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ПЕТНАЕСТ УвОДНИх РЕЧИ „СЛАвИСТИКЕ“

XV (2011)

Број XV на овој књизи „Славистике“ означава и време њеног постојања, тј. 
15 година од објављивања прве књиге. Навршених петнаест година у људском жи-
воту увелико представљају прелазак из детињства у момаштво и девојаштво, а 
у школском систему – полагање првог „испита зрелости“, који се код нас од ове 
године поново именује као мала матура. Те чињенице су основа да се појављивање 
ове књиге у Славистичком друштву Србије сматра својеврсним, макар и скром-
ним, јубилејом. Али она је јубиларна и по томе што се појављује у години којом се 
навршава пола века систематски организованог свакогодишњег зимског окупљања 
слависта у Београду, које ће почетком идуће године бити означено као Педесети 
скуп слависта Србије.

У скромној јубиларној атмосфери треба подсетити да је настанак прве 
књиге „Славистике“ пре деценије и по, у врло тешким временима кад су се мно-
ги тада постојећи часописи гасили, био подстакнут опасношћу да се прекине ре-
довно одржавање Скупа слависта Србије. Часопис је покренут да би био поуздан 
ослонац и подршка Скупу, што је свих ових протеклих година постојања и био, али 
несумњиво је да без Скупа слависта Србије његових петнаест објављених књига ни 
издалека не би биле овакве какве су.

После Уводне речи у свакој књизи часописа долазила је најобимнија његова 
рубрика са рефератима саопштеним на претходно одржаном Скупу. А у свакој 
Уводној речи најпре се саопштавало о протеклом Скупу, његовој тематици, покре-
нутим питањима и сл., да би се потом усредсредила пажња на тему будућег Скупа 
и на проблеме који би се у оквиру предвиђене теме могли, по очекивању организа-
тора, научно размотрити. И овде, као и у животу уопште, саопштена очекивања 
често су премашивала реалне могућности да се и остваре, па извесна питања и 
проблеми нису били разматрани на Скупу за који су постављени, али су остајали 
забележени и не ретко размотрени на потоњим Скуповима. Овим се не жели рећи 
да је „Славистика“ током протеклих 15 година управљала научним славистичким 
животом у Србији, али му је несумњиво давала значајне импулсе.

Па ипак, многа очекивања, исказана у претходним уводним речима, нису се 
остварила ни до ове петнаесте. Нека од њих била су преамбициозна за тренутак и 
време у коме су саопштена, али остаје нада да ће и та очекивања, која су у прошлом 
времену била заблуда, у релативно блиској будућности постати реалност. У циљу 
лакшег сагледавања и разлучивања реалности и заблуда, те бољег пројектовања 
будућности, на страницама иза Уводне речи у петнаесту књигу даје се ретроспек-
тива Уводних речи свих претходних четрнаест. У Уводној речи петнаесте књиге 
биће кратког елаборирања само неких најбитнијих чињеница.



Славистика XV (2011)10

Нема сумње да је плодотворност својеврсне симбиозе Скупа слависта 
Србије и „Славистике“ потврђена и ове године. 34 реферата на тему „Актуел-
ни токови изучавања словенских језика, књижевности и култура“, саопштених 
на симпозијумском делу Скупа, нашло се на страницама нашег годишњака у окви-
ру устаљене иницијалне рубрике, намењене рефератима са Скупова. У њима је у 
великој мери приказано актуелно стање славистике, и не само у Србији, већ и шире, 
али је остало и још много недореченог. Имајући то у виду, као и полувековни јубилеј 
организованог славистичког окупљања, овогодишња Скупштина Друштва утврди-
ла је да се на предстојећем, 50. скупу слависта Србије разматрају питања у окви-
ру теме: ТРАДИЦИЈА И ПЕРСПЕКТИвЕ ИЗУЧАвАЊА СЛОвЕНСКИх ЈЕЗИКА, 
КЊИЖЕвНОСТИ И КУЛТУРА. Тема је толико јасна да нема потребе да се шире 
елаборира, сем да се укаже на то да ће то бити прилика и за приказивање и анали-
зу славистичког дела плејаде слависта који су учешћем на Скупу својим реферати-
ма доприносили његовом високом реномеу.

Кроз свих претходних четрнаест, па и у овој, петнаестој књизи своју живот-
ност су потврђивале и рубрике „Славистички научноистраживачки пројекти“, „У 
свету славистичке литературе“ и „Из славистичког живота“. Може се слободно 
рећи да су оне са високом оценом положиле „малу матуру“ и да ће успешно наста-
вити не само до „велике матуре“, већ и знатно даље у будућности. Нажалост, 
то се не може рећи за рубрике „Српски језик у иностранству“ и „Славистичка 
баштина“. За све време њиховог постојања са великим напором су обезбеђивани 
прилози што је последица недовољне развијености ових славистичких дисциплина 
код нас. Била је очигледна заблуда да ће покретање ових рубрика подстаћи развој 
поменутих дисциплина.Стога ових рубрика у овој и предстојећим књигама неће 
бити, а евентуални радови из области српског језика као страног и инословенског, 
као и из историје слвистике, без икаквих тешкоћа могу и биће објављивани у првој 
и другој рубрици часописа, као реферати или као резултати научноистраживач-
ких пројеката.

На крају ове уводне речи не само у последњу књигу часописа, већ и у ретро-
спективу уводних речи свих претходних књига, неопходно је скренути пажњу на 
чињеницу да је ретроспектива потписана именом и презименом, за разлику од 
раније праксе да у потпису стоји Уредништво. Стављањем свог потписа на крају 
ретроспективе главни уредник жели да преузме пуну одговорност за заблуде и 
илузије исказане у уводним речима, као и за свеукупне мањкавости у структури и 
садржају објављених књига. Јубилеј је и прилика да се искаже признање и захвал-
ност свим члановима редакције у свим досадашњим саставима за све оно добро и 
успешно што је одштампано на близу 10.000 страница између корица са насловом 
СЛАвИСТИКА.

И на самом крају, свим славистима, досадашњим и будућим сарадницима 
подсећање да је уводник у прву књигу „Славистике“ завршен речима да је „на 
славистичкој њиви жетве премного, а посленика још увек премало“. После петна-
ест година, данас би се могло рећи „то исто само мало друкчије“: Жетве је све 
више, а посленика никад доста!
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XIV (2010)

Упркос светској економској кризи и пандемији грипа, обелодањивањем своје 
XIV књиге у устаљено своје време – рано пролеће „Славистика“ још једном 
потврђује своју виталност и показује вишак вредности у односу на оно што јој не-
компетентни или недобронамерни оцењивачи код нас додељују. Та и таква домаћа 
административна шкртост неће јој сметати да се као и свих претходних година 
већ до краја пролећа, шире и далеко пре од фаворизованих публикација, нађе на 
седамдесетак славистичких катедара у иностранству, као и у бројним библиоте-
кама академија наука широм света.

Атрибуте првенствености ова књига „Славистике“ неће носити само по 
времену појављивања, већ увелико и по садржају који доноси. Наиме, њен научни 
и стручни корпус отпочиње рефератима посвећеним Лаву Николајевичу Толстоју 
поводом 100-годишњице смрти, који су саопштени на пленарном заседању 48. ску-
па слависта Србије 12. јануара 2010 године, несумњиво првом научном скупу код 
нас (а можда и у свету) којим се обележава ова значајна годишњица руске, оп-
штесловенске и светске културне историје.

Сем текстова о Толстојевом животу и делу, на страницама ове књиге наћи ће 
се и знатан део осталих реферата са овогодишњег четвородневног славистичког 
окупљања око теме „Савремена методика, технологија и методологија изучавања 
словенских језика, књижевности и култура“. У свима њима саопштавају се ре-
зултати научних истраживања до којих су њихови аутори дошли током године 
између два скупа слависта.

Други пак део реферата који су саопштени на, у оквиру Скупа одржаном, 
Међународном научно-образовном форуму „вторая белградская встреча славян-
ских русистов“ биће објављен у другој књизи новопокренуте публикације Слави-
стичког друштва Србије – годишњаку Русский язык как инославянский са стал-
ним поднасловом: „Современное изучение русского языка и русской культуры в 
инославянском окружении“.

