefa Páty, red. Petr Kaleta, Marcel 
Černý (Praha: Společnost přátel Lužice, Serbski institut/Sorbisches 
Institut, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2013) 173.
Колективна монографија обухвата радове седморице учесника симпозијума одржа-

ног поводом годишњица смрти чешких сорабиста Адолфа Черног и Јозефа Пате крајем 
2012. године у чешкој престоници. Представља трећи том едиције „Чешко-лужичкосрпска 
историја“ (Česko-lužická historie), наставак издавачке активности Друштва пријатеља 
Лужице са седиштем у Прагу, највећем сорабистичком центру ван територије Лужице. 
Учесници овог издавачког подухвата су поред Друштва били и Лужичкосрпски институт 
из Будишина те Катедра за средњоевропске студије Филозофског факултета Карловог 
универзитета у Прагу. Публикација нуди преглед истраживачких интересовања сора-
биста из Чешке, Немачке, Пољске и Србије о Адолфу Черном и Јозефу Пати, али и о 
другим сорабистичким темама. Марцел Черни (Marcel Černý) је у свом раду (Josef Páta 
mezi Lužicí a Bulharskem. Nad jeho „slovanskými“ juveniliemi na stránkách „Osvěty“ a 
„Národa“) Јозефа Пату представио као сорабисту, бугаристу и публицисту на основу 
анализе његових прилога у ревији „Osvětа“ и недељнику „Národ“. Идеје о важности 
националног препорода, утицајима чешке књижевности и културе на лужичкосрпску 
и бугарску, односима словенских народа у оквиру концепта о словенској узајамности, 
које су присутне у овом периоду Патиног рада, остаће карактеристичне за његово ства-
ралаштво до краја живота. Јан Хођејовски (Jan Chodějovský) својим прилогом (Činnost 
Josefa Páty v Lužickosrbském referátu) отворио је досад непознато поглавље из живо-
та Ј. Пате, из времена кад је управљао Лужичкосрпским рефератом, одељењем чешког 
министарства иностраних послова, у годинама након Првог светског рата. Аутор из-
носи информације од којих се само неке могу историјски потврдити, тако да задатак 
осветљавања овог дела Патиног живота остаје и даље задатак за чешку сорабистику. 
Томаш Дерлатка (Tomasz Derlatka) указује на негативно тумачење сорабистичких дела 
двају чешких сорабиста од стране лужичкосрпских књижевних критичара у време све-
опште примене маркистичких идеја у друштвеним наукама (Literárněvědné dílo českých 
sorabistů (zejména A. Černého a J. Páty) a jeho ideologické přehodnocování lužickosrbskou 
literární vědou po roce 1945). Петр Калета (Petr Kaleta) је својим радом (Adolf Černý a 
Ludvík Kuba v meziválečném časopise „Łužica“) изнео покушај дефинисања улоге Адолфа 
Черног и Лудвика Кубе у часопису Łužica који је излазио у периоду између два светска 
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рата. Пољски сорабиста Пјотр Палис (Piotr Pałys) анализом радова Јозефа Пате у часо-
пису Ruch Słowiański штампаном у Лавову у периоду од 1928. до 1939. године долази до 
закључка да су се захваљујући Патиним прилозима пољски читаоци могли ближе упо-
знати са стваралаштвом великог лужичкосрпског песника Мата Косика (Mato Kósyk), 
активностима Лужичкосрпског народног одбора и најважнијим особама тадашњег лу-
жичкосрпског културног живота. Овај сегмент монографије (Josef Páta ve lvovském 
časopise „Ruch Słowiański“ (1928–1939)) нам такође доноси информације о Патиним 
интензивним личним контактима с пољским истраживачима. Истакнути немачки сора-
биста Дитрих Шолта (Dietrich Scholze-Šołta) је своју пажњу усмерио на занимљиву про-
блематику, двојезичност у лужичкосрпској књижевности, на примеру једног од највећих 
лужичкосрпских писаца 20. века Јурија Брјезана (Dvojjazyčnost v lužickosrbské literatuře 
– na příkladě Jurije Brězana (1916–2006)). Специфичност овог феномена сам Брјезан је 
често објашњавао сценом из свог романа „Стари отац“ (Stary nan/Bild des Vaters) која 
садржи опис традиционалне лужичкосрпске свадбе за који му је у лужичкосрпском тек-
сту било потребно тек десетак редова, док је у верзији на немачком језику морао да 
употреби више од двоструког броја речи. Последњи рад у монографији (Sorabistika v 
Srbsku – historie, současnost a perspektivy rozvoje) Далибора Соколовића се такође само 
посредно односи на тематику симпозијума, доноси хронолошки преглед сорабистичких 
истраживања на територији Србије од друге половине 19. века до данашњих дана.

Приказана монографија представља вредан извор података о досад мање познатим 
аспектима живота и рада чешких сорабиста Адолфа Черног и Јозефа Пате. Упркос ве-
ликом броју постојећих радова с овом проблематиком, представљено издање не губи на 
својој актуелности и информативности, будући да су наслеђе које су они оставили за со-
бом узор и инспирација за нове генерације сорабиста, не само у чешкој средини, већ и 
шире.

Далибор Соколовић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет

У ЛАВИРИНТУ „КИЈЕВСКОГ ТЕКСТА“ 
Київ і слов’янські літератури: збірник, упорядник Деян Айдачич 

(Київ: Tempora, Београд: SlovoSlavia, 2013) 432.
Урбанистичка тематика, с обзиром на сва политичка, економска, социјална и кул-

турна збивања ХХ и почетком ХХІ века, постаје неисцрпно богат и актуелан материјал 
за књижевне експерименте, почев од модернистичких остварења. Градови са посебним 
онтолошким статусом у простору културе чине истовремено материјални и семиотички 
објекат што проузрокује обликовање одређених градских текстова као врсте надтек-
ста. Првим примером анализе таквог надтекста који је настао у књижевности на осно-
ву културног мита града сматра се истраживање петербуршког текста које је спровео 
руски научник Владимир Топоров. По том обрасцу, у последње време, у славистици 
се активно истражују московски, пермски, кримски, венецијански, лондонски, прашки, 
кијевски текст. 

Кијев као један од најстаријих градова Европе представља семантички центар многих 
књижевних остварења, стога је кијевски текст често заступљен у научно-дискурсивним 
праксама, првенствено украјинских истраживача. Међутим, зборник Київ і слов’янські 
літератури, објављен средином 2013. године у заједничком подухвату две издавачке 
куће – кијевске Tempore и београдске SlovoSlavie, сведочи о проширењу књижевно-
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националних оквира у којима кијевски текст настаје и граница аспектуалног поља 
истраживања овог феномена, као и о множењу „ванукрајинских“ научних погледа на 
њега. 

Зборник представља део пројекта „Тоpoi“ чији је руководилац проф. др Дејан 
Ајдачић. 2011. године у Београду, у његовој редакцији изашла је књига Венеција и сло-
венске књижевности којом је овај пројекат започет. Зборник посвећен колевци источ-
нословенских народа и главном граду садашње Украјине по обиму и садржају не уступа 
претходном издању у којем су сакупљена истраживања о магији града на води. Уредник 
је одлучио да се под једним корицама насловљеним Київ і слов’янські літератури нађу 
како текстови лепе књижевности, тако и књижевно-теоријске расправе које у зборнику 
ипак имају квантитативну предност. 

Педесетак страна у овом издању заузимају оригинални фрагменти кијевског текста, 
односно кратка књижевна дела која се штампају први пут. Ту су се нашле песме савре-
мених украјинских аутора Ирине Шувалове, Андреја Љубке, Јулије Стахивске, Петра 
Мидјанке, у чијим редовима се препознају локуси и симболи Кијева: Крешчатик, Златна 
капија, Славута, кестен, Кијевска торта, калдрма, златне куполе. Њихов број се повећава 
у прозним делима – новелама Олега Коцарева, Лесја Белеја и есејима Богуслава Бакуле, 
Јудит Херман и Милете Продановића. 

Већи део зборника чине 26 научно-истраживачких радова у којима су се аутори из 
Украјине, Русије, Пољске, Србије, Немачке, Италије бавили различитим „кијевским” 
темама. Многовековна и сложена историја овог града је разлог да се кијевски текст са-
гледава као структурно хетероген и динамичан систем који доживљава различите етапе 
развоја. Стога се и уредник зборника определио за хронолошки редослед заступљених 
тема. 

Радови Корнелије Солдат и Татјане Иванове доносе нам сазнања о настанку најстаријих 
урбанистичких скица, односно о почецима портретисања Кијева у ранохришћанској 
средњовековној књижевности. Док се Корнелија Солдат усредсређује на познату лето-
писну хронику Повест минулих лета у којој уз идеје јачања кијевскоруске државности и 
уједињавања руских кнезова против заједничких непријатеља настаје перифраза мајка 
градова руских, Татјана Иванова прати статусна обележја топонимијских блокова Кијев 
и Москва у народној епској традицији на примеру руских билина.

Ренесансни и барокни период кијевског текста у којима се запажа афирмација Кијева 
као другог Јерусалима, истражују Володимир Крекотењ, Микола Сулима, Ђанфранко 
Ђираудо, Јуриј Пелешенко, Наталија Јаковенко, Леонид Ушкалов. Радове ових аутора 
тек условно издвајамо као посебан блок у зборнику, јер обухватају разноврсне аспек-
те. Битно је нагласити да се у студијама барокног портрета Кијева преферира интер-
дисциплинарни приступ истраживања, уз позивање на податке из географије, историје 
религије и црквене политике, архитектуре итд.

Рад Хане Веселовске се одликује по томе што је ауторка усмерила интересовање на 
драмска дела, хронолошки обухвативши XVIII – XX век, и издвојила топос кијевског 
Подола као релевантан у историјском и културолошком сегментирању Кијева.

Дејан Ајдачић у свом раду представља концепт кијевских вештица који се појавио у 
књижевним текстовима украјинских и руских романтичара, под утицајем како домаћег 
фолклора, тако и западноевропског готског романтизма. Тај концепт логично упућује 
на локус Лиса гора којем аутор посвећује велику пажњу, али истовремено запажа и 
проширење чудесне топографије Кијева у савременој украјинској књижевности.

Рецепција урбаног кијевског простора у пољскојезичком књижевном стваралашт-
ву постала је предмет научних чланака Марије Брацке (пољска књижевност, наста-
ла у XIХ веку на територији садашње западне Украјине), Еве Погоновске (међуратна 
пољска књижевност) и Лукаша Сатурчака (кијевске успомене Јарослава Ивашкевича). 
На релацији између мемоара и поетских фантазија настају визије Кијева „са стране“ у 
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којима су се прожеле извесне општеприхваћене легенде и непоновљиво индивидуално 
искуство. 

Српски поглед на кијевски текст је заступљен у три рада. За нашу средину од по-
себног интереса биће текст Жељка Ђурића у којем је приказано неколико епизо-
да из живота Герасима Зелића, везаних за његов боравак у Кијеву крајем XVIII века: 
у обиљу зањимљивих животних и културноисторијских података које је забележио 
у свом Житију, овај град се оцртава као битан сегмент историје ондашње Европе. У 
раду Марине Гогуље анализира се визија украјинске престонице у Кишовој приповет-
ки Механички лавови која је изазвала много разних реакција од стране како српских, 
тако и украјинских критичара. Трећи чланак чији је аутор Розана Морабито упућује на 
текстуалне слике Кијева које су забележене на страницама Сеоба Милоша Црњанског. 
Неоспорна је чињеница да још много српских фрагмената кијевског текста чека своје 
истраживаче.

У књижевности модерне урбана тематика је у центру пажње. Драстичне про-
мене које се дешавају у друштву и култури тог доба огледају се и у наративизацији 
Кијева. У првом плану се истиче динамичност његовог постојања, вечита склоност ка 
развоју и променама. Кијев постаје град будућности, град великих могућности, а мо-
дерна урбана средина се види као конгломерат реалног и измишљеног, рационалног и 
мистичног, естетског и ружног, сакралног и профаног. Филм, еротика, потрошња као 
концепти модерног доба мењају градски профил. На њему се запажа печат популар-
не културе. Ставарају се нове митологеме геокултурног, теолошког и гендерног карак-
тера. Расте град, а сходно томе и лавиринт кијевског текста се шири. Значајан број 
студија у зборнику је посвећен управо модернистичким странама његове историје, то 
су радови Тамаре Гундурове, Татјане Свербилове, Александра Љусија, Снежане Жигун, 
Вјачеслава Левицког, Марјане Комарице, Људмиле Кисељове.

Историјско-културни процеси који су се дешавали у Кијеву као главном гра-
ду Украјинске Совјетске Социалистичке Републике чине посебан део кијевског тек-
ста. Аутори три рада у зборнику представили су теме које обухватају књижевна 
дела пресовјетског, совјетског и постсовјетског доба, како би се најбоље уочила ди-
намика промена, а и континуитет. Анастасију Левкову занима проблем приказивања у 
украјинској књижевности ХХ – почетка XХI века провинцијалца-придошлице као ново-
печеног Кијевљана и његова улога у демографском, језичком и естетском преображају 
Кијева. Да би показао динамику мењања града обухваћеног револуцијом у главни град 
независне европске државе, Јарослав Полишчук у свом раду даје преглед имаголошких 
пројекција Кијева у неколико прозних дела писаца-Кијевљана. На ову тему се надовезује 
текст Ине Булкине у којем се такође износи проблем променљивог културног идентите-
та Кијева, али од стране писаца-некијевљана. За разлику од поменутих аутора који теже 
панорамном приказу већих фрагмената кијевског текста, истраживачко интересовање 
Олександра Јаровог усмерено је на збирку Станислава Бондаренка Ћирилица кијевских 
улица која је једна велика слагалица скицираног портрета града Кија у XХI веку. 

Од великог значаја је Библиографија за проучавање кијевског текста у књижевности 
(радови ХХ – почетка XХI века) којом се завршава зборник. Приредио ју је Вјаче слав 
Левицки, распоредивши референце у три дела: I. Радови који су условили концепту-
ализацију кијевског текста; II. Истраживања кијевског текста, мифа, сижеја као семио-
тичких феномена; III. Радови о кијевском дискурсу и приказивању Кијева.

У целини посматрано, зборник Київ і слов’янські літератури је веома вредна и по 
садржају разноврсна славистичка публикација међународног карактера која се одликује 
богатством мисли и теоријских приступа и доприноси целовитијем сагледавању 
кијевског текста као живог палимпсеста културе, динамичног у временском, простор-
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ном и метафизичком поимању.

Роман Васиља Базива Армагедон на Мајдану, збирка прича Кристине Бердинских 
Јељуди, драма Наталије Ворожбит Дневници Мајдана, антологија поезије Евромајдан: 
Лирска хроника и збирка есеја Евромајдан: Хроника осећања – то су само неки од 
најновијих фрагмената кијевског текста који су настали после зборника Київ і слов’янські 
літератури. Фебруарски догађаји Мајдана (реч коју сада већ не треба објашњавати) 
променили су главни град Украјине. Тренутно се стварају нове стране кијевског текста. 
Њихови истраживачи треба да потраже неке одговоре у овом зборнику. 

Јулија Драгојловић 
Универзитет у Београду
Филолошки факултет

 Zuzana Čížiková, LITERÁRNA TVORBA JÁNA LABÁTHA (Báčsky 
Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, Nový Sad: Ústav pre kultúru 

vojvodinských Slovákov, 2013) 292.
Kniha o slovenskom vojvodinskom spisovateľovi Jánovi Labáthovi prof. dr. Zuzany 

Čížikovej vyšla v rámci edície Doktorské dizertácie a je prvou ucelenou štúdiou o celkovej 
literárnej tvorbe tohto autora. Zatiaľ Labáthova tvorba bola analyzovaná iba čiastočne 
v rozličných časopisoch, doslovoch a pod. 

S ohľadom na skutočnosť, že Labáth bol básnik a zároveň prozaik, autorka sa venuje aj 
básnickej aj prozaickej tvorbe menovaného spisovateľa, vrátane aj literatúru faktu. Autorka 
obrácia svoju pozornosť na vzájomnu prepojenosť Labáthových textov a porovnáva jednotlivé 
básnické zbierky z jednotlivých období a zároveň básnické zbierky s prozaickými textami. 
Okrem úvodu a záveru, štúdia obsahuje tri časti – o básnickej tvorbe, o prozaickej tvorbe 
a o literatúre faktu, ktoré sú ďalej rozčlenené na kapitoly, v ktorých autorka analyzuje 
jednotlivé diela. Okrem poézie a prózy, autor sa venoval aj prekladu a písal eseje, kritiky 
a úvahy, týkajúce sa literárnej tvorby slovenskej menšiny v Srbsku. Autorka berie do úvahy 
všetky podoby literárnej činnosti Labátha a ich vzájomnú spätosť a používa kritické texty 
samotného Labátha pri rozbore jeho literárnej tvorby. Labáth vo svojich úvahách sformuloval 
vlastný postoj k literatúre a všeobecnejšie k životu a tým pádom tieto texty prispievajú 
k ozrejmeniu jeho chápania spisovateľských postupov a filozofie života. V tomto zmysle sú 
jeden z prameňov pri analýze literatúra faktu a autofikcia. 