Полазећи од искуства са 47. и нарочито са 48. скупа слависта Србије, на 
коме су по једнодушној оцени веома успешно реализована три међусобно повезана 
и комплементарна програма, Скупштина Друштва је за предстојећи – 49. Скуп 
слависта Србије утврдила тему: АКТУЕЛНИ ТОКОвИ ИЗУЧАвАЊА СЛОвЕН-
СКИх ЈЕЗИКА, КЊИЖЕвНОСТИ И КУЛТУРА. Овако одабрана широка тема 
омогућиће да се и у јануару 2011. године реализују: (1) програм националног науч-
ног симпозијума; (2) програм семинара за стручно усавршавање наставника руског 
јеузика и (3) програм Међународног научно-образовног форума „Третья белград-
ская встреча славянских русистов“. Биће то прилика да српски слависти у целини 
саопште резултате свог једногодишњег научноистраживачког рада у свим гра-
нама славистике, да школски наставници руског језика добију нове информације и 
освеже знања из језика, књижевности и методике њиховог преношења на ученике, 
а да српски русисти у целини у сусрету с колегама из осталог словенског света 
(укључујући и дијаспору) продубе до сада већ успостављене стваралачке контакте 
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и интензивирају сарадњу на питањима методологије изучавања и методике на-
ставе руског језика и руске културе у инословенском окружењу.

За разлику од претходне књиге, која је имала пригодни карактер и томе 
подређену структуру и садржај, XIV књига је структурно у свему онаква као и 
раније књиге без посебних обележја. А то значи да после ове „Уводне речи“ следи 
уобичајена рубрика „Реферати“, чије су основне карактеристике напред већ при-
казане, а иза ње долази рубрика „Славистички научноистраживачки пројекти“.
Она садржи оригиналне научне чланке како домаћих, тако и аутора из иностран-
ства.

Како ће убудуће значајан број реферата са редовних скупова слависта бити 
објављиван у посебној публикацији, то се стварају услови да ова рубрика већ од 
следеће – XV књиге „Славистике“ буде знатно обимнија, а тиме и сам часопис 
потпунији и ауторитативнији у представљању славистичких научноистражи-
вачких резултата. Саопштавајући ову могућност, уредништво се обраћа свим 
потенцијалним сарадницима да своје прилоге за будућу књигу благовремено при-
преме, уреде и доставе у року по свему према на крају приложеном Упутству.

За рубрику „Српски језик у иностранству“ и овог пута је испољена рела-
тивно скромна заинтересованост, али два прилога у њој са различитих аспеката 
знаачајно осветљавају стање србистике у Европи и могу бити подстицај другим 
посленицима у овој области да се нађу на страницама предстојећих књига нашег 
часописа.

Два научноистраживачка рада објављена у рубрици „Славистичка баштина“ 
потврђују животност ове рубрике и научноистраживачког пројекта „Српска сла-
вистичка баштина“, који је пре неколико година заснован у Славистичком друштву 
Србије. Постоје сви услови за веће ангажовање наших слависта како на пројекту, 
тако и у овој рубрици, па уредништво верује да ће у наредним књигама часописа 
бити знатно више научних чланака из области историје славистике уопште, и по-
себно из историје српске славистике.

После напред приказаних рубрика, које доносе научне реферате и научне члан-
ке, следе још две устаљене рубрике са стручним чланцима: „У свету славистичке 
литературе“ и „Из славистичког живота“, укључујући сећања на преминуле сла-
висте током протекле две године. Економска неопходност наметала је ограничење 
ових рубрика, али су у њима ипак објављени најрелевантнији материјали у досад 
устаљеном обиму.

На крају ове књиге даје се „Упутство сарадницима“ за припремање и 
достављање рукописа за XV њигу. У односу на раније саоптавано упутство, овом 
приликом оно је знатно опширније, конкретније, и у извесној мери са новим и 
друкчијим захтевима. Ти су захтеви увелико усаглашени са оним које поставља 
Министарство за науку и технолошки развој Републике Србиује у документу „Акт 
о уређивању научних часописа“1 од 17. јула 2009. године. Уредништво верује да ће 
аутори будућих прилога прихватити захтеве из Упутства и поменутог Акта, јер 

1 В.: www.nauka.gov.rs
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од тога умногоме зависи статус и опстајање часописа, који ће следећом – пет-
наестом књигом напунити 15 година постојања, а та књига ће бити полагање 
својеврсног „испита зрелости“.

XIII (2009)

2008. година протекла је у знаку обележавања више значајних јубилеја српске 
славистике, а пре свега: 130-годишњице Катедре за руски језик и књижевност 
на Универзитету у Београду, 60-годишњице Славистичког друштва Србије и 
100-годишњице рођења истакнутих српских слависта – Радована Лалића и Ђорђа 
Живановића. Тим јубилејима у одговарајућој мери биле су посвећене претходне две 
књиге часописа „Славистика“. Сем поменутих, крајем протекле године Слави-
стичко друштво Србије приступило је обележавању и животног јубилеја једног 
од најистакнутијих чланова Друштва и најревноснијег сарадника «Славистике“ 
– осамдесетогодишњице Богдана Терзића. У великој мери овогодишњи јануарски 
Скуп слависта Србије био је у знаку поменутог животног јубилеја, а XIII књига 
часописа „Слависттика“, како је већ било најављено у претходној књизи, посвећује 
се Богдану Терзићу.

Основна тема традиционалног зимског Скупа слависта Србије у јануару 
2009. године Савремена српска славистика у међународном контексту и под-
тема у оквиру ње: «Традиција и савремена настава словенских језика» окупиле су 
широк круг не само домаћих инослависта, већ и националних слависта (србиста), 
као и значајан број слависта из иностранства. Бројност учесника и тематска 
разноврсност реферата захтевали су посебну организацију и реализацију Скупа, 
тако да се основни – симпозијумски његов део реализовао у три секције: језичку, 
књижевно-културолошку и методичку. Осим тога, два дана се одвијао рад у окви-
ру Међународног округлог стола „Современное изучение русского языка и русской 
культуры в инославянском окружении“, као заједнички подухват Славистичког 
друштва Србије и Међународног педагошког друштва за подршку руског језика.

Ослањајући се на искуство из успешне реализације овако богатог и разноврсног 
програма, на Скупштини Друштва је за предстојећи – 48. Скуп слависта Србије 
утврђена тема: САвРЕМЕНА МЕТОДИКА, ТЕхНОЛОГИЈА И МЕТОДОЛОГИЈА 
ИЗУЧАвАЊА СЛОвЕНСКИх ЈЕЗИКА, КЊИЖЕвНОСТИ И КУЛТУРА. А из по-
зитивног искуства одржавања Међународног округлог стола дошло се до одлуке 
да се то међународно окупљење русиста, у сарадњи са Међународним педагош-
ким друштвом за подршку руског језика, именује као „Первая белградская встре-
ча славянских русистов“, те да се за следећу годину, комплементарно са Скупом 
слависта, одржи „вторая белградская встреча славянских русистов“ око теме: 
„Современная методика и технология обучения русскому языку и русской культуре 
в инославянском окружении“.

Као што је познато, Уредништво „Славистике“ благовремено је обавестило 
и позвало значајан број слависта да својим прилозима учествују у књизи посвећеној 
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јубилеју колеге Богдана Терзића. Одзив је био како се и очекивало. Један број сла-
виста одазвао се учешћем са рефератима на Скупу слависта. велики број њих до-
ставио је своје радове за постојеће рубрике „Славистике“, понајвише за рубрику 
„Славистички научноистраживачки пројекти“. Количина радова превазилазила је 
досад уобичајени обим часописа, па је, у настојању да се задрже све постојеће 
рубрике, Уредништво одлучило да се у рубрици „Реферати“ објаве они рефера-
ти који су саопштени на пленарној седници и двема секцијама: лингвистичкој и 
књижевно-културолошкој. Предложено је и прихваћено да се реферати саопште-
ни на методичкој секцији објаве у посебној публикацији под насловом „Прилози 
методици наставе словенских језика и књижевности“. Такође је утврђено да се 
излагања на Међународном округлом столу објаве у посебној – првој књизи нове 
серије – Библиотеке „Русский язык как инославянский“.

Све овде изложене чињенице и околности уобличавале су и коначно уобличиле 
ову јубиларну књигу „Славистике“. Остала је у њој иницијална „Уводна реч“, за 
којом следи текст посвећен јубилару из пера професора Предрага Пипера и, како је 
то уобичајено, Биобиблиографија Богдана Терзића.

Рубрика „Скуп слависта Србије – реферати“ и у овој књизи, по садржају и оби-
му, има импозантно место. Највећи број реферата саопштених на лингвистичкој 
секцији бави се оним питањима која су предмет интересовања и бављења јубилара, 
а у једном је и експлицитно приказан допринос Богдана Терзића неговању српске 
језичке културе. И значајан број прилога у рубрици „Славистички научноистражи-
вачки пројекти“ разматрају онај широк спектар питања којима се бавио и бави 
наш слављеник.

Остале рубрике часописа уобичајеног су обима, а настанак значајног броја 
прилога у њима инициран је поменутим животним јубилејом. Један од њих, под 
насловом „Приватна библиотека Богдана Терзића“ из пера је Ане Голубовић, која 
је и коаутор библиографије јубилара. Ту је на својеврстан начин са становишта 
професионалног библиотекара управљена светлост на личност нашег колеге, чија 
приватна библиотека тешко да има и да ће имати премца не само у редовима 
српских, већ и слависта широм света.

И ова књига „Славистике“ завршава се материјалима и одлукама овогодишње 
Скупштине Славистичког друштва Србије. Ту се, између осталог, објављује „Од-
лука о проглашењу Богдана Терзића за заслужног члана Славистичког друштва и 
додели специјалне повеље за животно дело“. Главни уредник и чланови редакције 
часописа „Славистика“ од свег срца честитају колеги и пријатељу ово изузет-
но признање, исказују му дубоку захвалност на доприносу афирмацији претход-
них књига часописа, и посебно на томе што је захваљујући његовом угледу и 
омиљеношћу међу колегама и бившим ученицима ова књига добила такве сарадни-
ке и такве научне прилоге по којима ће бити препознатљива, памћена и бележена 
у историји српске славистике. Исказаној захвалности придружене су и најлепше 
жеље да наш слављеник у добром здрављу и својственом бодрошћу на многаја лета 
настави свестрано ангажовање у предстојећим књигама „Славистике“ и у свим 
будућим славистичким подухватима.
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XII (2008)

Дванаеста књига «Славистике» настала је у атмосфери обележавања два 
јубилеја: 130-годишњице Катедре за руски језик и књижевност на Универзитету у 
Београду и 60-годишњице Славистичког друштва Србије, па је сасвим природно да 
и она доминантно буде посвећена тим значајним датумима историје српске слави-
стике. Њеној свечарској интонацији доприносе у првом реду реферати саопштени 
на 46. скупу слависта Србије, који је програмски и организационо био посвећен по-
менутим годишњицама.

Основна тема традиционалног зимског Скупа слависта Србије у јубиларној 
2008. години гласила је: Српска славистичка баштина у словенском контексту. 
Строго у оквиру ове теме поднето је преко 20 реферата, али је за Скуп испољена 
изузетна заинтересованост, па је саопштено још толико реферата изван основ-
не теме. А у настојањима да се иновирају форме рада организован је и одржан 
округли сто студената славистике о теми «Електронски дискурс српског и других 
словенских језика». већина саопштених реферата повољно је оцењена на самом 
Скупу, а потом и у процесу уређивачког рецензирања, те су укључени у ову књигу 
у устаљеној првој рубрици која доноси реферате са скупова слависта. већина 
иступања студената на округлом столу објављује се у оквиру рубрике «Из слави-
стичког живота».

У току припрема 46. скупа слависта постојало је очекивање да се на њему 
саопшти довољно реферата у оквиру основне теме, те да они буду објављени у 
посебном тематском зборнику. Како се очекивања нису остварила, то се и овом 
приликом поступа као и свих претходних једанаест година, са још јачим убеђењем 
да часопис и убудуће неће имати своју пуноћу без реферата са скупова слависта, 
па се стога његовом уређивању мора приступати флексибилно.

46. скуп слависта Србије, као и неки раније, показује да је за пуније научно 
ангажовање чланова Славистичког друштва целискодно да се за будуће Скупо-
ве уз основну тему формулишу и подтеме. У том смислу је за предстојећи – 47. 
скуп слависта Србије утврђена тема: САвРЕМЕНА СРПСКА СЛАвИСТИКА У 
МЕЂУНАРОДНОМ КОНТЕКСТУ и ужа тема у оквиру ње: «Традиција и савремена 
настава словенских језика». Очекује се да Скуп слависта са оваквом тематиком у 
јануару 2009. године буде у пуном смислу речи продужетак и својеврстан заврше-
так Скупа из 2008, посвећеног јубилејима српске русистике и славистике.

Без обзира што је био посвећен јубилејима, 46. скуп слависта Србије имао је 
изразито радни карактер, па је то била прилика да се критички сагледају и оцене 
како садржаји и организација тог и претходних скупова, тако и једанаестогодишње 
трајање часописа «Славистика». Констатована је нужност да се пријављивању 
реферата благовремено приступа, да се они студиозније припремају и да се 
критеријуми њиховог укључивања у програм Скупа подигну на још виши ниво. 
У том смислу је утврђено да се пријаве са резимеима реферата обима 30 до 60 
компјутерски штампаних редова достављају Управи Славистичког друштва 
Србије најкасније до 1. новембра текуће године.
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Уз позитивне оцене «Славистике» изречена су и мишљења да је часопис пре-
више широко отворен, те да је и ту неопходно повећање захтева при одабиру и 
укључивању прилога. Констатовано је да такве примедбе нису без основа, али и 
закључено да часопис као орган Друштва треба да у значајној мери служи свом 
широком чланству, те се у том смислу и не прихватају настојања ка његовом «ели-
тизму». Истовремено постављен је задатак да се часопис непрекидно мора шти-
тити од непотребног «популизма».

велики број саопштених а потом и прихваћених реферата за објављивање зау-
зео је највећи део расположивог простора у часопису. Па ипак, извесним повећањем 
његовог обима створена је могућност да све до сада постојеће рубрике буду 
заступљене и у овој књизи у уобичајеном обиму и на достигнутом нивоу. На тај на-
чин се она придодаје оним бројним активностима и остварењима којима је Слави-
стичко друштво Србије током 2007. и 2008. године радно прославило 60 година свог 
постојања и 130-годишњицу оснивања Катедре за руски језик и књижевност.

Овим је «Славистика» проверила и могућности радног обележавања будућих 
јубилеја, од којих нас један очекује у најскорије време. Наиме, бићемо у прилици 
да крајем ове године обележимо животни јубилеј једног од најистакнутијих чла-
нова Друштва и најревноснијег сарадника «Славистике» – осамдесетогодишњицу 
Богдана Терзића. Уредништво часописа планира да предстојећа – XIII књига буде 
посвећена професору Терзићу и овим исказује увереност да ће се овом радосном 
подухвату својим научним прилозима придружити бројни слависти, како старији 
тако млађи и најмлађи – поштоваоци личности уваженог и, изнад свега, вољеног 
колеге и учитеља.

XI (2007)

Једанаестом књигом «Славистика» улази у другу декаду свог постојања. 
Током протекле декаде значајно је уобличена њена физиономија и јасно су искри-
сталисане смернице даљег развоја. То, међутим, не искључује њено усавршавање 
и прилагођавање потребама времена у коме ће се појављивати будуће књиге. 
Потврђује се то и овом, у којој се редефинишу неке њене досадашње компоненте, 
између осталог и Уводна реч.

Иако је и до сада кроз Уводну реч вођена својеврсна комуникација Уредништва 
не само са читаоцима, већ и са сарадницима, доминантно место имали су сажети 
прикази садржаја књиге у које су Уводном речи читаоци увођени. У овој књизи, а 
претпостављамо да ће тако бити и у следећим, њена Уводна реч мање ће се бави-
ти њом, већ оном која следи после ње. Надајмо се да ће потенцијални сарадници у 
томе наћи одређене подстицаје.

Иницијално место у овој књизи имају реферати настали у оквиру пројекта 
«Српска славистичка баштина». Они потврђују уверење у целисходност пројекта 
и својеврсна су увертира за следећи, 46. скуп слависта Србије, који ће бити посвећен 
60-годишњици Славистичког друштва Србије и 130-годишњици Катедре за руски 
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језик на Универзитету у Београду. За ову јубиларну прилику утврђена је тема Ску-
па: СРПСКА СЛАвИСТИЧКА БАШТИНА У СЛОвЕНСКОМ КОНТЕКСТУ.

Предвиђена тема подразумева широко временско и тематско представљање 
историје српске славистике у целини, тј. како инославистике (проучавање иносло-
венских језика, књижевности и култура код нас), тако и националне славистике 
(проучавање српског језика, књижевности и културе), у узајамној повезаности са 
историјским развојем славистике у осталом словенском свету.