Čížiková sleduje celoživotný Labáthov vývin v kontexte dolnozemskej literárnej produkcie, 
vnímajúc podmienky a súvislosti – kultúrne, historické a politické – v rámci, ktorých sa 
rozvíjala jeho spisovateľská osobnosť. Takýto záber súvisi tiež s Labáthovým podieľanim sa na 
rozvoji vlastného kulturného prostredia a tým pádom osvetľuje jeho osobnosť. Pri rozoberaní 
textov osobnosť spisovateľa má výrazný podieľ a ponímanie vonkajších okolnosti, týkajúcich 
sa života autora pomáha dopátrať sa k významu textu. S tým súvisi identifikovanie prvkov 
socialistického realizmu v niekoľkých prvotinách a označovanie určitých básni ako „básni 
priestoru“, rozdelenie básnických zbierok do rozličných tvorivých období a pod. Ako sme 
už povedali, po význame textov sa pátra pomocou vonkajšej skutočnosti na základe textov 
samotného Labátha – denníkových záznamov, v ktorých osvetľuje svoju metodológiu a svoj 
postoj k písaniu alebo na základe literárnych útvarov, ktoré obsahujú faktografické prvky. 
Beriac do úvahy kontext a vonkajšie okolnosti a porovnávajúc Labáthovu tvorbu s tvorbou 
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súčasníkov a krajanov, autorke sa podarilo vystihnúť podobnosti a rozdiely, ako aj svojráznosť 
Labáthovej výpovede. 

Autorka triedi Labáthovu produkciu do troch vývinových etáp, v ktorých sleduje výrazové, 
tématické a motivické premeny. Premeny v tvorbe dáva do súvisu s dielami autorov – 
vojvodinských, srbských, slovenských, či svetových – ktoré spisovateľa inšpirovali. Labátha 
zaraďuje do skupiny modernistických spisovateľov, tvoriacich po druhej svetovej vojne. 
K moderne sa Labáth dostával postupne a s takouto orientáciou autora súvisi výber autorov 
a diel, ktoré čítal a prekladal, a ktoré podnecovali jeho tvorbu. Keď ide o inšpirácie slovenskými 
básnikmi, autorka tam uvádza čerpanie z literárnej dielne Ladislava Novomeského, Jána 
Smreka a Emila Boleslava Lukáča. Prepojenosť Novomeského a Labáthových básni autorka 
sleduje predovšetkým vo výrazovej zložke, kde identifikuje prvky poetizmu v Labáthovej 
tvorbe. Podobnosti s Novomeskeho tvorbou autorka vidí aj v epickom jadre básní a v práci 
s časom a priestorom. Na druhej strane sa prepojenosťou so Smrekovou tvorbou osvetľuje 
impresionistické ládenie Labáthovej poézie, vitalizmus, a s ním spojený motív erdžiacich 
žrebcov a životný optimizmus. Prepojenosť s Lukáčovou tvorbou možno sledovať v opačnej 
strane optimizmu, vždy prítomnej v textoch – v skepse, dezilúzie a smútku, ktoré u Labátha 
gradujú v priebehu času. V práci je uvedená tiež podobnosť Labáthovej poézie s poéziu 
srbského básnika Dušana Matića, čo autorka doložila skúmaním a porovnávaním poetík oboch 
spisovateľov. Autorka v žiadnom prípade nehovorí o priamych vplyvoch iných spisovateľov 
na Labátha, ale o tvorivom impulze, ktorí autori podnecovali, lebo ich poetika vyhovovala 
Labáthovej tvorivej osobnosti. Skúmajúc intertextualitu štúdia dostáva komparatívny 
ráz. V krajanskom kontexte je dôležité porovnávanie s tvorbou Labáthovych súčasníkov: 
predovšetkým s tvorbou Andrej Ferku a Michala Babinku, ale aj s tvorbou starších básnikov 
Juraja Mučajiho a Paľa Bohuša. Porovnávanie je urobené na úrovni motivickej, tematickej 
a formálnej. 

Pri porovnávaní motívov a tém básni autorka nachádza veľa styčných bodov v poézii 
Labátha a jeho súčasníkov a ďalej skúma rozdiely v spracovaní týchto motívov a všeobecnejšie 
rozdiely vo filozofii života. 

Labáthove nadväzovanie na modernistickú tvorbu je dôkladne preskúmane a doložené 
podávaním histórie moderny a vysvetľovaním jej postulátov. Autorka tiež objasňuje 
impresionizmus v Labáthovej tvorbe porovnávajúc ju s impresionistickými maľbami. Zbadaný 
impresionizmus a imaginatívnosť v autorovej poézii je badateľný v spätosti lyrického subjektu 
s prírodou a v spôsobe spracovania motívov prírody. Motívy prírody súvisia s Labáthovym 
panteistickým svetonázorom. Autorka sleduje premenu v lyrickom (modernistickom, 
rozdelenom) subjekte v jednotlivých fázach tvorenia a identifikuje ju na základe motívov, 
zmene v ich význame a na základe výrazu. 

Výrazné miesto v práci patrí práve formálnej analýze, pri čom autorka čerpá z poznatkov 
ruských formalistov a štrukturalistov. V rámci básni sa analyzuje podoba verša a tiež básnické 
trópy, štylistické prostriedky a ich premeny v priebehu času. Podoba verša a výrazové 
prostriedky v básňach umocňujú tvrdenie o modernistickom ladení Labáthovej poézie. 
Rovnakým spôsobom sú analyzované aj rozprávačské a kompozičné postupy a štylotvorné 
prostriedky v Labáthovych prózach.

Štúdia obsahuje informácie o recepcii Labáthovej tvorbe na domácej pôde a na Slovensku. 
Beriac do úvahy negatívnu kritiku, ktorú dostal Labáthov výber v Bratisleve pre prekonanosť 
takejto poézie na Slovensku autorka skúma zapájanie Labáthovej tvorby do širšieho slovenského 
kontextu. Na druhej strane tým upozorňuje tiež na niektoré slabé miesta Labáthovej tvorby. 

Autorka identifikuje prepojenosť poézie a prózy u Labátha na tematickej a formálnej rovine 
– Labáth epizoval básne a lyrizoval prózu. Krátka cesta od tradicionalizmu k modernizmu 
a podobné premeny štýlu a výrazu si autorka všíma aj v poézii aj v próze, ako aj motívy, 
ktoré sú prítomné v obidvoch žánroch (motív času, prírody, cesty, križovatiek atď.). V štúdii 
je podčiarknutá Labáthova predovšetkým básnická vokácia, ktorá osvetľuje lyrizačné prvky 
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v prózach, spolu s modernistickou orientáciou, ktorá podmieňuje subjektívny ráz prózy. Z radu 
modernistických próz sa vymaňuje niekoľko realisticky ladených textov z prvého tvorivého 
obdobia, ktoré nadväzujú na domácu tradíciu. Realistická tradícia, ktorá u Labátha zostáva 
po opustení realistického zázemia je pozorovaná ako slabé miesto jeho próz. Labáth však 
tradíciu neodmieta, ale používa niektoré témy a postupy starších literárnych smerov. Autorka 
v analyzovaných postavách a tematike prozaických textov zisťuje určité autobiografické prvky 
a podčiarkuje reflexívny charakter próz. 

Posledné tvorivé obdobie Jána Labátha je venované literatúry faktu a epistolárnym 
formám. Autorka pri analýze vysvetľuje dejiny žánru „miscelanea“, čiže literatúry faktu a robí 
tematický rozbor týchto próz. Z tohto hľadiska sú to prózy vyrovnávania a účtovania autora so 
sebou a vrhania pohľadu do minulosti na vlastnú tvorivú drahu.

Kniha prof. dr. Zuzany Čížikovej je dôkladná štúdia Labáthovho diela a Labáthovho diela 
v širšom kontexte, opierajúca sa na slovenskú a svetovú literárnovednú tradíciu. Je to zároveň 
aj štúdia všetkých podôb Labáthovej tvorivej osobnosti, podaná kreatívnym spôsobom 
s vedeckou presnosťou, ale bez vedeckej prísnosti.

Ana Žikić
Univerzitet u Beogradu

Filološki fakultet

СТЕРЕОТИПНОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО В ТЕКСТЕ: Межвузовский 
сборник научных трудов, под ред. М.П. Котюровой (Пермь: Перм. 

гос. нац. иссл. ун-т, 2013; вып. 17), 222.
Международный научный сборник „Стереотипность и творчество в тексте” издает-

ся ежегодно с 1998 года (в 2005 – 8 и 9 выпуски). Сборник – лицо современной россий-
ской стилистики, у истоков которой находится Пермская научная школа функциональ-
ной стилистики, создателем которой является доктор филологических наук профессор 
Маргарита Николаевна Кожина (1925 – 2012). Издание посвящено актуальной пробле-
ме взаимодействия стереотипного и творческого компонентов в функциональных сти-
лях речи. 

Пермский сборник прочно вошел в число славянских стилистических журналов, та-
ких как журнал „Стил” (Белград, Сербия), журнал „Stylistika” (Ополе, Польша) и др.

В 17-и выпусках (с 1998 по 2013 годы) опубликовали свои статьи 197 авторов из на-
учных центров России (М.Н. Кожина, М.П.Котюрова, Е.А.Баженова, Н.В. Данилевская, 
Г.Я.Солганик, В.Е. Чернявская и др.), Сербии (А.Стоянович, Б.Тошович, М.Чаркич), 
Польши (Ст. Гайда, М.Войтак, Е. Малиновска), Болгарии (К.Попов, Л. Цонева, 
Е.Солнцева-Накова, Д. Лесневска), Македонии (Л.Тантуровска) и др.

Главный редактор сборника – Мария Павловна Котюрова, доктор филологических 
наук, профессор Пермского университета, один из руководителей научной школы функ-
циональной стилистики, член редколлегии международного журнала „Стил”. Проф. 
М.П.Котюрова разработала комплексный подход к научному тексту, целостную концеп-
цию его экстралингвистической основы. В своей научной деятельности М.П.Котюрова 
реализует когнитивно-дискурсивно-стилистический подход к изучению научной речи, 
выявляя и определяя эпистемический код в процессе понимания научного текста, а так-
же индивидуальный стиль речи ученого. 

В 17-ом выпуске представлены статьи, посвященные таким понятиям функцио-
нальной стилистики, как речевая системность, дискурсивные свойства текста, эписте-
мическая ситуация, официоним, синергетика перевода, дисфемия и др. Выпуск состо-
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ит из предисловия редактора М.П.Котюровой, четырех разделов, рубрик „Дискуссия”, 
„Рецензии”, „Авторы”. 

I раздел открывается двумя совместными статьями К.Э. Штайн и Д.И. Петренко, по-
священными наследию А.Ф.Лосева и метапоэтике И.А.Бродского.

У энциклопедистов А.Ф.Лосева и И.А.Бродского была нелегкая судьба: арест, суд, 
лагерь, травля Лосева, эмиграция Бродского. 

Профессор Клара Эрновна Штайн, создатель Ставропольской школы метапоэтики 
(поэтики самоинтерпретации), и ее ученик, доктор филологичеких наук Денис Иванович 
Петренко, − постоянные авторы пермских сборников. Статья „Миф и имя в диалектико-
феноменологическом познании А.Ф.Лосева” посвящена 120-летию основоположника 
русской философии Алексея Федоровича Лосева. В статье представлены наиболее зна-
чимые для филологии работы Лосева: „Философия имени” (1923), „Диалектика худо-
жественной формы” (1927), „Музыка как предмет логики” (1927), „Диалектика мифа” 
(1930), проанализирована диалектическая триада „личность, история и слово”, которая, 
по мнению Лосева, составляет структуру мифа. 

В статье „Метапоэтика И.А.Бродского как завершение развития метапоэтики ХХ 
века” исследуется метапоэтика Бродского, представленная в текстах разных жанров – 
статьях, интервью, выступлениях, речах, поэтических произведениях. Бродский опре-
деляет все важнейшие понятия литературного творчества, виртуозно анализирует как 
свое творчество, так и творчество русских и западных поэтов.

Большой интерес вызывает статья проф. М.П.Котюровой „Речевая системность (К 
развитию понятия)”, в которой в рамках дискурсного подхода уточняется одно из основ-
ных понятий функциональной стилистики – речевая системность в научном тексте. 
Речевая системность рассматривается как „пакетное” понятие, являющееся условием 
„эталонного” текста. Терминосистема научного текста рассматривается в статическом 
и динамическом аспектах. Речевая системность исследуется применительно к функцио-
нальному стилю (в традиционно стилистическом отношении) и применительно к инди-
видуальному стилю речи ученого (в идиостилистическом отношении).

Научному дискурсу посвящены статьи Л.С.Тихомировой (об алгоритме оценки науч-
ного знания в тексте) и Н.В.Соловьевой (об идиостиле ученого). 

II раздел посвящен официально-деловой речи. В статье проф. М.Войтак рассматрива-
ется стереотипизация высказываний в сфере польской административной коммуникации. 
Болгарской коммерческой корреспонденции посвящена статья Д.Лесневской, речевая 
агрессия в обращениях граждан к власти проанализирована в статье М.А.Ширинкиной. 
В статье проф. О.П. Сологуб исследуются „официонимы” (имена организаций, учреж-
дений, должностей). 

В III разделе представлены статьи, посвященные переводоведению. В статье 
„Синергетическая системность в переводе в аспекте междисциплинарных исследова-
ний” проф. Л.В.Кушнина описывает творческое развитие теории перевода, разрабатывая 
„теорию гармонизации переводческого пространства”. В статье изложены общелингви-
стические предпосылки новой интегральной дисциплины – синергетики перевода – на 
материале переводов с французского языка. 

Проблемам переводческой деятельности посвящены статьи Г.Р.Гаспарян (о роли пе-
реводчика в межкультурной коммуникации), Т.И.Леонтьевой и О.В.Филипповой (о са-
мобытности английской нации в лингвокультурологическом аспекте), И.Н. Щукиной 
(об образе адресата в переводческом дискурсе на материале переводных текстов со сло-
венского языка). 

В IV раздел вошли статьи, посвященные фольклорному, публицистическому и по-
литическому дискурсам. В статье проф. М.А.Венгранович рассматриваются синтак-
сические стереотипы неформульного типа как языковые формы реализации базовой 
стилевой черты фольклорного текста – традиционности. К „текстовым константам” не-
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формульного типа М.А.Венгранович относит тавтологические сочетания, синтаксиче-
ский параллелизм и повторы.

Интерес вызывает статья Е.А.Баженовой и И.А.Сычевой „Речевая реализация ко-
мического эффекта в дискурсе утреннего радиошоу.” Авторами впервые решается про-
блема комической составляющей дискурса в аспекте речевого поведения участников 
радиошоу. Обособлен дискурс утреннего радиошоу как разновидность радиодискурса. 
Выявлена гедонистическая коммуникативная стратегия, обеспечивающая комический 
эффект радиодиалога.

Публицистическому дискурсу посвящена статья А.Ю.Кетовой (о результатах психо-
лингвистического эксперимента восприятия публицистического текста экономической 
направленности). Проблема речевого воздействия гороскопов, опубликованных в СМИ, 
рассматривается в статье А.В. Симон.

Особенностям политического дискурса посвящены статьи Н.Н.Кошкаровой (об афо-
ризмах российских политических деятелей), К.А. Заглады (о дисфемии в языке амери-
канских политиков).

В рубрике „Дискуссия”, которая впервые появляется в сборнике, обсуждается про-
блема стилевого статуса рекламных текстов. На статью Е.С.Кара-Мурзы в 14-ом выпу-
ске данного сборника откликнулась Н.В.Данилевская, излагая другую точку зрения на 
рассматриваемую проблему. По мнению Е.С. Кара-Мурзы, реклама представляет собой 
самостоятельный функциональный стиль. Вслед за М.Н.Кожиной, Н.В. Данилевская 
считает, что реклама является подстилевой разновидностью публицистического стиля. 

Выпуск завершается реценцией М.П. Котюровой на замечательную книгу 
З.И.Комаровой „Методология, метод, методика и технология научных исследований в 
лингвистике: учебное пособие. Екатеринбург: Издательство Уральского университета , 
2012. 818 с.

В конце даны сведения об авторах 17-го выпуска. 
Сборник „Стереотипность и творчество в тексте” – на переднем рубеже современ-

ной славянской стилистики. Ждем новых выпусков журнала!

Димитрина Лесневская
Университет национального и мирового хозяйства

София, Болгария 

Ксенија Кончаревић, Руски језик у комуникацији и мисији цркве: 
Функционални стилови: Ресурси: Жанрови (Београд: Православни 

богословски факултет, 2014), 350.
Књига Руски језик у комуникацији и мисији цркве аутора проф. др Ксеније Конча-

ревић, приређена је као уџбеник за студенте Православног богословског факулте-
та, али по садржају и новини приступа знатно превазилази границе своје основне 
намјене. Формирању уџбеника ауторка прилази на основу теоријски уобличених и до-
бро промишљених поставки о карактеристикама теолингвистике, да би аргументовано 
показала да је оправдано издвајање посебног „религијског стила“ комуникације. Као 
познавалац теолингвистике и један од аутора значајних за њено конституисање као дис-
циплине у ширим славистичким оквирима, проф. Кончаревић интегрише знања из ове 
области и опште стилистике, прецизирајући да се не ради само о једном од могућих 
стилова, него о специфичном функционално-стилском комплексу, успостављеном на 
екстралингвистичкој основи. Овај став је дефинисан као теоријски предуслов, а предло-
жено рјешење има шире теоријско значење. Схватање религиолекта као функционално-
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стилског комплекса послужило је као полазна тачка за издвајање посебних стилова у 
његовим оквирима и примијењено је на руски језички материјал издвајањем стилова: 
теолошког научног, административно-пословног, информативно ̶ публицистичког, као 
и разговорног у унутарцрквеној комуникацији. Надаље, у оквиру стилова установљени 
су и специфични подстилови, зависно од њихове екстралингвистичке основе и комуни-
кативне намјене.

 Важан теоријски проблем који је такође морао бити ријешен прије осмишљавања 
уџбеника било је дефинисање сакралних жанрова. Ауторка га је успјешно ријешила 
одређујући конкретне језичке параметре и стабилне тематске, композиционе и стилске 
одлике сваког жанра сакралне комуникације посебно, утврђујући дистинкцију у односу 
на профане жанрове. Успостављени систем жанрова има значаја за стилистику руског 
језика као и за теолингвистику у цјелини, а не само за практичну примјену у настави ру-
ског језика за студенте теологије.

Истражујући стилске специфичности сакралне комуникације, ауторка је установила 
и ресурсе датог функционално-стилског комплекса, а као специфичност руског рели-
гиолекта издвојила је проблем односа савременог руског језика и црквенословенског. 
Диференцијална обиљежја посматраног религиолекта установљена су на фонетско-
прозодијском, графијско-ортографском, морфолошком, творбеном, лексичком и синтак-
сичком нивоу. 

Сва наведена теоријска рјешења сачинила су основ на коме је представљен конкре-
тан језички материјал руске сакралне комуникације у прецизно наведеним стиловима, 
подстиловима и жанровима, што студентима омогућује стицање знања и практичних на-
вика коришћења руског језика на врло високом нивоу.

Структуру уџбеника чине предговор, основни текст подијељен на три дијела и 
библиографија. У првом дијелу („Основне категорије функционалне стилистике“), по-
лази се од општих појмова стилистике, с тим да се студентима ова проблематика при-
ближава на материјалу матерњег језика, да би касније њихова пажња била усмјерена 
на руски језик. При томе је изложени теоријски материјал досљедно пропраћен добро 
промишљеним системом практичних вјежбања. 

 Други дио уџбеника чини „ Преглед стилова у сфери деловања цркве“, са разра-
дом сваког од дефинисаних стилова: теолошко – научног, административно – послов-
ног, информативно – публицистичког, књижевно – умјетничког, уз издвајање посебних 
подстилова у њиховим оквирима. У одјељцима уз опис сваког стила слиједи практич-
ни дио „Питања, вежбања и задаци за практичан рад“, који доноси велики број ори-
гиналних текстова на руском језику, омогућујући студентима да стекну увид у реално 
функционисање језичких средстава у живој сакралној комуникацији и да га упореде са 
матерњим језиком.

Трећи дио у структури уџбеника чини Преглед језгрених сакралних жанрова, а 
као језгрени се издвајају молитвени жанр, жанр проповједи и посланица. Пажња је 
посвећена како дефинисању жанрова понаособ, њиховој типологији, структури, стил-
ским и реторичким карактеристикама, тако и њиховим комуниколошким обиљежјима. 
У дијелу о молитвеном жанру као примогенитурном и примордијалном, представљена 
је и проблематика везана за богослужбени језик Руске Цркве, историјат прилагођавања 
црквенословенског језика савременом руском и редиговања постојећих богослужбених 
књига у најновијем периоду (од 2000. г). Као релевантно обиљежје молитвеног жанра, 
између осталог, описана је и ритмомелодијска реализација молитве.

Сваки сегмент и овог дијела уџбеника пропраћен је системом практичних задата-
ка, намијењених првенствено лингвостилистичкој функцији лексичких, морфолошких 
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и синтаксичких средстава руског језика, затим коришћењу стилских и реторичких фигу-
ра карактеристичних за поједине жанрове сакралне комуникације.

Завршни дио уџбеника чини „Основна литература“, са два одјељка. Одјељак „Уџбе-
ници, приручници, монографије“ доноси релевантну литературу из области опште сти-
листике, те стилистике руског, српског и енглеског језика, као и социолингвистике, до-
ступну студентима за самосталан рад. У другом одјељку су дати библиографски подаци 
о општим и теолошким рјечницима, лексиконима и енциклопедијама.

Поред теоријске заснованости, као посебну вриједност уџбеника трба нагласити при-
ступ организацији његовог практичног дијела, досљедно усмјереног на активизацију 
студентских интелектуалних потенцијала разноврсним системом вјежбања, увијек на 
изворном тексту и уз поређење са еквивалентима на српском језику. Лингвистичка знања 
која се уобличавају и унапређују путем оваквог система вјежбања не ограничавају сту-
дента на вјештине читања и превођења текста, већ га поступак и укупни предложени 
материјал припрема за све области активне примјене руског језика у професионалној 
дјелатности, све до повезивања знања из руског језика са теоријским знањима из 
теологије. На овај начин се постиже оспособљеност студената не само за практично 
коришћење руског језика у сфери црквене управе, администрације и информисања, него 
и активног самосталног усавршавања или студија на руском језику у одговарајућим 
институцијама. 

У практичним сегментима уџбеника дато је изузетно много података који се тичу ру-
ске говорне етикеције у сакралној комуникацији, писмене комуникације и података који 
унапређују самостално учење или рад у професији, укључујући, нпр. листу корисних 
интернет-страница. 

Сматрамо да свакако треба нагласити и да ће практични дио уџбеника успјети да 
студенте ангажује и емоционално, дајући им прилику да руски језик користе да би из-
разили сопствена интересовања и ставове. Ово је особина које се у уџбеницима ријетко 
успјешно реализује.

Уџбеник Руски језик у комуникацији и мисији цркве. Стилови. Ресурси. Жанрови, 
цјеловитошћу своје теоријске основе, јединственошћу намјене и методичке осмишље-
ности, представља јединствену појаву не само у домаћој русистици и теолингвисти-
ци, него уопште у настави руског као страног језика. Зато његово објављивање значи 
велики допринос унапређивању дидактичког аспекта наше русистике и наставе језика 
не само на Православном богословском факултету Универзитета у Београду, него и у 
универзитетској русистици у цјелини. Овдје је представљен један изузетно инспира-
тиван модел уџбеника стилистике руског језика, који може дати импулс унапређивању 
универзитетске уџбеничке литературе, односно послужити као одличан образац. 

Душанка Мирић
Универзитет у Новом Саду

Филозофски факултет
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ИЗ СЛАВИСТИЧКОГ ЖИВОТА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ 
«ЭМИГРАНТСКИЕ СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ В СЛАВЯНСКОМ И 

НЕСЛАВЯНСКОМ ОКРУЖЕНИИ»
1. Цель проекта: исследовать специфику функционирования славянских языков в 

славянском и инославянском окружении, выявить особенности этнического са-
мосознания их носителей, постоянно живущих вне территории основного рас-
пространения родного языка.

2. Известно, что при длительном постоянном проживании носителей языка вне 
основной территории распространения данного языка этот язык со временем 
претерпевает все большие изменения, возникающие в том числе из-за его кон-
такта с языком страны пребывания. Известно также, что язык – это важнейшая 
часть и основа этнического самосознания (этнической самоидентификации) его 
носителей и что осознание языка как ценности, как части этнической культуры 
и как символа этноса может способствовать сохранению этого языка вторым и 
отчасти третьим поколениями его носителей (пример – русский язык вне России 
у русских эмигрантов первой «волны» ХХ века). Что касается потери родного 
языка, то, с точки зрения ряда ученых, это в определенной степени изменяет эт-
ническое самосознание, этническую идентичность человека и может послужить 
основой его полной ассимиляции в чужой стране. Однако для исследующих эту 
проблематику специалистов разных научных областей (в том числе и работа-
ющих на материале славянских языков) роль языковой компетентности, рече-
вого поведения и отношения к языку в формировании, поддержании и «уми-
рании» этнической идентичности, то есть в коренном изменении этнического 
самосознания, остается не вполне ясной. Способствовать решению этой про-
блемы может предлагаемое к осуществлению исследование функционирования 
эмигрантских славянских языков в славянском и инославянском окружении. 

3. Для сбора языкового материала предполагается использовать метод опроса ре-
спондентов, родным языком которых является славянский язык и которые дли-
тельное время постоянно проживают вне основной территории распространения 
этого языка. Опрос будет осуществляться с помощью опросных листов, причем 
будет фиксироваться не личность респондента, а его ответы. Планируется про-
водить опросы как очные (в присутствии интервьюера), так и заочные (в отсут-
ствии интервьюера), причем в последнем случае возможно использование ряда 
форм опроса (в том числе онлайн опрос).

Поскольку наши респонденты представляют собой скорее всего не компактные груп-
пы, а будут дисперсно рассеяны по территории исследуемого региона, предполагается 
обращаться в национальные Культурные центры, руководства общин, церкви с целью 
получить фамилии известных здесь людей. Последним в дополнение к опросу будет 
адресоваться просьба назвать известных им людей, которые могут быть респондента-
ми. 

Опросный лист будет составлен на языке респондента, но, возможно, будет необхо-
димо применять двуязычные опросники, в которых каждый вопрос будет представлен 
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в двух версиях. При формировании опросных листов будут учитываться выработанные 
наукой и практикой правила составления вопросов.

Известно, что национальность интервьюера влияет на ответы респондента, в груп-
пах интервьюеров должны быть люди разных национальностей.

4. Этапы исследования.
I этап. Создание рабочей группы из исследователей-носителей разных славянских 

языков по составлению опросника. Рабочая группа сформулирует программные вопро-
сы, соответствующие решению поставленной задачи, а затем эти вопросы должны быть 
переведены в вопросы опросного листа, то есть в вопросы, сформулированные доступ-
ным неспециалистам языком.

II этап. Составление опросного листа и перевод его на разные славянские языки и на 
языки стран проживания респондентов.

III этап. Проведение пробного опроса, обсуждение результатов и корректировка 
опросного листа.

IV этап. Проведение опроса респондентов.
V этап. Анализ собранного материала.
VI этап. Подведение итогов проведенного исследования. Теоретические и практиче-

ские выводы.
5. Предполагаемые результаты:

конкретные сведения об особенностях функционирования славянских языков в • 
славянском и инославянском окружении, речевом поведении и этническом са-
мосознании их носителей;
возможность прогнозирования процессов и явлений, связанных с особенностя-• 
ми функционирования славянских языков в славянском и инославянском окру-
жении;
прогнозирование этих процессов и явлений даст основание для последующей • 
выработки практических рекомендаций по поддержанию славянской языковой 
культуры в разных странах.

Руководитель проекта: Славистическое общество Сербии
Руководитель рабочей группы: д.ф.н., проф. Н.И. Голубева-Монаткина (Россия)

Н.И. Голубева-Монаткина

«СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ И ЛИТЕРАТУРЫ 
В СИНХРОНИИ И ДИАХРОНИИ»

С 26 по 28 ноября 2013 года на филологическом факультете Московского государ-
ственного университета состоялась Международная славистическая конференция 
«Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии», посвященная 70-летию 
кафедры славянской филологии (кафедра славянской филологии и соответствующее 
учебное отделение были открыты в Московском университете в 1943 г.). В конференции 
участвовало более 150 славистов из России, Австрии, Армении, Белоруссии, Болгарии, 
Венгрии, Италии Македонии, Польши, Сербии, Словакии, Словении, Украины и 
Чехии. 

К началу работы конференции был издан сборник материалов, в который включено 
более 200 тезисов докладов (Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии. 
Материалы международной конференции. Москва, 2013). 

На пленарном заседании заведующая кафедрой славянской филологии, полонист, 
профессор Н.Е.Ананьева выступила с докладом о работе кафедры за последние десять 
лет, а профессор А.Г.Машкова, специалист по словацкой литературе, подвела итоги ра-
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боты литературоведческой секции кафедры за этот период. Ж.Ж.Варбот рассказала об 
опыте историко-этимологического исследования лексико-семантических полей в семи-
наре по этимологии, работающем много лет под ее руководством. 

Тематика докладов была чрезвычайно разнообразна и охватывала все славянские 
языки (кроме, пожалуй, серболужицкого). По лингвистической проблематике было огра-
низовано 11 секций. Наиболее широко на конференции была представлена тема истории 
славянских языков и языка славянской письменности. Доклады на эту тему были по-
священы различным аспектам переводческой деятельности Кирилла и Мефодия, старо-
славянской лексикологии, этимологии, палеографии, вопросам исторической грамма-
тики отдельных славянских языков, исторической диалектологии, истории славянских 
литературных языков, межславянским средневековым языковым контактам, грамма-
тическим, лексическим, орфографическим особенностям памятников и текстов 17-18 
вв. русской, сербской, украинской, болгарской, чешской и словенской книжности и ли-
тературы (доклады Е.М. Верещагина, И.В.Вернера, Е.А.Галинской, И. Янышковой, А. 
А.Кибрика, Н.И.Зубова, Е.А.Мишиной, А.В.Иваненко, А.И.Илиади, А.К.Шапошникова, 
Т.А.Илиевой, К.Илиевской, В.В.Калугина, Н.В.Николенкова, О.П.Карпенко, Е.Ф.Кирова, 
К.В.Лифанова, В.М.Моисеенко, С.Н.Юсуповой, А.А.Индыченко и др.).

Целый ряд докладов был посвящен сопоставительному аспекту изучения славян-
ских языков. Вопросы грамматической компаративистики были освещены в докладах 
Е.В.Петрухиной (категория вида и залога на русско-чешском материале), Д.Керкез (ка-
тегория ожиданности/неожиданности на русско-сербском материале), А.Г.Литвинович 
(каузативные глаголы в русском и белорусском языках), В.Г.Кульпиной (местоиме-
ния), Р.П.Усиковой (сопоставление болгарского и македонского литературных языков). 
Вопросам лексической копаративистики были посвящены доклады И.А.Седаковой (ак-
сиология легкого и тяжелого), Б.Марич (verba dicendi), М.Л.Кулешовой (пейоративные 
образования), Л.П.Дроновой (концепт свободного времени), Н.Е.Ананьевой (концепт 
дороги), Ю.М.Гурской и О.В.Трофимовой (магический, сказочный), Я.Ю.Скалкиной 
(компьютерные жаргонизмы), Н.А.Синицы (лексика, образованная от названий священ-
нослужителей), Е.Ю.Терентьевой (лексема друг), Е.И.Якушкиной (лексема зелье).

Вопросы грамматики и лексики отдельных славянских языков были затрону-
ты в докладах Е.А.Брызгуновой, М.Велевой, Е.В.Верижниковой, Н.В.Кузнецовой, 
О.О.Лешковой, В.А.Плохуты, С.Л.Попова, А.В. Ситарь. С.Танасича. Большое чис-
ло докладов в этой тематической рубрике было посвящено болгарскому языку 
(М.Т.Димитрова, Й.Дапчева, А.А.Иванова, М.Китанова, Кр. Колева и Д-Д. Атанасова, 
Ю.В.Кудрявцева, Г.А. Федорина). 

Отдельную группу составили доклады по диалектологии отдельных славянских 
языков: в основном, по русским и восточнославянским говорам, а также по южносла-
вянским (А.Н.Соболев, М.М.Громова). Много интересных докладов касалось истории 
славистики (М.С.Ващенко, З.К.Шанова, И.Б.Серебряная, Н.Николов, В.В.Мущинская, 
В.В.Каверина). 

Помимо перечисленных, в рамках конференции работали также следующие лингви-
стические секции: теория и практика преподавания славянских языков; корпусная линг-
вистика, язык СМИ и Интернета; теория и практика перевода. 

Литературоведческие секции были посвящены таким темам, как вымысел (фанта-
стика) в славянских литературах (Е.Н.Ковтун, Д.Айдачич, Г.Д.Гловели и А.Л.Семенова, 
О.В.Дрябинаи др.), история славянских литератур с древнего периода по к. 19 в. 
(Б.Косанович, В.О.Ершов, Е.В.Суровцева и др.), славянские литературы 20 - 21 вв. (С.А. 
Шерлаимова А.И. Баранов А. Чайковска и др.). Отдельная секция была посвящена сло-
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вацкой литературе 19-21 вв. в связи с большим числом заявленных на этой тему докла-
дов. 

На закрытии конференции состоялась презентация сборника работ В.П. Гудкова 
«Грамматические очерки», включающего статьи разных лет, посвященные вариативно-
сти форм имен существительных в сербском и хорватском языках. Книгу представили 
сербские коллеги проф. Танасич и Б.Марич, а с российской стороны Н.Е.Ананьева и 
Е.И.Якушкина.