Овако широка тема даје могућности да се у рефератима прикаже развој 
теоријског приступа и осветљавања свих релевантних питања словенских језика, 
књижевности и култура, утицаја и међусобних веза појединих славистичких школа 
и праваца. Али уз реферате овог типа пожељни су и они у којима се саопштавају 
чињенице из архивских докумената и рукописне грађе, приказује делатност и на-
учно наслеђе појединих слависта, осветљавају поједини догађаји и периоди из 
организованог славистичког покрета како у националним, тако и међународним 
оквирима. Посебну пажњу заслужују активности Славистичког друштва Србије 
и осталих српских славистичких организација, као и активности појединих сла-
виста у тим организацијама. За историју српске славистике од не мањег значаја 
биће и реферати у којима се анализира садржај и оцењује улога српских перио-
дичних славистичких издања, приказују уџбеници, приручници, наставна пракса 
и изучавање матерњег и инословенских језика, књижевности и култура у даљој, 
ближој и непосредној прошлости Србије. Из читавог низа још могућих тематских 
кругова посебну пажњу заслужују питања изучавања српског језика, књижевности 
и културе изван своје средине. И тако даље.

Највећи број реферата са 46. скупа слависта Србије неће бити, као до сада, 
објављен у следећој књизи часописа, већ у посебном зборнику под насловом теме 
Скупа. На тај начин у тој, 12. по реду књизи, биће слободног простора за све оста-
ле рубрике часописа, а у првом реду за рубрику «Славистички научноистраживач-
ки пројекти». С тим у вези Уредништво позива како досадашње, тако и нове са-
раднике да своје пројектне истраживачке радове благовремено доставе до краја 
2007. године. Пожељно је да обим достављених радова буде око једног ауторског 
табака, а да се у њима саопштавају резултати не само актуелних колективних 
и од државе подржаних дугорочних пројеката, већ и резултати индивидуалних 
пројектних и дисертационих истраживања.

Овде упућени позив и изложене пропозиције односе се и на потенцијалне ауто-
ре радова за рубрике «Српски језик у иностранству» и «Славистичка баштина». 
Садржаји једанаесте књиге о питањима проучавања и изучавања српског језика у 
иностранству смештени не само у њима намењеној рубрици, већ и у два реферата 
изван рубрике (Б. Тошовић и А. вониш) могу послужити као сугестија за будуће 
уобличавање ове рубрике. А рубрика «Славистичка баштина» није само формално 
преименовање раније рубрике «Славистички архив», већ је у првом реду њено сад-
ржинско проширивање и обогаћивање. Уредништво се нада да ће овако уобличена 
рубрика у једанаестој књизи бити јасан показатељ заинтересованим славистима 
у ком смислу ће се она даље развијати.
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Из изложеног очита су очекивања да ће наша «Славистика» од наредне своје 
12. књиге имати више обимнијих истраживачких прилога – научних расправа и 
студија, што ће јој повећати научну афирмацију, како у земљи, тако и ван. Уред-
ништво верује да ће ова очекивања, као и увек до сада, наићи на пуну подршку 
широког круга слависта.

X (2006)

Десета књига «Славистике» појављује се десет година после прве, на-
стале у тешком времену и немогућим условима, кад се покретање часописа и 
објављивање првог броја доживљавало као својеврстан подвиг. По томе је она 
у неку руку јубиларна, из чега значајно проистиче њен изразитији оптимизам у 
односу на претходну – девету књигу, у којој је оптимизам наговештен. Јубилеј 
је погодан тренутак да се у десетој књизи наглашеније искаже оптимистичко 
расположење, које има своју основаност и оправдање у савладаним тешкоћама 
током деценијског опстајања часописа, у организационом јачању Славистичког 
друштва Србије, у интензивирању научноистраживачких активности Друштва, у 
прерастању традиционалног Скупа слависта Србије у широко прихваћен национал-
ни научни симпозијум са међународним учешћем, у институционализацији струч-
ног усавршавања наставника на «Зимској школи», у модернизацији комуникације 
Друштва са чланством и јавношћу; и тако даље.

И десета књига, као све претходне, највише простора посвећује рефератима 
поднетим на традиционалном.Скупу слависта Србије.Овогодишња тема о којој 
се расправљало на Скупу гласила је: Словенске културе као предмет филолош-
ких истраживања и наставе језика. Тема је изазвала наглашено интересовање 
наших слависта, међу којима је значајaн број младих, тако да је у Програм било 
укључено 77 реферата. Највећи број саопштених реферата био је на висини зах-
тева за објављивање у овогодишњој књизи, али би то значајно увећало њен обим и 
учинило је непогодном за коришћење. Стога је одлучено да се полонистички рефе-
рати, са малим изузетком, објаве у посебном зборнику и на тај начин увелича повод 
њиховог саопштавања – јубиларна 110. годишњица полонистике на Универзитету 
у Београду. А реферати укључени у часопис условно су разврстани према садржају: 
јубиларне годишњице и општија културолошка питања, језик и његово изучавање, 
књижевност и друге уметности.

И на овогодишњем славистичком окупљању поштована је устаљена пракса 
да се одреди тема следећег – 45. Скупа слависта. Она гласи: АКТУЕЛНИ СЛАвИ-
СТИЧКИ НАУЧНОИСТРАЖИвАЧКИ ПРОЈЕКТИ. Један од пројеката, који би био 
у центру истраживачке пажње наредних година, па према томе и у реферати-
ма на предстојећем Скупу, покренут је у Славистичком друштву Србије поводом 
његове 60-годишњице и гласи: Српска славистичка баштина.

Предвиђена шира тема и у оквиру ње конкретизовани пројекат подразумевају 
временски и тематски широко представљање српске славистике, из којег би се 



Петнаест уводних речи „Славистике“ 19

стекла потпунија слика њене прошлости, актуелног стања и развојне перспекти-
ве. То значи да се за предстојећи скуп очекују реферати у којима се представљају 
недавно прихваћени и од државе финансијски подржани дугорочни колективни сла-
вистички пројекти. Представљање се, наравно, не би ограничавало само излагањем 
и разматрањем концептуалних и организационих питања, већ би се саопштавала 
и она научна сазнања до којих се дошло током прве године. Међутим, општа тема 
следећег скупа не подразумева само колективне пројекте, већ су могући и рефера-
ти у којима се саопштавају резултати индивидуалних пројектних и дисертацио-
них истраживања.

А од реферата из пројекта «Српска славистичка баштина», након прве го-
дине рада на њему, очекује се пре свега да пруже полазне основе за будуће научно 
бављење историјом српске славистике. Стога се, између осталих, очекују рефе-
рати који дају факта из архивских докумената и рукописа, приказују делатност 
и научно наслеђе појединих слависта, осветљавају поједине догађаје и периоде 
из активности Славистичког друштва Србије и осталих српских славистичких 
организација, анализирају садржај и оцењују улогу српских славистичких перио-
дичних издања, приказују уџбенике, приручнике, наставну праксу и изучавање сло-
венских језика у даљој, ближој и непосредној прошлости Србије, и сл.

Рубрика «Славистички научноистраживачки пројекти» континуирано привла-
чи значајну пажњу сарадника, што је показатељ разгранатог и интензивног науч-
ног бављења питањима словенских језика, књижевности, култура, историје. Овом 
приликом у оквиру ње објављујемо два тематски и језички разноврсна прилога.

Тешкоће у вези са рубриком «Српски језик у иностранству», о којима је било 
речи у претходној књизи, прате припремање и ове књиге. Чињеница да за ову рубрику 
уредништво добија мало прилога и углавном о питањима историје и организације 
наставе српског језика као инословенског и страног изазивају забрињавајућу поми-
сао да је србистика у иностранству у кризи и стагнацији.Тиме би ваљало да се по-
забаве наше славистичке институције и организације.Са своје стране, уредништво 
«Славистике» још једном позива на сарадњу како стране, тако и домаће слависте 
који се баве српским језиком као страним, наглашавајући да је рубрика замишљена 
да објављује сва лингвистичка, књижевноисторијска, историјска, културолошка, 
лингвометодичка и остала истраживања која су релевантна за изучавање српског 
језика као страног, било у иностранству или у нашој земљи.

Бројност прилога за рубрику «У свету славистичке литературе» сведочи о бо-
гатству и разноврсности нових славистичких публикација, што је чињеница за 
оптимизам.У објављеним прилозима, као и до сада, дају се анотације и прикази по пра-
вилу афирмативно интонирани. Уредништво констатује да у свим до сада објављеним 
па и у овој књизи нема прилога критичке садржине и интонације, што указује на 
неразвијеност славистичке научне критике код нас.У жељи да се такво стање ствари 
мења, уредништво очекује убудуће и прилоге у којима се даје научна и стручна критика 
и оцена, са могућношћу сучељавања мишљења и академског полемисања.