Екатерина Якушкина
МГУ им. Ломоносова

филологический факультет

VI МЕЂУНАРОДНА ЛЕТЊА КВАЛИФИКАЦИОНА ШКОЛА
(Варна, 18–22. августа 2014)

Варненски слободни Универзитет „Црноризац Храбри“ уз подршку фонда „Руски 
свет“ организовао је VI Међународну летњу квалификациону школу „Савремене на-
ставне технологије у настави руског језика као страног“ и у периоду од 18. до 22. ав-
густа успео да окупи младе русисте из Европе и Азије у морској престоници Бугарске, 
граду Варни.

Пројекат дате методичке школе постоји већ шест година и јединствен је по својој 
примарној усмерености ка усавршавању студената, будућих наставника руског језика, 
али и увелико афирмисаних наставника исто тако. Ове године Школа је била посвећена 
петогодишњици оснивања Руског центра универзитета-домаћина и у њеном раду 
учешће је узело укупно 60 студената са руководиоцима својих делегација из 9 земаља: 
Бугарске, Естоније, Киргистана, Летоније, Литваније, Мађарске, Србије, Украјине и 
Чешке. Колики значај овај научно-методички догађај носи говори и чињеница да је 
свечаном отварању, поред великог броја званица из високих државних, научних и ака-
демских структура Бугарске и Варне, лично присуствовао и извршни директор фонда 
„Руски свет“ Владимир Кочин. Догађај је такође био пропраћен од стране националног 
издавача „АзБуки“ при Министарству образовања и науке Републике Бугарске.

Српска делегација, коју је представљао Београдски Универзитет, бројала је пет чла-
нова. Чинила су је четири студента мастер академских студија са Катедре за слависти-
ку Филолошког факултета предвођена мр Бојаном Сабо, руководиоцем Руског цен-
тра Филолошког факултета Универзитета у Београду. Особито радује чињеница да су 
домаћини током трајања пројекта посебно издвојили Београдски Универзитет и изрази-
ли велико задовољство по питању академске, научне и пријатељске сарадње са њим.

Током трајања VI Међународне летње квалификационе школе организован је низ пре-
давања, округлих столова и мастер класова које су водили предавачи Санкт Петербуршког 
Државног Универзитета (проф. др Л. В. Московкин, мр Д. Ј. Букин) и Руског државног 
педагошког Универзитета „А. И. Херцен“ (проф. др В. А. Јефремов), као и познати бу-
гарски методичари (проф. др Г. Шамоњина, др С. Почеканска, А. Дејанова Атанасова, 
Т. Попова, Р. Тодорова и Р. Димитрова). Сви поменути садржаји имали су за циљ да 
студентима и наставницима помогну у сагледавању могућности примене различитих 
савремених наставних технологија у настави руског језика као страног. У том смислу 
учесници су кроз корисне лекције једног од водећих руских методичара, проф. др Л. В. 
Московкина, са теоријског становишта могли да стекну увид у основне правце развоја 
савремене методике наставе руског језика, теоријске основе конкретних иновационих 
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наставних технологија, као и различите могућности импликације игара, песама и по-
словног руског језика у наставни процес кроз мастер класове мр Д. Ј. Букина. 

Посебно интересовање изазвао је мастер клас др Стојанке Почеканске, главног ек-
сперта за руски језик у Министарству образовања и науке Републике Бугарске, на коме 
је било речи о планирању часа руског језика на почетној етапи учења са лингвокулту-
ролошког аспекта. Учеснници су се путем групне форме рада упознали са планирањем 
часа као важним предусловом за његово успешно држање, затим са структуром часа, 
његовим циљевима, садржајима и мотивационим потенцијалима, односом начина рада 
и психолошких карактеристика различитих контигената ученика у многим образовним 
профилима (предшколском, школском, филолошком и нефилолошком). 

Ништа мању пажњу нису привукли ни мастер класови проф. др В. А. Јефремова који 
је рад методичке школе садржински проширио многим лингвистичким сагледавањима. 
Он је говорио о руском језику на интернету из лингвистичке и лингводидактичке пер-
спективе, затим о интернет-речницима и могућностима њихове примене у настави, као 
и о савременом стању руског књижевног језика.

Интересантно је било присуствовати сплету мастер класова водећих бугарских на-
ставника руског језика који су путем нестандардне форме презентације показали мно-
ге начине обраде истог материјала на различитим етапама учења руског језика, чиме су 
практично демонстрирали читав низ могућности развијања ученичког потенцијала, кре-
ативности и самореализације током наставног процеса како путем индивидуализације, 
тако и путем диференцијације. 

Учесници Школе имали су прилику да на овом догађају сазнају више о многим сег-
ментима наставног процеса, као и начинима његовог иновирања у контексту савреме-
не методике наставе. Практична усмереност понуђених садражаја даје Школи изузетну 
вредност, а у циљу употпуњавања целокупне слике учесници су били информисани и о 
новитетима из области методичке литературе.

За време трајања пројекта био је приређен културни програм, као и једнодневни од-
лазак у Несебар. По завршетку Школе учесницима су додељени сертификати.

Срђан Петровић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет

ПРЕДРАГ ПИПЕР И ИВАН КЛАЈН – ДОБИТНИЦИ НАГРАДЕ 
„ПАВЛЕ ИВИЋ“ ЗА 2013. ГОДИНУ

Одбор за доделу Награде „Павле Ивић“ (при Славистичком друштву Србије) одлу-
чио је да ово признање за 2013. годину додели књизи академикâ Предрага Пипера и 
Ивана Клајна Нормативна граматика српског језика, Нови Сад (Матица српска), 2013, 
582. стр. Иза одлуке да се награда додели наведеном делу стоје следеће чињенице. У 
нашој стручној и културној јавности одавно је постојала потреба за целовитом нор-
мативном граматиком савременог српског језика која би, с једне стране, била заснова-
на на најбољим странама досадашње српске граматикографије и која би истовремено 
одражавала најбоља искуства модерне граматичке теорије и методологије. Такво дело 
најзад је добијено објављивањем Нормативне граматике српског језика академикâ 
Ивана Клајна и Предрага Пипера, у издању Матице српске. Већ у уводној глави те гра-
матике насловљеној „О нормативној граматици и нормативној лингвистици“ аутори 
јасно истичу цивилизацијски значај књижевнојезичке норме наглашавајући да је виде 
као важну одлику добро уређеног друштва, те кажу следеће: „За постизање циљева 
примењене нормативне лингвистике битно је вишекратно наглашавати да од стабил-
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ности књижевнојезичке норме у доброј мери зависи стабилност књижевног језика, као 
што од стабилности књижевног језика доста зависи стабилност националне културе, 
и као што у крајњој линији од стабилности националне културе доста зависи укупна 
друштвена стабилност у неком друштву. Наравно, овде се мисли на еластичну стабил-
ност језика, а не на стабилност који би спутавала развој језика и динамику његовог 
функционисања“.

У делу којем се додељује Награда „ПАВЛЕ ИВИЋ“ за 2013. годину описан је и нор-
миран граматички систем у складу са актуелним стањем у српском књижевном језику, 
сагласно сазнањима до којих је дошла наука о савременом српском језику, теоријским 
погледима на стандардни језик и ауторским виђењем тих питања. Та граматика је нор-
мативна на два начина. С једне стране, у њој се подробно описују оне граматичке особи-
не српског језика које аутори предлажу као књижевнојезичку норму, умногоме следећи 
српску нормативистичку традицију, а с друге стране, у њој се многобројним посебно 
издвојеним напоменама указује на случаје одступања од такве књижевнојезичке норме 
и дају препоруке облика које би требало употребљавати као нормативно исправне уме-
сто оних погрешних. До сада тако конципиране граматике није било ни у српској ни у 
широј словенској лингвистици, а највероватније ни у граматичким описима несловен-
ских језика.

У Нормативној граматици српског језика указује се на многе нормативно 
неприхватљиве граматичке појаве којима је стандарднојезички статус и раније оспо-
раван, али је у њој и више таквих нормативних напомена којима се појединим обли-
цима и конструкцијама оспорава статус нормативне прихватљивости у књижевном 
језику, а којима се наша граматичка литература није уопште бавила или се, пак, о њима 
мање изјашњавала. Тако је, на пример, са данас врло честом употребом предлога за у 
конструкцији са инфинитивом у случајевима типа за очекивати је, о којој је понегде и 
писано у језичким поукама, али која није добијала одговарајуће место и критички ко-
ментар у граматикама српског језика. У Нормативној граматици се, такође, указује 
на погрешну, а распрострањену употребу акузатива ближег објекта уз неке непрелазне 
глаголе, као што је у примеру пао физику, или на такозвани квазипасив типа Марко се 
критикује – све до актуелне појаве вештачки створених социјалних именичких фемини-
натива (типа психолошкиња), о којима се у Нормативној граматици српског језика даје 
добро одмерена оцена. Велики број таквих напомена у складу је с актуелношћу самих 
језичких појава на које се у Нормативној граматици скреће пажња, а истовремено би се 
на основу тих напомена могло закључивати и о стању српске језичке културе.

Последњих деценија двадесетог века у многим озбиљније заснованим студијама о 
различитим питањима српског језика указивано је на чињеницу да је он функционално 
раслојен. Истицана је потреба да се при доради и иновацији језичке норме мора има-
ти у виду различита заступљеност и оправданост различитих језичких јединица у раз-
личитим функционалним стиловима и одредити статус таквих појава у српском језику. 
Нормативна граматика српског језика у пуној мери уважава функционалностилску 
раслојеност српског језика.
Нормативну граматику српског језика високо су оценили њени рецензенти, ува-

жени чланови САНУ Јасмина Грковић-Мејџор и Милорад Радовановић. По речима ко-
легинице Грковић-Мејџор: „Ова вишеструко корисна књига одликује се равнотежом 
између прескриптивног и дескриптивног, што свакако није био нимало лак задатак, 
будући да српски стандард за собом има двовековну историју, током које су поједини 
језички нивои били нужно изложени унутрашњим системским променама. У том смис-
лу, аутори с правом одмерено приступају оваквим процесима (који и данас теку), реци-
мо, кад су у питању постакценатски квантитет, имперфекат, плусквамперфекат пасива, 
деклинација основних бројева, глагол требати, неодређени придевски вид и сл. Такође, 
одређују се и према оним процесима који су последица настојања да се језик вештачки 
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мења, као у случају фемининатива новијег порекла. Као ваљану особину књиге треба 
истаћи и баланс између традиционалног и модерног у примени научне терминологије“. 
У истом тону говори и академик Радовановић: „Норматива граматика српског језика 
књига је од капиталног значаја за српску лингвистику и српску културу, настајала на 
основу темељног знања и великог труда, од ауторâ најкомпетентнијих. Матица српска 
је штампањем њеним знатно употпунила своја дела и своје послове када је неговање 
српског књижевног/стандардног језика у питању ... А ми смо сви овом важном књигом 
добили експлицитну норму за понашање у једној од најважнијих области људскога, 
друштвенога и културнога живота – у овом случају за наше споразумевање (српским 
књижевним/стандардним) језиком у његовом говореном и писаном лику“.

Српски књижевни језик у данашњем виду постоји већ преко 150 година, откако су 
га уобличили Вук Караџић и Ђура Даничић, и већ је почетком двадесетог века достигао 
ниво развијеног полифункционалног језика. Велика граматика српскохрватског језика 
Михаила Стевановића, у исто време описна и нормативна, доноси норму српског језика 
каква је била средином прошлог столећа. После те Стевановићеве књиге Срби пола века 
нису имали великих граматика, са нормативним иновацијама. У међувремену се, исти-
на, појавило неколико истородних дела мањег обима. Значајан помак у осавремењавању 
инструмената српског књижевног језика представљају приручници који су настали 
последњих десетак година под окриљем Одбора за стандардизацију српског језика: 
Творба речи у две књиге академика Ивана Клајна, Синтакса савременог српског језика, 
проста реченица, групе аутора, у редакцији академика Милке Ивић, Фонологија српског 
језика проф. Драгољуба Петровића и проф. Снежане Гудурић, Лексикологија српског 
језика проф. Рајне Драгићевић. Тој данас најважнијој литератури о савременом српском 
књижевном језику припада и Нормативна граматика српског језика, која представља 
целовиту граматику српског језика са наглашеним нормативистичким приступом.

Одбор за доделу Награде „ПАВЛЕ ИВИЋ“ одлучио је да се награда за 2013. годину 
додели Нормативној граматици српског језика, јер се том књигом рад на остваривању 
задатака Одбора за стандардизацију српског језика, чији је први председник био акаде-
мик Павле Ивић, употпунио на изузетно успешан начин.

 Председник
 Одбора за доделу 
 Награде „ПАВЛЕ ИВИЋ“

 академик Слободан Реметић, 
 редовни члан АНУРС

РЕЧ НА ДОДЕДЕЛИ НАГРАДЕ „ПАВЛЕ ИВИЋ“  
Књизи Нормативна граматика српског језика указана је велика част да буде награ-

ђена наградом Славистичког друштва Србије, која носи име нашег великог слависте 
академика Павла Ивића. Захваљујући одбору за додељивање награде „Павле Ивић”, 
председнику одбора академику Слободану Реметићу, који је одлуку одбора саопштио 
јавности, председнику Славистичког друштва Србије проф. др Петру Буњаку, који нам 
је награду уручио и свима вама, који сте одвојили време да овом свечаном тренутку 
присуствујете, желео бих да, у име академика Ивана Клајна и своје, кажем реч захвалности.
Живимо у време у којем постоји велики број награда за стваралаштво. Међу њима је 
мало награда које се додељују за радове о језику, а врло ретко се награђују граматике, и 
код нас и у свету. Иако није искључено да неки аутори пишу књиге с мањом или већом 
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надом да ће њихов труд бити овенчан наградом, не верујем да ико пише граматику са 
циљем да та граматика једног дана буде награђена.

Утолико је веће осећање захвалности оних који добију такву награду, а нису јој се 
надали јер нису о њој ни размишљали. За мене је изузетно велико признање да од сла-
вистичког друштва које основао академик Александар Белић, добијем награду која носи 
име академика Павла Ивића за књигу коју сам написао заједно са академиком Иваном 
Клајном. 

Наравно, било би погрешно препустити се славодобитном осећању. Награду „Павле 
Ивић” примамо као драгоцено признање врло меродавних стручњака за труд који смо 
уложили у израду Нормативне граматике српског језика и за остварени квалитет, не 
заборављајући да ништа људско није такво да не би могло бити још боље, штавише да 
би следећи пут морало бити још боље, ма ко учинио таj следећи корак и ма када то било.
Ова награда названа је именом великана српске лингвистике и славистике академика 
Павла Ивића. Имао сам част да будем студент Павла Ивића, јер сам ванредно студирао 
и јужнословенске језике, имао сам прилику да слушам и више јавних предавања Павла 
Ивића, имао сам част да први научни рад објавим у часопису, који је уређивао Павле 
Ивић, имао сам привилегију да као млад лингвиста у Москви будем представљен по-
знатом слависти С. Б. Бернштејну као лингвиста из школе Павла и Милке Ивић, и тада 
сам изненада јасно схватио колико те речи значе, имао сам част да будем потпредсед-
ник тек основаног Друштва српско-руског пријатељства, чији је први председник био 
Павле Ивић, имао сам срећу да више пута будем у прилици да изблиза упознам личност 
Павла Ивића, иако нисам био у кругу његових најближих сарадника и пријатеља јер сам 
по природи својих интересовања више сарађивао са академиком Милком Ивић, што је 
за мене такође било драгоцено животно и лингвистичко искуство, али сам био довољно 
близу Павла Ивића да сам се могао уверити, не само по литератури него уживо, какву 
смо величину у њему имали и какав нам је пример Павле Ивић давао и оставио. Што 
нам je даљи у времену, све нам jе већи у сазнању.

Академик Иван Клајн сарађивао је са академиком Павлом Ивићем и у САНУ и у 
другим установама. Њих двојица су, заједно са Митром Пешиканом и Браниславом 
Брборићем, написали познату књигу из области српске нормативистике Језички при-
ручник (1991), која је имала више издања. Та књига била је један од главних ослонаца у 
изради Нормативне граматике српског језика. Зато се може рећи да постоји непосред-
на веза између истраживања Павла Ивића у области српске нормативне лингвистике и 
Нормативне граматике српског језика.

Награду Славистичког друштва Србиjе „Павле Ивић“ академик Иван Клајн и ја при-
мамо је са пуном свешћу о значају имена која она носи, али и о значају претходних 
књига које су ту награду добиле. 

Сви добитници награде „Павле Ивић“ добили су истовремено и високо стручно 
признање и обавезу да и даље пишу на нивоу награђених књига, или што ближе томе, 
или више од тога. 

Уосталом, сваки људски живот је утолико потпуније осмишљен уколико се у њему 
стално тежи вишем и бољем, а ако то запазе они до чијег нам је мишљења стало, онда 
то и охрабрује и обавезује. 