Иако су и у протеклој години славистичке активности биле разноврсне и ин-
тензивне, због ограничености простора рубрика «Из славистичког живота» је у 
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извесној мери редуцирана. Дати су у њој прикази само неких догађања код нас и 
уобичајене информације из живота и рада Славистичког друштва Србије.

Конституисање пројекта «Српска славистичка баштина» значајно је утица-
ло да се у рубрици «Славистички архив» овог пута објави грађа из шире славистич-
ке историје. Она се односи на међународни славистички покрет и припремљени, 
али неодржани, Трећи међународни конгрес слависта 1939. године у Београду.

Завршни део ове књиге садржи уобичајени списак сарадника у њој и такође 
уобичајено упутство сарадницима за припремање рукописа. А будући да је јубиларна, 
пре свог садржаја она доноси садржаје свих претходних девет књига. Тако је дата 
могућност да се сумарно сагледа десетогодишње трајање и истрајавање «Слави-
стике», наслуте њени узлети и падови, осети потреба за новим прелиставањима 
свих њених страница, преиспитају похвале и покуде, редефинише њена досадашња 
концепција, одреде смернице на предстојећем (пожељно мање трновитом) путу у 
новом десетлећу.

IX (2005)

Као претходних осам, и девета књига «Славистике» носи печат времена на ста-
јања и појављивања, које се карактерише изузетним противречностима. Стога је 
оптимизам који ова књига доноси, не само својим појављивањем већ и садржајем, 
праћен извесном дозом песимизма. Песимизам проистиче у првом реду из противреч-
ности геополитичке стварности како у глобалним, тако и у ужим – европским и сло-
венским релацијама.Међутим, актуелни сложени услови за славистичко деловање, 
представљају својеврстан изазов за славистику и подстицај славистима на прегнућа 
да се противречности и препреке савладају. Та прегнућа очита су, између осталог, и из 
броја и састава референата на 43. Скупу слависта Стбије, одржаном у фебруару ове 
године. И само ова чињеница довољна је за наду, али слависти Србије имају разлога за 
оптимизам још и у оствареним резултатима током протекле године, у нарастању 
елана као и у предјубиларној стварталачкој атмосфери уочи више значајних датума 
српске славистике и организованог славистичког покрета унутар ње.

Највећи део ове књиге нашег годишњака заузимају реферати са 43. Скупа 
слависта Србије. Они су у првој рубрици часописа разврстани следећим условним 
редоследом: Славистика и нови геополитички услови, Језик, Књижевност, Мето-
дика наставе, Српско-чешке везе. Може се рећи да на Скупу поднети и овом при-
ликом објављени реферати у великој мери показују како објективне друштвено-
политичке услове у којима се делује, тако и најбитнија питања која не заокупљају 
истраживачку пажњу само српских, већ и слависта других словенских народа. 
Кроз саопштене реферате и у дискусији поводом њих дошло се до констатације 
да је изучавање словенских језика и познавање словенских култура изван матичне 
средине у стању стагнације и рестрикције. Отуда је и одлучено да тема следећег – 
44. Скупа слависта Србије буде: СЛОвЕНСКЕ КУЛТУРЕ КАО ПРЕДМЕТ ФИЛО-
ЛОШКИх ИСТРАЖИвАЊА И НАСТАвЕ ЈЕЗИКА.
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Овако формулисана тема подразумева и захтева интердисциплинарни приступ 
и пуно уважавање принципа дидактичке целовитости језика, књижевности и култу-
ре. Стога се за следећи Скуп очекују реферати не само са језичком и књижевном те-
матиком, већ и културе у ширем смислу, а посебно о културним везама у прошлости, 
садашњости и будућности, рецепцији књижевности и културе, преводилаштву, со-
циокултуролошком образовању у процесу наставе словенских језика као страних и 
инословенских. Кад је реч о међусловенским везама, на следећем Скупу предмет по-
себне пажње биће српско-пољске везе. Тиме ће Друштво бити у прилици да пружи 
прилог обележавању 110-годишњице полонистике на Београдском универзитету.

Како су бројни радови пројектног садржаја нашли своје место у оквиру ру-
брике реферата са Скупа слависта Србије, разумљиво је што је овог пута рубрика 
«Славистички научноистраживачки пројекти» заступљена само са два прилога. 
Наглашавамо чињеницу да су они из проблематике преводилаштва, која је до сада 
у нашем часопису била релативно мало заступљена.

Током целокупног досадашњег издавања часописа «Славистика» највеће те шко-
ће су пратиле рубрику «Српски језик у иностранству». Уредништво добија мало при-
лога од страних србиста јер се, по свему судећи, ова рубрика уско схвата и своди 
само на питања методике, организације и историје наставе српског језика као стра-
ног. Међутим, рубрика је замишљена да објављује сва истраживања и разматрања 
питања српског језика, књижевности, културе и учења у иностранству. Надајмо се 
да ће ово објашњење подстаћи стране србисте на бољу сарадњу са нашим часописом, 
који се иначе у задовољавајућој мери прати на славистичким катедрама у свету.

Рубрика «У свету славистичке литературе» и у овом броју има уобичајени обим 
и облик, али ћемо нагласити чињеницу да су ту дата и два прилога која конкретније 
илуструју резултате Славистичког друштва Србије током протекле године. Од че-
тири публикације које је Друштво издало у 2004. години, овде су приказане две.

Активности Друштва у претходној години значајно су представљене и у ру-
брици «Из славистичког живота». Ту је објављивањем једног броја реферата у по-
себном блоку конкретније представљена конференција «Настава пољског језика и 
књижевности у центрима високошколске полонистике», која је одржана на Фило-
лошком факултету, а Друштво је било један о суорганизатора. Једним прилогом 
приказан је и «Округли сто» у Нишу који је био посвећен научном и наставном делу 
проф. Саве Пенчића, почасног члана Друштва. И најзад, ту је и прилог о «Зимској 
школи» – петодневном семинару за стручно усавршавање наставника руског језика. 
Сем ових садржаја рубрика има и друге прилоге који информишу о славистичким 
научним окупљањима током протекле године, а такође пружа на увид својим чи-
таоцима материјале и одлуке са Годишње скупштине Друштва.

Рубрика «Славистички архив» овог пута је знатно обимнија у односу на 
раније. Она садржи материјале који пружају аутентичне информације о развоју 
Друштва, у првом реду о његовом нормативном уређивању. Из тамо датих доку-
мената уочавају се два значајна датума у историји Друштва – 29. јун 1948. године 
кад је Друштво основано и од када де факто постоји, и 24. мај 1957. године, кад су 
предузете конкретне мере за добијање статуса правног лица. Између осталог, ова 
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последња чињеница била је основ да се на овогодишњој Скупштини 24. мај – Дан 
св. Ћирила и Методија и Дан словенске писмености и културе – прихвати и као Дан 
Славистичког друштва Србије.

Уредништво је уложило много напора да и ова књига изађе из штампе у рела-
тивно кратком року између одржавања Скупа слависта Србије и 24. маја – Дана 
славистичког друштва Србије. У томе је имало значајну подршку већине сарадника 
који су доставили своје реферате у складу са «Упутством», објављеним у прет-
ходним књигама «Славистике». На жалост, било је и сарадника који су кашњењем 
и техничким пропустима у својим прилозима успоравали припрему и објављивање 
ове књиге. У жељи да тога у будуће буде што мање Уредништво и на крају ове 
књиге поново објављује поменуто «Упутство» и изражава уверење да ће код својих 
сарадника наићи на пуно разумевање и истинску подршку у настојањима да све 
предстојеће књиге «Славистике», као и оне претходне, излазе из штампе средином 
пролећа и бивају промовисане на Дан Друштва – 24. маја.

VIII (2004)

Осма књига часописа „Славистика“ појављује се у рано пролеће 2004. године 
у атмосфери оптимизма, који не проистиче само из свечарског расположења, већ 
има чвршће основе у оствареним славистичким резултатима у претходној и пер-
спективама које се наслућују у овој години.

Кад је реч о резултатима, не превиђа се целокупност славистичке реалности 
и на ужем – домаћем, и на ширем – међународном плану, али се у првом реду имају у 
виду активности Славистичког друштва Србије уочи сретењског празника, којим 
је обележена двестота годишњица подизања Првог српског устанка. То је „Зим-
ска школа“ – струни семинар за наставнике и професоре руског језика и, нарочито, 
42. скупа слависта Србије, који је и својом темом „Славистика и словенство од 
Првог српског устанка до наших дана“ представљао прилог Славистичког друшт-
ва Србије обележавању једног од најзначајнијих датума српске историје.

Оваква тема, а вероватно и време и повод њеног размареања, изазвала је изузет-
но интересовање не само слависта Србије, већ и ужег и ширег словенског окружења. 
Нажалост, у програм Скупа нису могли бити укључени сви заинтересовани, а још 
мање су се у овој књизи могли објавити сви реферати. Па ипак, нашло се места за 
више од половине реферата, који се у оквиру прве рубрике објављују следећим услов-
ним тематским редоследом: Историја славистике и словенства, Језик, Књижевност 
и уметност, Методика наставе, Украјинистика и русинистика.

Како се и очекивало, историјски аспект славистике и словенства је најза-
ступљенији. При том има реферата који се односе на цео двовековни период, а и 
реферата који обухватају дужи или краћи интервал у том периоду, па и таквих 
који разматрају савремену друштвену и социолингвистичку стварност. реферати 
са језичком, књижевно-уметничком и методичком тематиком представљају ак-
туелна истраживања тих области, те су својеврстан показатељ не само њиховог 



Петнаест уводних речи „Славистике“ 23

стања, већ и нивоа филолошке науке о њима. Пошто су на овом Скупу предмет 
посебне пажње биле украјинистика и русинистика, то су реферати из тих слави-
стичких дисциплина обједињени у посебну целину без обзира на језички, књижевни, 
историјски или социокултуролошки карактер.

Организатори Скупа су очекивали знатнији број реферата окренутих будућ-
ности, што се није остварило. Објашњење се може трежити у самој теми, која 
није експлицитно упућивала на будућност. Зато пропуштено треба надокнади-
ти на предстојећем – 43. скупу, чија тема гласи: СЛАвИСТИКА У НОвИМ ГЕО-
ПОЛИТИЧКИМ УСЛОвИМА. Биће то прилика да слависти у својим реферати-
ма и дискусији допринесу бољем разабирању времена у коме делају, да сагледају 
нове геополитичке услове и да пре свега себи разјасне шта је у њима објективно 
стање, а шта је мит. Таква разјашњења су предуслов и за објективно сагледавање 
стања словенских језика, књижевности, културе, друштвених прилика, развојних 
тенденција, свеколиких веза словенских народа, међусловенског двојезичја и 
вишејезичја и сл. То значи да се очекују у првом реду реферати о питањима језичке 
динамике, стандардизације и језичке политике, о језичким контактима, о новим 
појавама у књижевности и уметности, о новим стратегијама и тактикама учења 
словенских језика, о новим уџбеницима и приручницима, о новим преводима са сло-
венских на словенске језике, о новим научноистраживачким пројектима и, посебно, 
о новим заједничким међусловенским пројектима и подухватима. Наравно да је и 
сагледавање стања и развојне перспективе славистике као науке и организованог 
славистичког покрета, како у националним тако и интернационалним оквирима, 
веома битно за задату тему предстојећег славистичког окупљања.

Бројност реферата поднетих на овогодишњем Скупу условила је обимност 
прве рубрике у часопису и значајно редуцирање неких других.Међутим, све су рубри-
ке сачуване и у овој књизи, а треба нагласити да због сажимања рубрика часопис 
у садржинском погледу није изгубио ништа пошто су прилози саопштени у виду 
реферата, па се тамо могу и наћи.

Уредништво улаже много напора да наш часопис излази на време и са мало 
штампарских грешака и техничких недостатака. С тим циљем у претходној 
књизи била су дата упутства за техничку припрему и достављање прилога. 
Изражавајући захвалност оним сарадницима који су се придржавали упутства, 
понављамо очекивање да ће убудуће и остали тако поступати, те зато упутства 
дајемо и на крају ове књиге. Разумевање и подршка у том погледу омогућаваће 
објављивање славистике у првој половини пролећа, тј. онда кад је сваком плодонос-
ном цвету и право време за цветање.

VII (2003)

Седма књига «Славистике» још једна је прилика да слависти Србије сведу 
биланс свог програмског опредељења, настојања и делања на пољу међусобног 
повезивања и зближавања међу народима чијим се језицима, књижевностима и 
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културама научно и стручно баве.Зближавању и повезивању они су увек присту-
пали са ентузијазмом, па је тако и сада, без обзира што се резултати и тренутно 
стање таквих њихових вишедеценијских настојања и вишевековних стремљења 
словенских народа најадекватније може представити стиховима народне песме: 
«Што мајстори за дан га саграде / То све вила за ноћ обаљује». Па и поред свега 
они остају доследни себи и верни опредељењу да граде и себе уграђују у темеље 
међусловенског заједништва и општељудског разумевања, са дубоким убеђењем да 
ће стваралачка и градилачка снага идеалу оданих неимара надјачати рушилачку и 
разградитељску снагу свих, како ововремених, тако и будућих злих вила.

Да ово и овакво убеђење има реалну основу потврдио је протекли – 41. скуп 
слависта Србије са темом «Словенски језици, књижевности и културе у контексту 
актуелних интеграционих процеса». О овој широкој теми поднето је преко 50 ре-
ферата о питањима језика, књижевности, културе, местодике и праксе усвајања 
словенских језика, о међусловенским везама у прошлости и будућности, сарадњи 
слависта словенских народа и слично. већина тих реферата објављује се у овој 
књизи груписано у блоковима: Језик, Књижевност, Методика, Руски дом у српској 
средини, Српско-бугарске везе. На тај начин ова књига успоставља континуитет 
са претходном књигом и представља основу да се континуирано настави у следећој 
– осмој књизи, када ће предмет посебне пажње бити српско-украјинске везе, по-
том у деветој: српско-чешке везе, десетој: српско-пољске везе и тако даље.

Осим тога, треба очекивати да ће континуитет значајно бити обезбеђен и 
самом темом следећег – 42. скупа слависта Србије: СЛАвИСТИКА И СЛОвЕН-
СТвО ОД ПРвОГ СРПСКОГ УСТАНКА ДО НАШИх ДАНА. Избор и дефинисање 
теме условљен је великим јубилејем српског народа – двестотом годишњицом 
Првог српског устанка (1804. год), али тема никако не подразумева свечарење и 
пригодност, већ обавезује и домаће, и стране слависте који ће на Скупу учествова-
ти као гости, да студиозно извуку развојну вертикалу славистике од њеног зачет-
ника Јозефа Добровског (1753–1829) до времена у коме се сада живи и у коме ће се 
најскорије живети. Реферати прегледно-историјског карактера биће од изузетног 
значаја за даља славистичка трагања јер је несумњиво да је ова наша садшњост 
отпочета у прошлости, а у њој се започиње будућност. Наравно да се не плани-
ра, нити се очекује да реферати буду само историјски. Напротив, тема идућег 
Скупа даје изузетне могућности да се представи стање славистичке мисли сада, 
њене преокупације, теме и дилеме, проблеми и научна достигнућа. И посебно вред-
ни пажње били би подухвати да се сагледа непосредна будућност функционисања 
словенских језика у новим условима, положај словенских књижевности и култура, 
сарадња, везе и контакти међу словенским народима и њиховим славистима. То су 
веома актуелна питања, која су у знатној мери расправљана и на овогодишњем, и 
на ранијим скуповима, а биће присутна и на бројним следећим.

Бројност поднетих реферата на Скупу изискивала је да се у часопису повећа 
обим прве рубрике. Уредништво је настојало да то повећање учини максимално, 
па ипак неки рефрати нису могли бити објављени. Истовремено оваква ситуација 
наметнула је ограничење обима осталих рубрика. Али оно што је важно, све 
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досадашње рубрике су задржане, а уз то, у прошлом броју наговештена и започе-
та рубрика са архивском грађом од ове књиге се конституише под насловом Слави-
стички архив».Ево најсажетијег представљања рубрика ове књиге.

Рубрика «Славистички научноистраживачки пројекти» овог пута се карак-
терише разноврсноћу језика радова (српски, бугарски, пољски) и националном 
припадношћу њихових аутора.

«Српски језик у иностранству» садржи текстове о изузетно актуелним 
питањима изучавања српског језика као страног или инословенског као што су 
утврђивање језичког минимума («праг знања»), стилистичко раслојавање српског 
језика и његово усвајање као страног, уметничка књижевност и учење српског 
језика у иностранству.

На радост Уредништва, а по свему судећи и читалаца, и овог пута ће ру-
брика «У свету славистичке литературе» бити и богата, и разноврсна. Оваква 
заинтересованост слависта да сарађују у овој рубрици даје наду да ће тако бити 
и у будућности, а Уредништво ће се трудити да у часопис укључи сваки стручно 
урађен и на време достављен прилог.