И за једно и за друго академик Иван Клајн и ја срдачно захваљујемо.

Предраг Пипер
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МАТЕРИЈАЛИ СА ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА, 
одржане 10. јануара 2014.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВЕ СЛАВИСТИЧКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ 
У 2013. ГОДИНИ

У раду Славистичког друштва Србије година 2013. била је једна од најдинамичнијих 
и најуспешнијих од неколико последњих. Потпуно је, само уз неке изнуђене промене у 
динамици, испуњен План рада Друштва у 2013, а у понечему чак и надмашен.

Успешан рад Друштва у 2013. години омогућила је донација Фонда „Руски свет“ коју 
је ова управа реализовала, али коју је дуго и мукотрпно припремао покојни председник 
Богољуб Станковић са својим сарадницима. И часопис Славистика суфинансиран је у 
2013. години средствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја, прене-
тим из 2012.

Укратко, дакле, Управи није било тешко да ефикасно остварује програмске актив-
ности Друштва, јер је за то располагала скромним, али ипак довољним финансијским 
средствима. 

1. LI скуп слависта
У време одржавања LI скупа слависта Србије ништа није наговештавало да је пред 

нама била релативно добра година. Скуп смо, уз свесрдну логистичку помоћ Филолошког 
факултета, финансирали из сопствених средстава. LI скуп слависта био је мањег оби-
ма у односу на претходни, јубиларни, па и у односу на овај LII: у конференцијском делу 
и V сусретима словенских русиста учествовало је 40-ак референата. Ипак, у научном и 
практичном погледу обе манифестације могу се оценити веома успешно. „Зимска шко-
ла 2013“, иако краћа за дан у односу на раније, окупила је 123 учесника и, по свим про-
ценама, била је такође врло успешна. Део трошкова одржавања V сусрета словенских 
русиста финансиран је средствима донације.

2. Олимпијада из руског језика
У оквирима које је предвиђао споразум с партнерским организацијама – НИС – 

Газпром њефт и Руским центром при гимназији „Ј. Ј. Змај“, Друштво је узело активног 
учешћа у организацији и спровођењу НИС-ове олимпијаде из руског језика у склопу 
програма „Енергија знања“. 

Ово је било такмичење из руског језика за ученике основних школа (VII и VIII разред) 
и средњих стручних школа и гимназија (сва четири разреда) из Србије, Републике Српске 
и Црне Горе. Такмичило се укупно 496 ученика из 78 школа из 50 различитих места, и 
то у 4 категорије. Финале Олимпијаде одржано је у Новом Саду 25. маја 2013. године. 
Детаљан извештај о овој манифестацији објављен је у XVII књизи Славистике.

3. Награда „Павле Ивић“
На скромној свечаности поводом Св. Ћирила и Методија, дана Друштва, одржаној 

24. маја 2013. на Филолошком факултету уручена је Награда „Павле Ивић“ – проф. др 
Милети Букумирићу, посмртно, и др Снежани Петровић.

4. Конференција о руској дијаспори
Према одлуци ове скупштине, 10–11. јуна 2013. одржана је конференција «Русское за-

рубежье и славянский мир: культурологический аспект» на којој је с рефератима насту-
пило 47 учесника, а 21 учесник је најавио слање радова за зборник радова. Учесници и 
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гости конференције врло су високо оценили њену организацију и озбиљан научни ниво. 
Конференција је у целини финансирана средствима донације Фонда „Руски свет“.

5. Унутрашња организација Друштва
У 2013. години Славистичко друштво радило је и много урадило на својој унутрашњој 

организацији.
Измене и допуне Статута, донете на прошлогодишњој скупштини, оверене су то-

ком пролећа код Агенције за привредне регистре, а новоизабрани председник и заменик 
председника уписани су код ове Агенције као лица која заступају Друштво.

У првој половини године Друштво је, у складу с новим прописима, добило 
јединствени број корисника буџетских средстава и право да отвори наменски рачун код 
Управе за трезор Министарства финансија. Преко овог рачуна Друштво ће убудуће при-
мати буџетска средства по јавним позивима Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја.

Крајем 2013. године уредно је поднета документација за конкурс за суфинансирање 
скупова у земљи и научних часописа с невеликим, али ипак каквим-таквим изгледима 
да Друштво за своје активности добије бар део неопходних финансијских средстава.

6. Издавачка делатност
Почетком године штампана је у техници дигиталне штампе брошура Мирослава 

Топића и Петра Буњака Од ритма ка смислу, намењена XV конгресу слависта у Минску. 
Штампу ове књиге у целини је, личним средствима, финансирао други аутор, који 
захваљује Управи Друштва на укључивању ове брошуре у издавачки план.

С пролећа је припремљена и штампана 9. књига „Славистичке библиотеке“ – 
Критика књижевне историје Витомира Вулетића. Ова књига чекала је у нашој архиви 
боља времена пуних шест година – и дочекала их захваљујући НИС-у који ју је, у оквиру 
припрема за Олимпијаду, спонзорисао у целини, на чему овој компанији захваљујемо.

Средствима донације у целини је покривена штампа двају годишта часописа-
годишњака Русский язык как инославянский – за 2012. и 2013. годину. Оба броја на ко-
рицама носе и знак спонзора.

Током лета уређен је и преломљен зборник Русское зарубежье и славянский мир, а 
изишао је из штампе почетком септембра. У зборнику је публиковано укупно 60 радова. 
Трошкови штампе овог зборника такође су у целини покривени средствима донације.

Током јесени објављене су још две позиције: библиографија Polonica у Србији 
Браниславе Стојановић и 10. књига „Славистичке библиотеке“ – Грамматические 
очерки Владимира Павловича Гуткова. Прва књига штампана је из сопствених сред-
става Друштва у дигиталној техници, и то поводом прошлогодишњег сајма књига на 
којем је почасни гост била Пољска. Штампу друге књиге спонзорисала је штампарија 
„Графичар“ из Севојна, на чему јој овом приликом захваљујемо.

Последњих месеци ове године припремљена је и штампана XVII књига часописа 
Славистика из наменских средстава Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја.

Славистичко друштво Србије објавило је у 2013. години три волумена својих 
периодичних издања, један зборник на близу 600 страна и четири наслова посебних 
публикација. 

7. Међународна сарадња
Друштво пружа активну подршку напорима Државног лингвистичког универзитета 

„Доброљубов“ у Нижњем Новгороду да заокружи славистичку специјалност у склопу 
новооснованог Центра за словенске језике и културе. С тим циљем, на позив поменутог 
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универзитета у својству потпредседника Друштва, Вукосава Ђапа-Иветић била је у 
саставу делегације Филолошког факултета у Београду, која је у мају 2013. посетила 
Нижњи Новгород. Ова посета допринела је потписивању међууниверзитетског уговора 
о сарадњи између Универзитета у Београду и Државног лингвистичког универзитета 
„Доброљубов“ из Нижњег Новгорода.

У септембру 2013. године председник Друштва био је – управо у том својству – 
гост Балтичког федералног универзитета „Имануел Кант“ у Калињинграду на међу-
народном семинару „Између Балтика и Балкана“, посвећеном руско-српским везама и 
перспективама сарадње у хуманистичким истраживањима, о чему се може прочитати 
кратак извештај у XVII књизи Славистике. Председник је на семинару поднео реферат «О 
мероприятиях Славистического общества Сербии и перспективах российско-сербского 
сотрудничества в гуманитарных исследованиях». Да сарадња с овом установом има пер-
спективу потврђује чињеница да је проф. Л. А. Маљцев, организатор прошлогодишњег 
калињинградског семинара, данас међу учесницима LII скупа слависта Србије.

У новембру 2013. године Славистичко друштво је обновило уговор о сарадњи с 
Државним институтом за руски језик „Александар Сергејевич Пушкин“ из Москве, што 
је, поред осталог, омогућило и да на „Зимској школи 2014“ имамо помоћ компетентних 
методичара из ове угледне установе.

8. Остало
Поред осталих активности Управе, спомена је вредна и подршка коју је Друштво 

пружило Алексиначкој гимназији у њеном настојању да се од школске 2014/15. у њој 
уведе билингвално руско-српско одељење природно-математичког смера, што ће, 
по нашој оцени, бити додатан мотивациони фактор у учењу руског језика у општини 
Алексинац, али и добар пример за читав Нишки регион.

Интегрални део овога извештаја о раду чине извештаји о раду подружница. 

 Председник
 проф. др Петар Буњак

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОДРУЖНИЦЕ У БЕОГРАДУ У 2013. ГОДИНИ

Активности Подружнице у Београду у протеклој години одвијале су се кроз месеч-
не састанке, који су се одржавали у Руском дому и један у Руској школи, а исто тако 
учешћем ученика и наставника на многим манифестацијама, конкурсима, смотрама, 
концертима и такмичењима код нас и у Русији. Са Подружницом су активно сарађивали 
Славистичко друштво Србије, Руски дом и Средња школа при амбасади РФ у Србији. 
Координатори рада Подружнице били су Снежана Марковић, председница Подружнице, 
и Иља Тјапков, директор образовних програма у Руском дому.

Почетак рада Подружнице је учешће наставника у раду Зимске школе и присуство 
51. скупу слависта Србије.

У периоду од 25-30. јануара 2013. године делегација Прве београдске гимназије (20 
ученика и 5 професора), у организацији Слатке Вучинић, боравила је у Москви у посети 
школи № 2077, којом приликом је успостављена сарадња школа. Поред богатог садржаја 
активности и културног програма нашу делегацију примио је амбасадор Србије у РФ др 
Славенко Терзић.

У Руском центру на Филолошком факултету 12. фебруара организован је квиз о 
познавању Пушкиновог живота и дела и изложени цртежи ученика неколико основних 
школа (ОШ „Свети Сава“, ОШ „Јован Поповић“). 
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У ОШ „Иван Горан Ковачић“ 23. фебруара у организацији DATA STATUS одржан је 
акредитовани семинар за наставнике руског језика: Комуникативни приступ и савреме-
не методе рада са текстом у настави руског језика.

Београдско одељење Међународног фонда јединства православних народа и Дечји 
руски културни клуб при ОШ „Свети Сава“ наградили су учеснике конкурса божићне 
приче „Чудо доброте“ и божићног цртежа „Света Русија Мајка Србија“. И ове године 
аграђен је велики број ученика београдских школа.

Радови су подељени у три категорије:
I узраст 7-9година: 24 рада
II узраст 10 - 12 година: 74 рада;
I II узраст 13-14 година 20 радова
У првој категорији (узраст 7-9 год.) награђени су следећи ученици:
1.место – Урош Милошевић, „Божићна чаролија“; ОШ „Гаврило Принцип“,Земун
2.место – Лара Југин „Чудо доброте“, “ОШ „Свети Сава“,Врачар
3.место - Данило Даниловић, „Чудо доброте“ОШ „Иван Горан Ковачић“,Београд
Похваљени радови: Катарина Урлић , ОШ „Раде Драинац“, Борча
Кристина Стаменковић, “ОШ „Свети Сава“,Врачар
У другој категорији (узраст 10 - 12 год. )награђени су следећи ученици:
1.место – Мартин Бјелајац ,„Чудо доброте“, ОШ „Мирослав Антић, Београд
2.место – Неда Слијепчевић, ,„Чудо доброте“, ОШ „Мирослав Антић, Беле воде
3.место -Марија Тошић, ,„Чудо доброте“,“ОШ „Свети Сава“,Врачар
Похваљени радови: Лука Јоксимовић, „Чудо доброте“, ОШ „Љуба Ненадовић“, 

Жарково
Ђорђе Ромић, ,„Чудо доброте“, ОШ „Љуба Ненадовић“,Жарково
У трећој категорији (узраст 13-14 год.) награђени су следећи ученици:
1.место – Никола Боровчанин,13 година„Чудо доброте“ОШ „Свети Сава“,Врачар
2.место – Марија Станковић„Чудо доброте“, ОШ „Иво Лола Рибар, Бегаљица
3.место -Владимир Бали ,„Чудо доброте“,“ОШ „Свети Сава“,Врачар
Похваљени радови:
Милош Бабић ,„Чудо доброте“, ОШ „Љуба Ненадовић“,Жарково
Награђени радови у категорији Божићна прича
I Категорија - узраст: 7-9 година
. 1. Награда - Стефан Спасојевић 2. разред, ОШ «Јефимија“2. Награда - Лара Југин 3. 

разред ОШ „Свети Сава“ Врачар 
II Категорија- узраст: 10 -12 година1. Награда – Никола Мишић 5. разред ОШ „Свети 

Сава“ Младеновац 
2. Награда – Вања Богдановић 5. разред, ОШ „Свети Сава“ Врачар
3. Награда – Никша Малбашић 5. разред ОШ „Борислав Пекић“ Нови Београд
III Категорија - узраст: 13-14 година1. Награда – Тамара Орозовић 8. разред, ОШ 

„Раде Драинац“ Борча
2. Награда – Милош Билић 8. разред ОШ „Свети Сава“ Врачар
3. Награда – Миодраг Милосављевић 8. разред ОШ „Свети Сава“ Младеновац 
Похваљени радови:
Посебне похвале: Посебна похвала удружења „Пиктум“ (промотиван час у радиони-

ци „Пиктум“ у Београду) : Стошић Михајлу ОШ „Васа Чарапић“ Бели Поток , Пиносава 
. Посебна похвала наставници ликовне културе Љиљани Перуновић ОШ „ Борислав 
Пекић“ Нови Београд . I Категорија - узраст: 7-9 година

1. Ана Јаковљевић 1. разред ОШ „Стеван Синђелић“ Београд 2. Андрија Илић 1. 
разред ОШ „Стеван Синђелић“ Београд 3. Каћа Стојиљковић 1. разред ОШ „Стеван 
Синђелић“ Београд

II Категорија- узраст: 10-12 година
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1. Софија Јанковић 5. разред ОШ „Борислав Пекић“ Нови Београд 
2. Максим Манојловић 6. разред, ОШ „Борислав Пекић“ Нови Београд 
3. Даница Стјепановић 5. разред ОШ „Борислав Пекић“ Нови Београд 
III Категорија - узраст: 11-12 година 
Анита Хаднађ 8. разред, ОШ „Раде Драинац“ Борча

У Руском центру на Филолошком факултету 22. марта ученици ОШ „Јован Поповић“ 
учествовали су у квизу и ликовној радионици на тему „Масленица“. 

У Средњој школи при амбасади РФ 19. aприла одржано је финале олимпијаде ''Лик 
Русије – 2013.'' На коме је додељен велики број награда ученицима и наставницима у 
различитим номинацијама, међу којима истичемо награду за наставника године коју 
је добила Марина Новаковић из ОШ ''Љуба 'Ненадовић''. Тим поводом у културно-
уметничком програму поред ученика Руске школе учествовали су ученици ОШ ''Иван 
Горан Ковачић'' и ОШ ''20 октобар''. 

Ученици ОШ ''Свети Сава'' учествовали су на Међународној изложби фотографија 
у Кијеву ''Золотые купола'' 25. априла, поводом 1025 година примања хришћанства у 
Русији.

У организацији Друштва српско-руског пријатељства у Сава центру 8. маја музичко-
сценском спектаклу ''Велика победа над фашизмом'' присуствовали су ученици девет 
београдских школа са својим професорима. 

Поводом Дана словенске писмености 24. маја ученици ОШ ''Свети Сава'' учествова-
ли су у молебану и полагању цвећа код споменика Ћирилу и Методију, а истим поводом 
су са ученицима ОШ ''Јован Поповић'' и још неколико основних школа учествовали у 
Руском центру на Филолошком факултету у читању реферата посвећеним Словенима и 
словенској писмености.