Најобимнију редукцију претрпела је рубрика «Из славистичког живота», која 
се овом приликом уз само неколика остала прилога углавном своди на материјале 
из живота и рада Славистичког друштва Србије. Али треба скренути пажњу да 
се овом приликом објављује Статут, који би могао да подстакне рад подружница 
Друштва.

Смисао нове рубрике «Славистички архив» исказан је у наслову тамо да-
тог уводног текста: Садашњост је почела у прошлости, а будућност почиње 
у садашњости. Уредништво верује да ће се материјалима и текстовима у овој 
рубрици садашњим и будућим генерацијама слависта пружати објективна и на-
учна слика о развоју славистичке мисли у целини, а посебно о развоју и раду Сла-
вистичког друштва Србије, осталих славистичких организација у Србији, као и 
међународних славистичких организација и асоцијација.

И на крају, у циљу успешније сарадње Уредништва и будућих сарадника ча-
сописа, на крају ове књиге дају се одређена техничка упутства за припремање и 
достављање прилога. Надајмо се да ће ова упутства помоћи да рукописи буду бла-
говремено и уређено достављани редакцији, што ће омогућити да наш часопис и у 
будуће излази у првој половини пролећа, уз то са мање грешака и техничких недо-
статака.

VI (2002)

Стање свести о сопственом бићу код данашњих Словена, свести о заједничким 
коренима и потреби међусобног зближавања, као и степен разумевања управљачких 
кругова за развој и ширење знања о међусловенском вишејезичју – ни шестој књизи 
„Славистике“ нису донели идеалне услове за уређивање и објављивање. Ипак, „Сла-
вистика“ одолева у настојањима да помогне учвршћивање међусловенских веза и 
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развој славистичке научне мисли, чувајући при том свој дух и облик и излазећи из 
штампе на време, у дане пролећног бујања и цветања.

Највећи део часописа и овм приликом заузимају реферати са протеклог, чет-
рдесетог – јубиларног – Скупа слависта Србије, који је по броју референата и 
учесника био импресиван, до сада ненадмашан. Био је то тренутак за освртање 
на остварене резултате Славистичког друштва Србије у току четири деценије, 
прилика да се представе конкретна научна достигнућа и изложе будући истра-
живачки задаци у виду славистичких пројеката и програма, да се укаже на ак-
туелне проблеме свеукупног славистичког делања и да се потраже одговори на 
многа актуелна практична и сталешка питања. Иако се до разрешења проблема и 
коначних одговора на бројна питања није дошло, на поменутом Скупу је испољена 
изузетна одлучност слависта да се не допусти некомпетентним и неквалифико-
ваним да одлучују у питањима која никако нису сталешко славистичка, већ имају 
шири друштвени и национални смисао и значај.

Од преко четрдесет поднетих реферата у часопис је укључено 35 и они су 
разврстани по областима: језик, књижевност, методика наставе, српско-словачке 
везе. Ова последња група реферата је новина у програмском садржају Скупа слави-
ста, те је новина и у часопису. Али је овај први покушај разматрања таквих питања 
показао њихову изузетну актуелност и перспективност, па се може очекивати да 
се на наредним скуповима слависта систематичније размотре везе и са другим 
словенским народима, шрто значи да ће у будућим књигама „Славистике“ овакви 
садржаји можда постати константни и представљати посебни раздео или рубри-
ку. већ сада би се могло очекивати да се у следећој (седмој) књизи „Славистике“ 
нађу садржаји о српско-бугарским језичким, књижевним и културним везама.

А за сагледавање перспективе и будућности Скупа слависта Србије па и часо-
писа „Славистика“ значајну вредност може имати податак да је за следећи – чет-
рдесет и први Скуп – утврђена тема: СЛОвЕНСКИ ЈЕЗИЦИ, КЊИЖЕвНОСТИ 
И КУЛТУРЕ У КОНТЕКСТУ АКТУЕЛНИх ИНТЕГРАЦИОНИх ПРОЦЕСА. Биће 
то прилика да слависти компетентно, научно и стручно изложе своје виђење сло-
венских језика, књижевности и култура у процесу европске интеграције као сужи-
вота и напоредног постојања, а не инфериорног подражавања и прилагођавања. 
Надајмо се да ће на Скупу, па и у наредној књизи, у великој мери бити сагледа-
ни словенски језици, књижевности и културе како у међусловенском, тако и 
словенско-несловенском контакту. Нема сумње да актуелни развојни процеси 
језика, књижевности и култура као и савремено стање наука о њима представља 
изузетно важну тематику која заслужује да буде размотрена. Ту је још читав 
низ ширих и ужих питања, међу којима су и из области методике успостављања 
и развијања мултилингвизма и мултикултурализма, језичке политике и језичког 
планирања, језичке стандардизације, развојни процеси на свим нивоима и посебно 
на лексичком и у области терминологије и сл.

Иако је темом претходног Скупа у суштини обухваћена рубрика „Славистич-
ки научноистраживачки пројекти“, уредништво је ту рубрику задржало и у овој 
књизи, утолико пре што је имало прилоге који нису били саопштени на Скупу. 
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На тај начин је очувана раније устаљена и од читалаца и сарадника прихваћена 
структура часописа.

Сачувана је у овој књизи и рубрика „Српски језик у иностранству“, али само 
са једним прилогом, иако је уредништво настојало да рубрика буде богатија. Одзив 
сарадника је био слаб, па се може констатовати забрињавајућа чињеница да је 
србистика у свету у кризи. „Славистика“ је настојала да помогне развој србисти-
ке, она ће то и даље чинити, али ако се око ове чињенице не забрину непосредни 
посленици у тој области како у иностранству тако и у нашој земљи, перспективе 
српског језика, књижевности и културе у свету биће заиста скромне.

Насупрот забринутости поводом стања из области претходне рубрике 
уредништво „Славистике“ може изразити изузетно задовољство богатством и 
разноврсношћу прилога за рубрику „У свету славистичке литературе“. Та чињеница 
казује да се, упркос неповољним околностима, славистичка наука развија и налази 
могућности да своје резултате саопшти у књигама, монографијама, уџбеницима, 
приручницима, речницима.

На живот српских слависта у протеклој години пресудно је утицала клима за 
коју се не може рећи да је повољна за славистику уопште, а нарочито за наставу ру-
ског језика у нашим школама. Чињенице које о томе говоре у великој су мери условиле 
садржај рубрике „Из славистичког живота“. Не кријући жаљење и забринутост 
због те и такве климе, уредништво истовремено изражава и наду да ће српска сла-
вистика, а са њом и наш годишњак, неминовно доспети под ведрије небо.

V (2001)

У уводној речи првог броја „Славистике“ (у сада већ прошлом веку) изражена 
је нада да ће она и током наредног (тј. века који је надавно започео) „приказива-
ти славистички научни рад и живот код нас и у свету, дочекивати нове јубилеје 
Славистичког друштва, а и своје, и бити извор драгоцених информација за бројна 
славистичка поколења у будућности“.

Прошле су тек четири године од времена кад је ова нада исказана, али се са 
задовољством може констатовати да се она увелико остварује. „Славистика“ 
је опстала и премостила границу између векова; она доживљава свој мали јубилеј 
– V књигу, очекује још један значајна јубилеј Славистичког друштва – XL скуп 
слависта, не само приказујући, већ и подстичући свеопште славистичко делање 
и деловање. Судећи по одзиву како домаће тако и стране славистичке јавности, 
наш часопис-годишњак био је у протеклим годинама и богат извор актуелних на-
учних, стручних и сталешких информација, те ће као такав будућим славистич-
ким генерацијама сведочити о прегнућу њихових претходника са размеђа другог и 
трећег миленијума.

До сада стечено искуство и афирмација обавезују да и V, као и свака потоња, 
књига „Славистике“ буде бар на нивоу претходне и претходних. У том смислу и 
овог пута је задржана устаљена структура нашег часописа. Иницијално место у 
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њему имају реферати који су саопоштени на 39. јануарском скупу слависта Србије. 
Овогодишњим Скупом са темом „Салвистичка промишљања на почетку трећег 
миленијума“ у извесној мери је заокружено сагледавање стања славистичке нау-
ке и праксе код нас, које је започето на прошлогодишњем Скупу. Наравно да ова-
ко комплексна тематика ни издалека не може бити исцрпена на једном научном 
окупљању, а како се у „Славистици“ објављује само део прочитаних реферата, 
разумљиво је да се на основу њих не може доносити коначан суд о том стању. Па 
ипак се може констатовати недовољна заступљеност књижевне и културолошке 
проблематике уопште, ако и апсолутно одсуство појединих словенских језика. Так-
вих садржаја није било на Скупу, па их нема ни у овој књизи нашег часописа.Уред-
нишрво изражава своје очекивање да ће за следећу књигу имати знатно повољнију 
ситацију, али то пре свега, ако не и једино, зависи од посленика у поменутим об-
ластима славистичке науке и праксе.