Такмичења ученика основних и средњух школа у знању руског језика одржана су на 
свим нивоима у општoj и ''С'' категорији. Као и ранијих година, ученици београдских 
школа постигли су запажене резултате:

Републичко – основне школе – општа категорија:
2. место – Стевановић Ивана, ОШ ''Прва обреновачка основна школа'', Обреновац
Анакијев Анђела, ОШ ''Раде Драинац'', Борча
Средњешколе –општа категорија:
место – Стефановић Нина, Девета гимназија ''Михаило Петровић Алас''
место – Лапчевић Нина, Девета гимназија ''Михаило Петровић Алас''
''С'' категорија:
1. место – Југовић Стефан, Филолошка гимназија 
3. место – Максимовић Митар, Медицинска школа ''Београд''
Први пут ове школске године одржана је НИС oлимпијада ученика основ-

них и средњих школа у знању руског језика. Организатори су били компанија НИС, 
Славистичко друштво Србије и Руски центар у Новом Саду уз подршку Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Одзив ученика у школама је био масован, 
а најбољи су учествовали у финалу које је одржано у Новом Саду 25. маја у четири 
категорије. На завршној свечаности у просторијама компаније НИС победницима су 
уручене вредне награде. На овој олимпијади ученици београдских школа постигли су 
запажене резултате: I категорија:

место – Анакијев Анђела, ОШ „Раде Драинац“, Борча
II категорија:
место – Зулфикарић Дијана, Прва београдска гимназија
место – Сворцан Јована, Тринаеста београдска гимназија
место – Радовановић Данка, Гимназија у Лазаревцу
III категорија:
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1.место – Петронић Анђела, Девета гимназија ''Михаило Петровић Алас''
IV категорија:
2. место - Југовић Стефан, Филолошка гимназија 
На Дан руског језика 6. јуна већ традиционално ученици ОШ ''Иван Горан Ковачић'', 

''Свети Сава'', ''Мића Стојковић'' Умчари учествовали су у полагању цвећа код споме-
ника А. С. Пушкину, а ученици ОШ ''Иван Горан Ковачић'' рецитовали су Пушкинове 
стихове и интерпретирали песму ''Наш крај''. У Руском дому одржано је такмичење у 
рецитовању поезије Пушкина. Ученицима су уручене похвалнице за рецитовање, во-
кал и цртеже из београдских школа: ''Доситеј Обрадовић'' (Симеон Церовина, Данијела 
Симић), ''Мића Стојковић'' Умчари (Вељко Милин, Михајло Милић, Марија Симић), 
''Растко Немањић – Свети Сава'' Нова Пазова (Ивана Милошевић, Лазар Димитријевић), 
''Иван Горан Ковачић'' (Данило Даниловић, Ива Тулимировић), ''Љуба Ненадовић'' (Уна 
Гаћеша, Наталија Ђукић, Мина Максић, Мина Ђорђевић, Анита Чабаркапа, Филип 
Урошевић, Страхиња Радовановић, Николета Радуловић, група «Љуба»), ''Мирослав 
Антић'' (Марија Сандић, Јелена Вукић, Сања Вукадиновић, Јелена Годић, Јелена 
Мирковић, Наталија Маринковић, Марија Костур, Вања Јанковић), ''Јован Поповић'' 
(Ђорђе Спасић), Филолошка гимназија (Данијел Ристић, Валентина Бујила, Александра 
Весић, Јелена Ђорђевић, Александра Обрадовић, Марија Васић), Гимназија из 
Обреновца (Огњен Дрењанин) и Осма београдска гимназија (Анђелко Лежајић). 

Поводом јубилеја 80 година Руског дома директор Федералне агенције РФ за питања 
Заједнице независних држава, сународника који живе у расејању, и за међународну ху-
манитарну сарадњу ''РОССОТРУДНИЧЕСТВО'' Константин Косачев уручио је дипломе 
професоркама руског језика Слатки Вучинић и Снежани Марковић за активан заједнички 
рад са Россотрудничеством на унапређењу билатералне сарадње, популаризацији ру-
ског језика и културе; за јачање пријатељства и међусобног разумевања међу народима, 
за допринос реализацији заједничких образовних и културних програма.

У периоду од 20. до 23. јуна у организацији DATA STATUS на студијском путовању 
у Бечу биле су Снежана Марковић и Катица Спајић. Том приликом учествовале су у 
стручном усавршавању – стручној радионици на тему ''Усклађивање језичких активно-
сти у настави страних језика према образовним стандардима постигнућа'', а презентер 
је била Слатка Вучинић.

У периоду од 10. до 19. августа у Бечићима у Црној Гори боравили су победни-
ци НИС олимпијаде са професорима – менторима из неколико школа из Србије, а из 
Београда из Прве обреновачке основне школе Весна Лежаић. За ученике су организо-
вана предавања.

У периоду од 25. до 29. септембра у оквиру Дана руског језика у Србији одржана је 
Методичка школа – Методика предавања руског језика – семинар за усавршавање на-
ставника руског језика. Полазницима семинара уручени су сертификати. Осим семина-
ра, за ученике је организован квиз и такмичење у рецитовању поезије на руском језику 
посвећено космосу и Валентини Терешковој. Победницима (Маши Ивановој, Страхињи 
Радовановићу, Михаилу Иличу, Алини Мокровој, Михаилу Фатејеву, Виктору Лојпуру, 
Данилу Даниловићу, Кристијану Перовићу и Милици Белић) су уручене пригодне на-
граде.

Поводом јубилеја 50 година од лета у космос прве жене космонаута Валентине 
Терешкове у Руском дому одржан је 25. септембра концерт ученика Дечје уметничке 
школе из града Тутајева, Јарославска област, којем су присуствовали ученици пет бео-
градских школа са својим професорима. Истим поводом у ОШ ''Иван Горан Ковачић'' 
одржан је отворени интерактивни час у реализацији професорке Снежане Марковић, 
ученика Данила Даниловића и родитеља сарадника Јулије Давидовић. 
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На фестивалу лепе речи – Флерт 2013. у Тителу на завршној свечаности у рецитовању 

додељене су награде ученицима ОШ ''Иво Андрић'' Урошу Осмокровићу, Ивани Лукић 
и Нестору Пандуровићу.

Од 16. до 20. октобра у Москви на наградном путовању биле су ученице ОШ 
''Иван Горан Ковачић'' са професорком Снежаном Марковић. Ученице су награђене 
на II Међународном пушкинском конкурсу дечјег стваралаштва ''Ми смо рођени за 
надахнућа...''. У номинацији ''Извођачко мајсторство: пушкинско наслеђе на сцени'' 
награђене су Ива Петковић и Александра Спасеновић. У номинацији ''Ликовна умет-
ност: Пушкин и његово стваралаштво очима деце'' награђена је Ива Тулимировић. 
Снежана Марковић је учествовала у раду VI Међународног форума пушкинских шко-
ла. Награђене ученице биле су једине представнице Србије међу победницима из више 
земаља. Успех ученица је и медијски пропраћен учешћем у емисији Жикина шареница 
на РТС-у, објављивањем чланка у Просветном прегледу и школском часопису ИГК – 
Кораци.

Од 17. до 23. октобра у узвратној посети Првој београдској гимназији боравили су 
ученици и професори Школе № 2077 из Москве. За време боравка за госте је организо-
ван богат културни програм, посета часовима и пријем код председника општине Стари 
град.

У Крепољину 20. октобра ученици и професори ОШ „Иво Андрић“ одржали су ин-
тердисциплинарни час руског језика, биологије и географије на тему „Защита окружаю-
щей среды“.

Семинар за наставнике руског језика одржан је у организацији издавачке куће 
„Златоуст“ 20. октобра у Руском дому. 

У оквиру Београдског сајма књига 24. октобра на штанду издавачког предузећа 
„Руски пут“ ученици ОШ „Јован Поповић“ учествовали су у презентацији књиге „Дечак 
са вашара“.

У Руском клубу у ОШ „Свети Сава“ 25. октобра гостовала је педагог из Русије Ирина 
Астапенкова и одржала мастер клас на тему „Православље у Русији“. Деци су приказа-
на два анимирана филма и вођен је разговор са њима.

У ОШ „Јован Поповић“ 21. новембра одржано је књижевно вече „Смех и туга Н. В. 
Гогоља“ и презентација књиге „Дечак са вашара“.

У ОШ „Иво Андрић“ 27. новембра одржан је Дан науке под називом „Знање на ви-
дику 3“ на тему Валентина Терешкова. У оквиру тога час-презентацију је одржала 
професорка Љиљана Вићентијевић, а професорка Слађана Петровић Танасијевић час 
посвећен Јурију Гагарину. Ученици 7. разреда су презентовали своје огледе у вази са на-
веденим космонаутима.

У ОШ „Свети Сава“ 30. новембра по други пут је одржан семинар за наставнике у 
организацији DATA STATUS.

У Галерији Прогрес 21. децембра на отварању Фестивала руско-српске културе 
„Новогодишњи базар“ наступио је руски хор ОШ „Иван Горан Ковачић“ интерпретацијом 
песама на руском и српском језику.

 У Руском центру на Филолошком факултету ученици ОШ „Свети Сава“ учествовали 
су у новогодишњем концерту, рецитовали су и певали новогодишње и божићне песме.

 Током 2013. године у ОШ „Свети Сава“ радио је Руски клуб, основан у сарадњи са 
Међународним фондом јединства православних народа. 

Током школске године Подружница у сарадњи са Славистичким друштвом Србије 
писаним путем обраћала се Министарству просвете, науке и технолошког развоја, са 
предлозима у вези са побољшањем статуса руског језика у образовном систему Србије.

 И поред многобројних реализованих садржаја рада у оквиру Подружнице, треба 
истаћи да је у њима учествовао мањи број, углавном истих школа, а да се нажалост ве-
лики број школа не укључује у активности. Управо школе наведене у извештају дале 
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су значајан допринос афирмацији и популаризацији руског језика, презентацији руске 
културе, уметности, обичаја и традиције. Истичемо жељу и потребу настсавника руског 
језика да се семинари који су се углавном одржавали у Руском дому последњих година, 
организују и у Русији, као што је то и раније била пракса. 

Желимо и овом приликом да захвалимо на помоћи и подршци у раду Иљи Тјапкову, 
директору образовних програма у Руском дому.

  Председница 
 Подружнице у Београду
  Снежана Марковић

ОДЛУКЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ

ОДЛУКА 
О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ ПОЧАСНОГ ЧЛАНА СЛАВИСТИЧКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ

На основу члана 22 Статута Славистичког друштва Србије, а на предлог Управе, 
Скупштина Друшт ва на заседању од 10. јануара 2014. године доноси одлуку да се за по-
часног члана Друштва изабере Олга Ивановна Трофимкина, дугогодишњи наставник 
српског језика на Санкт-Петербуршком државном Универзитету (Русија)

ОДЛУКА 
О ДОДЕЛИ ЗАХВАЛНИЦА СЛАВИСТИЧКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ

На основу члана 22 Статута Славистичког друштва Србије, а на предлог Управе, 
Скупштина Друшт ва на заседању од 10. јануара 2014. године доноси одлуку да се 
Захвалницом Друштва награде:

1. Александра Марковић, ОШ „Бранко Радичевић“, Батајница
2. Јелена Вукичевић-Радоичић, ОШ „Свети Сава“, Београд
3. Ирена Брајевић, директор, VIII гимназијa, Београд
4. Александар Андрејић, директор, I гимназија, Београд

ОДЛУКА 
О ОДРЖАВАЊУ И ТЕМАТИЦИ 53. СКУПА СЛАВИСТА СРБИЈЕ

На основу члана 22 Статута Славистичког друштва Србије, Скупштина Друшт ва на 
заседању од 10. јануара 2014. године доноси одлуку да се редовни 53. скуп слависта 
Србије, по традицији, одржи у другој недељи јануара 2015. с темом „Мултидисциплинарна 
славистичка истраживања“.

НАГРАДА „ПАВЛЕ И МИЛКА ИВИЋ“

На основу члана 22, тачка 13 Статута Славистичког друштва Србије, Скупштина 
Друштва на заседању од 10. јануара 2014. године доноси одлуку о преименовању Награде 
„Павле Ивић“ у Награда „Павле и Милка Ивић“ и усваја Правилник о додељивању 
Награде „Павле и Милка Ивић“, који гласи:
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ПРАВИЛНИК О ДОДЕЉИВАЊУ НАГРАДЕ „ПАВЛЕ и МИЛКА ИВИЋ“

Члан 1
Славистичко друштво Србије (даље: Друштво) додељује годишњу награду ПАВЛЕ 

И МИЛКА ИВИЋ (даље: Награда) за најбољи рад из српске лингвистичке славистике 
објављен од 15. новембра претходне до 15. новембра текуће године.

Члан 2
О Награди се издаје диплома коју потписују председник Друштва и председник 

Одбора за доделу Награде (даље: Одбор).

Члан 3
Право предлагања кандидата за награду имају појединци и институције. На основу 

предлога одлуку о лауреату Награде доноси Одбор. Одбор је самосталан у одлучивању.

Члан 4
Одбор од седам чланова са мандатом на четири године образује Скупштина Друштва. 

Чланови Одбора су научни радници у области лингвистичке славистике из више слави-
стичких институција. Број мандата члана Одбора није ограничен.

Члан 5
Чланови Одбора из свог састава бирају председника са мандатом од четири године. 

Број мандата председника Одбора није ограничен.

Члан 6
Писмено образложени предлози за доделу Награде достављају се председнику 

Одбора лично или преко Друштва до 15. новембра текуће године. Одбор о поднетим 
предлозима расправља на седници на којој је присутно најмање половина чланова и 
одлучује већином гласова присутних. Председник Одбора о одлуци извештава Друштво 
(председника и Управу) до 25. новембра текуће године.

Друштво обавештава лауреата о додељеној му награди и издаје саопштење за јавност 
до 1. децембра текуће године.

Члан 7
Награду уручују председници Друштва и Одбора на свечаном отварању традицио-

налног зимског скупа слависта Србије у јануару наредне године.

Члан 8
Образложење предлога за награду објављује се у часопису Славистика – органу 

Друштва.

Члан 9
Доношењем овог Правилника ставља се ван снаге Правилник о Награди „Павле 

Ивић“ од 11. јануара 2011. године.

Одбор за доделу Награде „Павле и Милка Ивић“:
1) проф. др Недељко Богдановић,
2) проф. др Гордана Јовановић,
3) проф. др Драгољуб Петровић,
4) проф. др Предраг Пипер, редовни члан САНУ,
5) проф. др Слободан Реметић, редовни члан АНУРС,
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6) проф. др Срето Танасић,
7) проф. др Бранкица Чигоја.

ПОВЕЉА „РАДОВАН КОШУТИЋ“

На основу члана 22, тачка 13 Статута Славистичког друштва Србије, Скупштина 
Друштва на заседању од 10. јануара 2014. године успоставља Повељу „Радован Кошутић“ 
и усваја Правилник о додељивању Повеље „Радован Кошутић“, који гласи:

ПРАВИЛНИК О ДОДЕЉИВАЊУ ПОВЕЉЕ „РАДОВАН КОШУТИЋ“

Члан 1
У част оснивача српске високошколске славистике, Славистичко друштво Србије 

(даље: Друштво) додељује Повељу „Радован Кошутић“ (даље: Повеља) активним сла-
вистима који живе и раде на територији Републике Србије за укупан допринос научном 
и педагошком раду на пољу источних и западних словенских језика, књижевности и 
култура у српској средини или за најбоље монографско научно дело из ове области, из-
дато у текућој години.

Повеља се додељује по правилу једном годишње. При избору кандидата за Повељу 
узима се у обзир њихов укупан допринос славистичкој науци или референтне студије 
објављене у три последње године.

Члан 2
Повељу потписују председник Друштва и председник Одбора за доделу Повеље 

(даље: Одбор).

Члан 3
Право предлагања кандидата за награду имају појединци и институције. На основу 

писмено образложених предлога, одлуку о добитнику Повеље доноси Одбор. Одбор је 
самосталан у одлучивању.

Члан 4
Одбор од седам чланова са мандатом на четири године образује Скупштина Друштва. 

Чланови Одбора су научни радници у области славистике из више славистичких науч-
них институција. Број мандата члана Одбора ограничен је на највише два узастопна из-
борна периода. 

Члан Одбора може бити предложен за доделу Повеље, али у том случају предлагач 
мора бити искључиво лице ван састава Одбора и Управе Друштва, а одлука се доноси 
са једним гласом мање. Евентуално предложени члан Одбора има право вета на посту-
пак одлучивања о сопственој кандидатури, што су остали чланови Одбора дужни ува-
жавати.

Члан 5
Чланови Одбора из свог састава бирају председника са мандатом од четири године. 

Члан 6
Писмено образложени предлози за доделу Повеље достављају се председнику 

Одбора лично или преко Друштва до 31. октобра текуће године. 
Одбор о поднетим предлозима расправља на седници на којој је присутно најмање 

половина чланова и одлучује већином гласова присутних. Председник Одбора о одлуци 
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извештава Друштво (председника и Управу) у року од 15 дана, а најкасније до 20. но-
вембра текуће године.

Друштво обавештава лауреата о додељеној му награди и издаје саопштење за јавност 
до краја текуће године.

Члан 7
Награду уручују председници Друштва и Одбора на свечаном отварању традицио-

налног зимског скупа слависта Србије почетком наредне године.

Члан 8
Образложење предлога за награду објављује се у часопису Славистика – органу 

Друштва.

Одбор за доделу Повеље „Радован Кошутић“

1) проф. др Богдан Косановић
2) проф. др Ксенија Кончаревић
3) проф. др Петар Буњак
4) академик Предраг Пипер
5) проф. др Александра Корда-Петровић
6) проф. др Ана Марић
7) проф. др Јанко Рамач

ПЛАН АКТИВНОСТИ СЛАВИСТИЧКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ У 2014. ГОДИНИ

10 – 12. јануар:  52. скуп слависта Србије (10–11: научни славистички симпозијум; 
12: међународни научно-образовни форум „Шестая белградская 
встреча славянских русистов“).

10 – 11. јануар:  „Зимска школа 2013“ (Семинар за стручно усавршавање наставни-
ка руског језика).

Jануар – мај:  Уређивање и издавање VI свеске часописа Русский язык как ино-
славянский за 2014.

Фебруар – 
октобар:  Уређивање и издавање XVIII књиге часописа Славистика.
Март – мај:  Пружање помоћи у организовању и одржавању такмичења ученика 

у знању руског језика и НИС-ове Олимпијаде из руског језика.
24. мај:  Дан св. Ћирила и Методија, словенске писмености и Дан Друштва. 

Додељивање награде „Павле Ивић“.
Септембар – 
децембар: –  Припреме 53. скупа слависта Србије: 

а) Славистички симпозијум „Мултидисциплинарна славистичка 
истраживања“; 

б) Међународни научно-образовни форум «Седьмая белград-
ская встреча славянских русистов»

в) Семинар за стручно усавршавање наставника руског језика 
„Зим ска школа 2015“

Издавачка делатност: 
– часописи Славистика, књ. XVII и Русский язык как инославянский, књ. VI
– 3-5 наслова, у зависности од финансијских могућности, према Издавачком плану 

за 2014, који ће донети Управа.
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ПРОФ. ДР ХАБ. ВЛАДИСЛАВ ЛУБАШ 
И СРПСКА СЛАВИСТИКА

Средином јануара 2014. године међу српским лингвистима и славистима прошири-
ла се тужна вест да је 9. јануара преминуо проф. др хаб. Владислав Лубаш. У историји 
научних и културних веза међу народима у државама једни појединци издалека светле 
и указују путеве, други преносе идеје и искуства, трећи су као мостови који спајају оба-
ле, а неки имају више таквих својстава. Посматрано са српске обале, проф. Владислав 
Лубаш је на више начина повезивао пољску науку и културу са српском. Више од пола 
века он је био међу најприсутнијим представницима пољске лингвистике у српској сре-
дини. 

Сама чињеница да је проф. Лубаш неколико година живео у Београду и да је пре-
давао на Београдском универзитету те да је током пет деценија сваке године долазио у 
Београд као учесник међународних конференција, или у посете пријатељима, ради те-
ренских истраживања, или је долазио туристички или по неколико основа истовремено, 
говори да је проф. Лубаша Србија привлачила као слависту-истраживача, али и као чо-
века који се са српском средином искрено и чврсто спријатељио, што је он радо исти-
цао и приватно и јавно, на пример, разговору са Милошем Јевтићем у познатој радијској 
емисији „Гост Другог програма Радио Београда“.1 

У својим сећањима проф. Лубаш је написао: „Mam trzy swoje miasta, chociaż niero-
dzinne – jednak swoje. W moim kraju to Kraków, gdzie studiowałem i pracowałem kilkana-
ście lat, Katowice, gzie mieszkam i gdzie spędziłem dojrzałe lata i Belgrad, gdzie doświad-
czyłem wszystkiego. W młodości poststudenckiej – pełnego życia w środowisku naukowym 
i po trosze artystycznym; nieco później – początków własnego życia rodzinnego, gdy prze-
bywałem z żoną Anną i urodzonym tutaj synem Marcinem – dwa lata; potem już tylko jako 
obserwator i uczestnik imprez naukowych; spotkań towarzyskich, wyjazdów turystycznych 
i odwiedzin przyjacielskich. [...] W Belgradzie spędziłem wiele szczęśliwych i pracowitych 
lat, które zadecydowały o moim naukowym ukierunkowaniu na slawistykę południowosło-
wiańską i serbską. Tutaj też znalazłem dzięki dobrym ludziom świetne warunki materialne i 
przyjazne uczucia, które mi zawsze ukazywano, a które mi pomogły w naukowych trudach. 

1 Гост Другог програма Радио Београда, професор на Универзитету у Кракову Владислав 
Лубаш [звучни снимак] у емисији 02.09.1993. / [Разговор водио Милош Јевтић] Народна би-
блиотека Србије, К-8260. 

В. такође објављена сећања Владислава Лубаша: „Polonistyka i slawistyka belgradzka w 
moim wspomnieniu“ у Јовановић Г. и др. (ур.), Сто година полонистике у Србији: Зборник 
радова са јубиларног научног скупа (Београд: Филолошки факултет, Славистичко друшт-
во Србије, 1996), 77–80. – У српском преводу: „Beogradska polonistika i slavistika u mojim 
uspomenama“, у Lubaš V., Studije iz srpske i južnoslovenske onomastike i sociolingvistike (Beograd: 
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Vukova zadužbina, Novi Sad: Matica srpska), 235–240; 
„W stronę przeszłości“, Onomastyka (2005), L, 31–47; „Mój naukowy Belgrad“, у Танасић  С. 
(ур.), Шездесет година Института за српски језик САНУ: зборник радова, I. (Београд: 
Институт за српски језик САНУ, 2007), 319–329.
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Poznałem „duszę serbską“ z każdej strony. Dojrzałem w niej więcej dobrego niż złego i ta 
„dusza“ stała mi się bardzo bliska“.2

Србији је проф. Лубаш, дакле, посветио значајан део свог релативно дугог и богатог 
живота. Проф. Лубаша су са Србијом повезивала многа места у њој за која је прво сазнао, 
као ономастичар, преко њихових назива, а од којих је многа касније која је обишао 
и непосредно добро упознао. Проф. Лубаша су са Србијом повезивали, пре свега, 
многобројни пријатељи које је у Србији стекао и српски слависти с којима је сарађивао. 
Са Србијом је проф. Лубаша посебно повезивала и чињеница да је јужнословенска, а пре 
свега српска ономастика имала врло високо место у његовим научним интересовањима 
и у његовом научном делу. Са Србијом је проф. Лубаша повезивало и то што је његов 
научни рад у српској средини врло високо вреднован. О томе сведочи почасни докторат 
Универзитета у Београду који му је уручен 2006. године на предлог Катедре за славистику 
и Катедре за српски језик Филолошког факултета Универзитета у Београду.3 О томе, на 
свој начин, сведочи и почасно чланство у Славистичком друштву Србије.

Др хаб. Влaдислaв Лубaш, слависта, лингвиста, полониста, сербокроатиста, 
универзитетски професор, рoђeн je 5. jунa 1932. гoдинe у Жaрнoвjeцу, у jугoистoчнoj 
Пoљскoj. Студирao je пoлoнистику нa Jaгjeлoњскoм унивeрзитeту у Крaкoву 1952–1956. 
гoдинe, гдe je пoтoм (дo 1970) биo aсистeнт (знaмeнитoг слaвистe прoфeсoрa Витoлдa 
Тaшицкoг) и aдjункт. У мeђуврeмeну бoрaвио је у Бeoгрaду гoдину дaнa (1962–1963) 
кao нaучни стипeндистa. На Филoлoшкoм фaкултeту пoхaђaо је прeдaвaњa и уживaо 
пeдaгoшку пaжњу прoфeсoрa Михaилa Стeвaнoвићa. Био је лeктoр и прeдaвaч пoљскoг 
jeзикa нa унивeрзитeтимa у Љубљaни (1965–1966) и у Бeoгрaду (1966–1969). Дoктoрирao 
je 1966, a хaбилитoвao 1971. гoдинe. Вaнрeдни прoфeсoр пoстao je 1976, a рeдoвни 1984. 
гoдинe.

Нa Шлeскoм унивeрзитeту у Кaтoвицaмa проф. Лубаш је радио од 1970. до 1980. 
гoдинe. Био је оргaнизaтoр и први дeкaн (1972–1974) Филoлoшкoг фaкултeтa Шлeскoг 
унивeрзитeтa, гдe je нeкoликo гoдинa рукoвoдиo Институтoм зa пoљску филoлoгиjу. Биo 
je и прoрeктoр (1974–1976) Шлeскoг унивeрзитeтa. Пoтoм je биo дирeктoр Институтa 
зa пoљски jeзик Пoљскe aкaдeмиje нaукa у Крaкoву, а истoврeмeнo рукoвoдио и 
сoциoлингвистичкoм рaдиoницoм у Кaтoвицaмa. У мeђуврeмeну проф. Лубаш је 
био (1983) нaучни стипeндистa и прeдaвaч нa слaвистици унивeрзитeтa у Кeлну (кoд 
прoфeсoрa Рајнхoлдa Oлeшa). Oд 1994. гoдинe био је управник Кaтeдрe зa слaвистику 
унивeрзитeтa у Oпoлу. Био је мeнтoр за вишe дoктoрских и других нaучних рaдoвa, 
нaучни рeдaктoр и рeцeнзeнт дeсeтинa лингвистичких књигa, мeђу кojимa je и тoм 
Српски jeзик у oквиру сeриje Нajнoвиja истoриja слoвeнских jeзикa, прeдстaвљeнe нa 
XII мeђунaрoднoм кoнгрeсу слaвистa (Крaкoв 1998). Био је учeсник мнoгих дoмaћих и 
мeђунaрoдних нaучних скупoвa и прojeкaтa.

Владислав Лубаш је био члaн више нaучних oргaнизaциja у Пoљскoj: Кoмитeтa зa 
лингвистику, Кoмисиje зa културу jeзикa Oдбoрa зa лингвистику Пoљскe aкaдeмиje 
нaукa, Пoљскoг фoнeтскoг душтвa, Пoљскoг лингвистичкoг друштвa, Кoмисиje зa 
лингвистику Oдeљeњa Пoљскe aкaдeмиje нaукa у Кaтoвицaмa и Крaкoву. Био је 
прeдсeдник Кoмисиje зa слoвeнску сoциoлингвистику Мeђунaрoднoг слaвистичкoг 
кoмитeтa и члaн асоцијације Societas Linguistica Europea. Био је и прeдсeдник Фoндaциje 
зa пoтпoру шлeскe хумaнистикe.

Проф. Лубаш је такође дао велики допринос пољској и словенској периодици својом 
уредничком делатношћу. Био је урeдник чaсoписa Socjolingwistуka (Крaкoв) и сeриje 

2 Lubaś W., „Mój naukowy Belgrad“, у Танасић  С. (ур.), Шездесет година Института за 
српски језик САНУ: зборник радова, I. (Београд: Институт за српски језик САНУ, 2007), 319, 
328.

3 Милош Луковић, „Владислав Лубаш – доктор Универзитета у Београду“, Задужбина: 
Лист Вукове задужбине (2004), 77, 6.
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нaучних рaдoвa Prace Naukowe (изд. Институтa пoљскoг jeзикa Пoљскe aкaдeмиje 
нaукa, Крaкoв), члaн урeдништвa сeриje Studia Linguistica Polono-Jugoslavica (изд. 
Пoљскe aкaдeмиje нaукa и Мaкeдoнскe aкaдeмиje нaукa и умeтнoсти, Скoпљe), као и 
члaн урeдништaвa или урeдничких сaвeтa чaсoписa Onomastica (Крaкoв), Linguistica 
Silesiana (Кaтoвицe), Polonica (Крaкoв) и Stylistyka (Oпoлe).

У истраживачком раду Влaдислaв Лубaш сe највише бaвио oнoмaстикoм, сoциo-
лингвистикoм и лингвистичкoм стилистикoм у oквиру свojих спeциjaлнoсти – сeрбo-
крoaтистикe, србистикe и пoлoнистикe. Био је аутор вишe oд 700 рaдoвa из нaвeдeних 
oблaсти (oд тoгa oкo 400 нaучних), кao и вишe публикaциja у нeкoликo зeмaљa. 
Oбjaвљивao je рaдoвe и у Бeoгрaду (у збoрницимa Научни састанак слависта у 
Вукове дане, у чaсoписимa Јужнословенски филолог, Анали Филолошког факултета, 
Филолошки преглед, у глaсилу Вукова задужбина), у Нoвoм Сaду (Зборник Матице 
српске за филологију и лингвистику), у Љубљaни (Jezik in slovstvo), у Скoпљу (Македонски 
јазик).

У широком кругу научних интересовања проф. Лубаша проучавање јужнословенских 
језика и, посебно, српског језика има посебно место.

Са Универзитетом у Београду Владислав Лубаш је још од младих година био успо-
ставио чврсту и врло плодну сарадњу. На Универзитет у Београду први пут је дошао 
на специјализацију (1962–1963), а касније је провео три године (1966–1969) предајући 
пољски језик на Катедри за славистику Филолошког факултета. Поред тога, Владислав 
Лубаш је током три деценије врло често учествовао са рефератима на Научним са-
станцима слависта у Вукове дане, које организује Међународни славистички центар 
Филолошког факултета Универзитета у Београду. 

Уредништво едиције „Студије о Србима“ је, на предлог академика Павла Ивића, увр-
стило је у ту едицију књигу изабраних ономастичких и социолингвистичких радова 
Владислава Лубаша Студије из српске и јужнословенске ономастике и социолингви-
стике (Завод за уџбенике – Вукова задужбина – Матица српска, 2002), имајући у виду 
велики углед који у лингвистичкој славистици уживају радови Владислава Лубаша, из-
лагани на многим међународним славистичким скуповима и публиковани широм сло-
венског света, као и углед пољске лингвистике, посебно ономастике и социолингви-
стике, чији је Владислав Лубаш један од најугледнијих савремених представника, те 
превасходну усмереност проф. Лубаша на проучавање јужнословенских језика, међу 
чијим радовима значајно место заузимају они о српском језику. Изабрани ономастич-
ки радови Владислава Лубаша вишеструко су корисни не само тиме што се у свакоме 
од њих прецизно описује нека конкретна ономастичка појава или решава неки конкре-
тан ономастички проблем (нпр. граматичке категорије у ономастици, настанак и развој 
сингуларних патронима, значења присвојних суфикса, морфонолошка питања српске и 
јужнословенске ономастике и др.) него и зато што се та питања, по правилу, осветљавају 
и у ширем јужнословенском или – још ширем – словенском контексту. И проблемски и 
методолошки та књига Владислава Лубаша, поред других функција које може имати, 
може се читати и као врло инспиративни увод у изучавање српске и јужнословенске 
ономастике. 

Важан квалитет радова Владислава Лубаша је такође спој његове одличне теоријске 
обавештености и не мање доброг познавања разноврсног материјала, као и искуства и 
умећа да се из тога направе адекватни описи и објашњења, било да је реч о социолинг-
вистичким аспектима савременог српског језика, било да је реч о општијим питањима 
као што је, нпр., социолингвистика српског језика у светлу словенске социолингвистике 
или о неким другим питањима.

Владислав Лубаш је за свој научни и наставни рад добио више признања, међу 
којима награду Министарства просвете Републике Пољске, медаљу Комитета народне 
просвете, каваљерског крста Ордена препорода Пољске и др., а као учесник Научних 
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састанака слависта у Вукове дане, почасну плакету Међународног славистичког центра 
Филолошког факултета Универзитета у Београду и, као што је речено, почасни докторат 
Универзитета у Београду и повеља почасног члана Славистичког друштва Србије.

Проф. др Владислав Лубаш остаће у трајном светлом сећању својих многобројних 
пријатеља и колега у српској славистици. 

Нека му је вечан спомен.

Предраг Пипер
Универзитет у Београду
Филолошки факултет /

САНУ
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МАРИЈА ИГОРЕВНА МЕЖИНСКИ
(1941–2014)

 
11. марта 2014. године Катедра за славистику Филолошког факултета Универзитета 

у Београду остала је без једног од својих најистакнутијих предавача – Марије 
Игоревне Межински, вишег лектора за руски језик. Напустила нас је личност широ-
ке културе, несвакидашње доследности, снажно израженог интелектуалног и моралног 
достојанства, која је цело своје биће уткала у грађење мостова између руске и српске 
културе, књижевности и језика. 

 У својој професионалној делатности, испуњеној наставничким и преводилачким ра-
дом, Марија Межински највише се бавила проблемима методике наставе руског језика. 
Током рада у средњој школи, и касније у извођењу лекторских вежби за студенте сла-
вистике (подсетићемо да је на Катедри за славистику она провела безмало читав рад-
ни век – од 1974. до пензионисања 2006), стекла је драгоцено искуство које ће касније 
уградити у уџбеничку литературу, у чијем је стварању била један од најплоднијих и 
најинвентивнијих аутора у српској средини. 

 Највећи допринос српској русистичкој лингводидактици Марија Межински пружила 
је кроз серије уџбеника и приручника за ученике средњих школа које је написала само-
стално или у коауторству. У нашим средњим школама ови уџбеници били су у употреби 
од краја 70-их година, а неки од њих (у измењеним и допуњеним издањима) користе се 
и данас. Први уџбеник Марије Межински, израђен у коауторству са др Вером Николић и 
Савом Памучином, Руски језик са избором научно-популарних текстова и текстова из 
савремене литературе за први разред Заједничке основе средњег усмереног образовања 
у издању Завода за уџбенике и наставна средства објављен је 1977. године у тиражу од 
32.000 примерака (ова књига доживеће 8 издања и бити у употреби све до 1988, у укуп-
ном тиражу од 165 000 примерака), након чега ће уследити уџбеници за општеобразов-
ни профил (II, III и IV разред) и културолошко-језичку струку у оквирима усмереног 
образовања (коаутори: Вера Николић, Александар Терзић, Богољуб Станковић, Бранка 
Станковић), односно, од 1989, нова серија за гимназије (коаутори Александар Терзић 
и Ивана Секицки). Уџбеником из 1977. и серијом за усмерено образовање понуђена је 
једна у српској средини дотле непримењивана концепција структуралног и садржин-
ског обликовања основне школске књиге за учење руског језика, чија се новина огледа-
ла у разгранатости елемената уџбеничке лекције (блока), њиховом проблемском и те-
матском груписању, увођењу факултативних и алтернативних елемената лекције. Ови 
уџбеници израђени су у складу са поставкама когнитивног метода, тако да је тежиште 
стављено на формирање лексичких и граматичких навика и умења у преткомуникатив-
ним и условно-комуникативним вежбањима. Граматика се усваја на синтаксичкој осно-
ви, а начин презентације материје је углавном дедуктивни, са подробним објашњењима 
у теоријско-спознајним текстовима и пратећим табеларним прегледима. Лексички 
материјал први пут у овој серији уџбеника добија статус аутономног (не пропратног) 
елемента, што резултира веома брижљивом семантизацијом лексема уз примену више 
модела и канала преношења информација, као и серијама лексичких вежбања разних 
типова. Посебан значај у овим уџбеницима задобијају и културолошки садржаји, при 
чему се настоји да се елементи стране и националне културе постављају компаративно. 
И поред идеолошких ограничења везаних за тематски план уџбеника која су извирала 
из наставног програма, ови уџбеници нудили су богате и разноврсне садржаје везане за 
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руску традиционалну културу и посебно књижевност (класичну и савремену), који су, 
захваљујући надахнутости идејама алтруизма и прожетости снажном просоцијалном 
оријентацијом, имали и наглашену васпитно-развијајућу функцију (сетимо се, између 
осталог, само наслова појединих лекција – Сейте разумное, доброе, вечное!, Что сде-
лаю я для людей?, На добрый привет – добрый ответ, Ради жизни на земле, Живи для 
людей – поживут люди для тебя!). Новина у овим уџбеницима била је и заступљеност 
елемената трећих култура и интернационалних садржаја, чиме се ученицима сугерира-
ло да посредством руског језика могу спознати многе општељудске вредности и из те 
перспективе боље сагледати и руску и српску културу (у том погледу посебно нам се 
успелим чини блок посвећен филму у уџбенику за први разред, са 9 текстова од којих су 
два посвећена руским, а остали остварењима других националних кинематографија).

У серији за гимназије, отпочетој 1989, културолошка усмереност још више долази 
до изражаја; поред тога, са преткомуникативних и условно-комуникативних тежиште 
рада помера се на комуникативна вежбања; затим, наглашена је улога ликовних сред-
става у организацији излагања (сажимање теоријско-спознајних текстова уз упућивање 
на табеларне прегледе, коришћење сижејних слика као ослонца за развој говорења, 
прибегавање ликовној семантизацији, посебно код културолошки маркираних реалија, 
итд.). На тај начин, ова серија заокружила је један концепт средњошколског уџбеника 
који је, у време свога настанка, био наглашено развијенији од свих ближих или даљих 
узора из југословенске и источноевропске уџбеничке продукције за овај образовни про-
фил.

У опусу Марије Межински посебно место заузима Лектира за I-IV разред гимназије 
(прво изд. 1996) – збирка највреднијих остварења руске књижевности са филигрански 
(слободно можемо рећи – кошутићевски) израђеном апаратуром оријентације и апара-
туром организације усвајања. Импресиван је број лексичких коментара датих у под-
ножним напоменама уз текстове, а није занемарена ни друга битна димензија апара-
туре оријентације – квалитет и разнородност изнетих информација, посебно оних 
културолошке и лингвокултуролошке природе. Ученицима се омогућава пуновредан 
сусрет са класицима руске књижевности, од предромантичара до Булгакова и Бродског, 
представљеним остварењима разних жанрова, у аутентичним, тек понегде лако адапти-
раним текстовима, а спону са комуникацијом ауторка остварује кроз систем вежбања 
намењених приказима и анализи прочитаних дела. Овим делом Марија Межински оста-
вила је једну од најбољих хрестоматија руске књижевности за странце, које може послу-
жити као методолошки узор за састављање овог типа приручника.

Своје богато педагошко искуство Марија Межински уткала је и у Практикум – 
други део Методике наставе руског језика из 1984. (друго издање 1996), у којој је ау-
тор теоријског дела била проф. др Вера Николић. У Практикуму је понуђено неко-
лико хипотетичких планова извођења часа на разним нивоима учења руског језика 
(од оралне наставе, преко букварског и постбукварског периода, до виших разреда), 
са претпостављеним изворима интерференције, поступцима њиховог спречавања и 
кориговања, варирањем могућих стратегија обликовања структурно-композиционих де-
лова часа и приступа језичкој грађи (интуитивно и рационално-логичко усвајање). По 
овим плановима генерације студената овладавале су организационим и конструктив-
ним умећима, училе како се и када задаје домаћи задатак, на који начин исправити уче-
ника, како створити мотивацију за приступање новом тексту, како организовати про-
стор на табли. Практикум је оспособљавао студенте и за планирање наставног процеса 
на полугодишњем нивоу. Прорадити практикум значило је са много самопоуздања ући 
на свој први час руског језика – а тај час студенти су анализирали управо са Маријом 
Игоревном, у склопу хоспитовања (професионално-педагошке праксе) у основ-
ним и средњим школама, којим је она деценијама предано руководила, непогрешиво 
откривајући студенте са израженим предиспозицијама за рад у настави и стимулишући 
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све да у контакту са ученицима дају максимум не само знања, него и позитивних емоција, 
топлине, подстицаја. Разговори о одржаним часовима били су за студенте и наставнике 
почетнике од непроцењивог значаја, јер су им пружали оријентир за изграђивање свог 
педагошког манира и стила педагошке комуникације који ће им донети не само најбоље 
резултате него и највећи ауторитет у очима ученика. Такве је савете могао давати само 
неко ко је и сам поседовао истински ауторитет, богато искуство и посебан, истанчан 
нерв за методику наставе.

Са Маријом Игоревном први пут сам се срела у мају 1979. године, на такмичењу 
ученика основних школа које се одржавало у сали 11 Филолошког факултета. Када сам 
после четири године уписала студије славистике, препознала сам лик и глас строге и 
доследне професорице која нас је испитивала на усменом делу такмичења, што ми је, 
колико год то парадоксално звучало, омогућило да са њом још од првих часова успо-
ставим однос потпуног поверења које се граничило са трепетним поштовањем. Уз то, 
сазнала сам да је она писала уџбенике са чијих страница су нас у лепоту и смисао жи-
вота и света нежно и мудро уводили Тургењев, Чехов, Куприн, Константин Паустовски, 
Михаил Пришвин... 

Вежбе из правописа на првој години биле су изванредно осмишљене и прецизно 
вођене, при чему је Марија Игоревна увек имала комплетан увид у постигнућа, про-
пусте и дилеме свакога студента. Нови сусрет са Маријом Игоревном на практичним 
вежбањима из Методике наставе и професионалној пракси, предвиђеној за последњи се-
местар, омогућио нам је да са далеко више зрелости искористимо прилику за општење 
са врхунским професионалцем и особом која импонује. Радећи на Филолошком фа-
култету, где ми је од 1992. поверен курс Методике, тесно сам сарађивала са Маријом 
Игоревном, која ме је подстицала, усмеравала, понекад суочавала са могућношћу ширег 
и комплекснијег гледања на одређене методичке проблеме. Наш однос није био стро-
го послован – зближавале су нас и преокупације везане за духовност руског народа, за 
наслеђе руске емиграције чији је она један од најблагороднијих изданака била, као и 
стрепње за вредности православне културе и цивилизације у свету који нам санкцијама 
и бомбама уводи неки нови поредак.

Последњи разговор водиле смо по упокојењу моје мајке, септембра 2013. Том прили-
ком Марија Игоревна ме је, желећи да наговести о чему би ваљало да темељније поразго-
варамо, упитала: „Зашто никада нисте писали о нашим средњошколским уџбеницима?“. 
Сада почињем да испуњавам тај дуг... 

Хвала за све, у име свих нас, драга Марија Игоревна. 
 

Ксенија Кончаревић
Универзитет у Београду

Православни богословски факултет
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КРАТКА ПРАВИЛА 
ПРИРЕЂИВАЊА РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ

Рукописи који се нуде за објављивање у часопису Славистика не могу бити прет-
ходно објављени, понуђени другом часопису, нити се могу истовремено нудити другим 
часописима. 

Слањем рукописа за штампу аутори сагласно преносе издавачка права на Уредништво 
Славистике и Славистичко друштво Србије за ј едно  издање у текућој свесци часопи-
са, у папирној и електронској форми. 

Рукописи се шаљу као прилог електронском поштом, на адресу администрације 
Славистичког друштва Србије <slavisticko.drustvo@gmail.com> с назнаком „За часопис 
Славистика“. 

Обим прилога по рубрикама
„Славистички научноистраживачки пројекти“: до 20.000 знакова с размаци-

ма, укључујући и фусноте. Иста правила важе за прилоге у повременим рубрикама: 
„Славистичка баштина“ и „Српски језик у иностранству“.

 „Скуп слависта (Реферати и саопштења)“: до 15.000 знакова с размацима, укључујући 
и фусноте.

 „У свету славистичке литературе“, „Из славистичког живо та“ и друге повремене 
пратеће рубрике: до 8.000 знакова с размацима.

Технички захтеви
Формат датотеке: *.doc  или *.rtf (не – *.docx, *.odt, *.wpd и др.).
Формат листа: А4. 
Текст: фонт – Times New Roman као подразумевани (Normal style). 
Фонтови који не одговарају стандарду Unicode (нпр. фонетска транскрипција, цркве-

нословенска азбука, старогрчки алфабет, симболи и сл.), морају се интегрисати у да-
тотеку и послати електронском поштом као посебан прилог уз рад. У овом случају, уз 
текст рада у *.doc  или *.rtf формату, шаље се паралелно и верзија у формату *.pdf.

Графички прилози: 
растерска графика: формат *.tif, резолуција 600 dpi, 256 нијанси сиве (8-битна • 
графика); 
векторска графика: формат *.eps; • 
фотографије: формат *.tif или *.jpg у резолуцији најмање 300 dpi, 256 нијанси • 
сиве (8-битна графика).

Графички прилози, уз јасно и прегледно обележене називе датотека на одговарајућем 
месту у тексту, шаљу се као засебни прилози.

Научни апарат. Апстракт и кључне речи
Између наслова и основног текста, радови у рубрикама „Славистички научноистра-

живачки пројекти“ и „Скуп слависта“ морају имати апстракт (500 до 1.000 знакова с 
размацима) на језику рада и кључне речи (до 10 речи/синтагми) на језику рада. Ако језик 
рада није српски, већ неки други словенски или страни језик – сем кад је језик рада ру-
ски – апстракт и кључне речи дају се и у преводу на српски, и следе одмах иза апстрак-
та на језику оригинала. Текст апстракта даје се без наслова „Апстракт“, «Аннотация», 
“Abstract” и сл.

Кључне речи издвајају се од апстракта у нови ред и претходи им (курзивом) текст: 
„Кључне речи:“, «Ключевые слова:», “Keywords:” итд.
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Резиме и кључне речи

На крају текста који није на руском језику даје се име и презиме, наслов рада, рези-
ме (до 2.000 знакова с размацима) и кључне речи на руском језику. Уколико је рад писан 
на српском језику, а третира тему из неког другог словенског језика, књижевности или 
културе, испред резимеа и кључних речи на руском може се додати и резиме с кључним 
речима на словенском језику који одговара теми рада. 

У радовима на осталим словенским језицима, изузев српског и руског, односно не-
словенским светским језицима (енглески, немачки, француски или италијански), уколи-
ко су тематски оријентисани ка другом словенском језику, књижевности или култури, 
испред резимеа и кључних речи на руском, може се додати резиме с кључним речима на 
словенском језику који одговара теми рада.

Правила навођења и цитатни апарат

Обавезујући начин цитирања и формирања библиографских записа у Славистици 
јесте искључиво уз помоћ библиографске парентезе у облим заградама у основном тек-
сту која упућује на одговарајући библиографски запис у попису референци на крају 
рада.

Цитирање  уз  помоћ  фуснота  (напомена испод текста) није  допуштено. 

Навођење наслова дела у основном тексту

Наслови и поднаслови књига, зборника радова и свих других закључених дела (по-
зоришних представа, скулптура, слика, музичких дела, филмова и др.) – изузев Библије, 
Талмуда, Кур’ана и др. традиционалних наслова и њихових саставних делова – у основ-
ном тексту и библиографским записима наводе се курзивом. 
Курзивом се наводе и сви наслови серијских публикација (новина, часописа, издавач-

ких серија, ТВ и радио серија, музичких албума, компакт-дискова и др.), и то на језику и 
у графији изворника, без фонетске адаптације, транскрипције или превођења. Примери: 
Јужнословенски филолог, Вопросы языкознания, Ricerche slavistiche, Časopis Českého 
Musea, Pamiętnik Literacki… 

Наслови и поднаслови свих саставних делова закључених и серијских публикација у 
основном тексту и библиографским записима наводе се нормалом у наводницима. 

Примери парентеза и бележења литературе

у  тексту : у  попису  референци :

(Davie et al. eds. 1962) Davie D., et al. (eds.) (1962), Poetics–Poetyka–Поэтика (War-
szawa: PWN).

(Eror 2011)
Eror G. (2011), „Da li su doista Wellek i Warren autori Teorije 

književnosti? Da li je verodostojno što i verovatno? ili: O pre-
vodima i navodima“, Филолошки преглед, XXXVIII (2), 9–39.

(Krzyżanowski, 
Wojciechowski red. 1958)

Krzyżanowski J., Wojciechowski R. (red.) (1958), Ludowość u 
Mickiewicza: Praca zbiorowa (Warszawa: IBL).

(Lunt ed. 1964)
Lunt H. G. (ed.) (1964), Proceedings of the Ninth International 

Congress of Linguists: Cambridge, Mass., August 27–31, 1962 
(The Hague: Mouton).

(Meriggi 1972)
Meriggi B. (1972), «La Polonia vista di Gundulić», in Śliziński J. 

(ed.), Polsko jugosłowiańskie stosunki literackie: Tom studiów 
(Wrocław etc.: Zakład Narodowy im Ossolińskich, Wydawnict-
wo PAN), 39–52.
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у  тексту : у  попису  референци :

(Аванесов ed. 1983)
Аванесов Р. И. (ed.), (1983), Орфоэпический словарь русского 

языка: Произношение, ударение, грамматические формы 
(Москва: Русский язык).

(Белић 1927) Белић А. (1927), „О употреби времена у српскохрватском 
језику“, Јужнословенски филолог, VI, 102–132.

(Бондарко 1971) Бондарко А. В. (1971), Вид и время русского глагола: значение и 
упо требление (Ленинград: Просвещение).

(Евтюхин 2009)

Евтюхин, В. Б. (2009), «Российская Грамматика М. В. 
Ломоносова», Архив петербургской русистики [независи-
мый проект сотрудников  кафедры русского языка филоло-
гического факультета СПбГУ на ин тернет-портале Рутения] 
<http://www.ruthenia.ru/apr/textes/lomonos/add02.htm> 
01.09.2012.

(Иванов, Топоров 1974)
Иванов В. В., Топоров В. Н. (1974), Исследования в области 

славянских древностей: Лексические и фразеологические 
вопросы реконструкции текстов (Москва: Наука).

(Пипер и др. 2005)
Пипер П., Драгићевић Р., Стефановић М. (2005), Асоцијативни 

речник српског језика (Београд: Београдска књига, Службени 
лист СЦГ, Филолошки факултет).

Бележење упутне литературе

Уколико се укаже потреба за навођењем додатне или препоручене литературе о пред-
мету, она се бележи после списка референции. У њеном библиографском опису не ко-
ристи се систем „аутор–датум“, већ „аутор–наслов“, такође у модификованом оксфорд-
ском стилу. 

На овај начин записиваће се и библиографски подаци у насловима рубрике приказа 
(„У свету славистичке литературе“). Примере записа по систему „аутор–наслов“ даћемо 
из горње табеле.

УПУТНА [или ДОДАТНА, ПРЕПОРУЧЕНА...] ЛИТЕРАТУРА

Eror G., „Da li su doista Wellek i Warren autori Teorije književnosti? Da li je verodostojno što i verovatno? ili: 
O pre vodima i navodima“, Филолошки преглед (2011), XXXVIII (2), 9–39.

Krzyżanowski J., Wojciechowski R. (red.), Ludowość u Mickiewicza: Praca zbiorowa (Warszawa: IBL, 1958).
Meriggi B., «La Polonia vista di Gundulić», in Śliziński J. (ed.), Polsko jugosłowiańskie stosunki literackie: 

Tom stu diów (Wrocław etc.: Zakład Narodowy im Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, 1972), 39–52.
Аванесов Р. И. (ed.), Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, 

грамматические формы1 (Москва: Русский язык, 1983).
Белић А., „О употреби времена у српскохрватском језику“, Јужнословенски филолог (1927), VI, 

102–132.
Бондарко А. В., Вид и время русского глагола: Значение и упо требление (Ленинград: Просвещение, 

1971).

*

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

Уредништво
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