За оптимистичко очекивање има се основа, између осталог, и у теми сле-
дећег, јубиларног XL скупа слависта, а која гласи: АКТУЕЛНИ СЛАвИСТИЧКИ 
ПРОЈЕКТИ И ПРОГРАМИ. Надајмо се да ће се око овакве свеобухватне теме окупи-
ти домаћи и страни прегаоци на језичкој, књижевној, културолошкој и историјској 
славистици, као и да ће бити релативно једнако заступљена и представљена сла-
вистичка проблематика читавог словенства. Тема наредног Скупа подразумева: 
представљање резултата како колективних, тако и индивидуалних пројеката, 
докторскихдисертација и магистарских радова; излагање и образлагање теоријских 
и методолошких основа и полазишта текућих и будућих пројеката; указивање на 
актуелне проблеме свеукупног славистичког делања; разматрање програма ак-
тивности на ширењу словенских језика, књижевности и култура; дискусија о 
концепцијама уџбеника, приручника и образовних програма; тражење одговора на 
актуелна питања методике наставе, стручног усавршавања наставника и чита-
вог низа других које живот и објективна стварност постављају славистима. На 
предстојећем Скупу неће се доћи до коначног одговора на сва питања из поменуте 
тематике, али ће се открити и утврдити садржаји који ће заслуживати пажњу 
потоњих Скупова и заузимати странице наредних књига „Славистике“.

Рубрике „Славистички научноистраживачки пројекти“ и „Српски језик у 
иностранству“ дају посебну особеност V књизи нашег годишњака, јер су у њима 
доминантно заступљени страни слависти. Та чињеница сама по себи говори о 
прихватању „Славистике“ у свету и охрабрује да се у наредним бројевима часо-
писа одвоји више простора за ове рубрике. То је истовремено охрабрење како за 
досадашње, тако и будуће сараднике да својим прилозима учине поменуте рубрике 
обимнијим, разноврснијим и плодотворнијим.

Рубрика „У свету славистичке литературе од првог броја привукла је изузетну 
пажњу и сарадника, и читалаца. Надајмо се да ће веће ангажовање наших сарад-
ника, нарочито младих, омогућити да и ова рубрика буде богатија и свестранија у 
наредним књигама „Славистике“.

У протеклој години одвијао се интензиван славистички живот како уоп-
ште, тако и у Славистичком друштву Србије. О неким догађањима (на пример, 
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о првој додели Награде „павле Ивић“, или о Петом међународном симпозијуму 
МАПРЈАЛ-а) дају се информације и изван рубрике „Из славистичког живота“. 
Међутим, у тој рубрици могао је бити забележен само део онога што је било или 
ће бити у славистичком животу. И то је добро. Нека славистички живот буде 
знатно шири од простора једне рубрике у часопису!

У уверењу да је јубилеј нашег часописа значајан тренутак у славистичком 
трајању, на крају ове књиге дат је списак сарадника часописа „Славистика“, 
књ. I-V. Искрено захваљујући свима, изражавамо наду да ће наша „Славистика“, 
са коренима у прошлом веку и надахнућем из славистичког наслеђа, у новом веку 
развијати снажно стабло и бујне гране око кога и испод којих ће се окупљати 
бројна будућа поколења чувара и носилаца словенске и славистичке мисли.

IV (2000)

Својом четвртом књигом, која излази у последњој години хх века и другог 
миленијума, часопис „Славистика“ оставља за будућност сведочења не само о 
стању наше славистике на великој граници у рачунању времена и људског трајања, 
већ и о општим приликама у којима су слависти делали и стварали. А нема сумње 
да је ово размеђе векова и миленијума препуно тешкоћа, које се, на срећу, на ча-
сопис нису неповољно одразиле. Прошлогодишње недаће слависти су пребродили 
благодарећи само свом ентузијазму. Он се, држимо, најбоље огледа у томе што је 
и овој књизи пошло за руком да по структури, уз мала ограничења буде буде у свему 
налик на претходне.

Традиционални јануарски Скуп слависта Србије (XXXVIII по реду) и овога пута 
заузима иницијално место, па и највише простора у часопису. Тема Скупа „Слави-
стика на граници векова – стање и перспективе“ привукла је велику пажњу слави-
ста из читаве Југославије (Београд, Нови Сад, Приштина, Никшић), па и из ино-
странства (Москва, Њитра, Грац). На Скупу су прочитана 34 успешна рњеферата, 
али због ограничености простора, нажалост, неки од њих овом приликом нису могли 
бити објављени. У рефератима се расправљају општелсовенска и јужнословенска 
питања; обрађују се русистичке, словакистичке, бохемистичке, србистичке теме; 
предмет пажње су језик, књижевност, култура, методика усвајања и ширења 
словенских језика, књижевности и култура. На Скупу је особита пажња обраћена 
програмским и проблемским славистичким темама, многи су реферати преглед-
ног и синтетичког карактера, а има и оних где се студиозно расправљају ужа и 
конкретнија питања. Међутим, сви се они прожимају и допуњују, те заједно 
пружају елементе за дефинисање будућих научних пројеката и дају импулсе за даљи 
развој славистичке науке и унапређење усвајања словенских језика, књижевности и 
култура. Стога, обједињени у часопису, и нису разврстани ни по језицима, нити по 
областима, већ се објављују редоследом како су на Скупу саопштени.

Разумљиво је да обимна и амбициозна тема није могла бити у потпуности 
обухваћена и обрађеана за само три дана рада овогодишњег Скупа. Свесни те 
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чињенице, Слависти Србије су се договорили да расправљање актуелних питања 
славистике и њене перспективе наставе и на следећем XXXIX Скупу слависта, 
када ће тема у духу вуковог исказа „то исто, само мало друкчије“ гласити: СЛА-
вИСТИЧКА ПРОМИШЉАЊА НА ПОЧЕТКУ ТРЕЋЕГ МИЛЕНИЈУМА. верујемо 
да ће тада бити заокружено и уобличено оно што је на овогодишњем Скупу оста-
ло недоречено, као и да ће бити више заступљена проблематика оних словенских 
језика, књижевности и култура који су на овоме Скупу изостали или недовољно 
представљени. хоће ли то тако и бити – зависи једино од посленика у тим обла-
стима. Нека им ове речи буду позив и подстицај.

Иако су овога пута рубрике „Славистички научноистраживачки пројекти“ и 
„Српски језик у иностранству“ незнатно скромние обимом или пак представљене 
мањим бројем прилога, управо те рубрике и четвртој књизи часописа „слависти-
ка“, надамо се, обезбеђују особиту актуелност.

Рубрика „У свету славистичке литературе“, коју доносимо у готово стан-
дардном обиму, представља један део веома разноврсне научне и стручне слави-
стичке продукције из претходне и наколико последњих година.

Година 1999. била је трагично тешка али и изазовна да живот уопште, па 
и славистички не буде прекинут, заустављен, нити успорен. О људском хтењу и 
успевању да се у најтежим невољама остварују подвизи на својствен начин казује 
рубрика „Из славистичког живота“, где остају сведочења о нашем памћењу да се 
руски језик на нашим просторима изучава као инословенски већ 150 година; да је 
Пушкин једнако српски песник као што је и руски, те да је његов двовековни јубилеј 
обележаван и обележен достојанствено, разноврсно и изнад свих очекивања; да је 
Св. Ћирило и Методије, Дан словенске писмености, постао празник Славистич-
ког друштва Србије, који је при првом светковању протекао уз титраву светлост 
свећа и заглушујући звук сирена; да је одржан IX конгрес МАПРЈАЛ-а и читав 
низ других научних сусретања слависта; да су на Годишњој скупштини Слави-
стичког друштва Србије донете бројне и значајне одлуке, међу којима и одлука о 
установљењу Награде „Павле Ивић“.

Улазећи у четврту годину – и истовремено је заокружујући – „Славистика“ 
и даље настоји да гледа напред, да својим садржајем обујми садашње и наговести 
будуће проблеме наше струке и науке, не тражећи при том упориште у „бољим 
данима“. Они ће бити бољи само ако их ми учинимо таквима.

III (1999)

Прве две књиге годишњака „Славистика“ биле су инспирисане и својим 
садржајима у знатној мери везане за педесетогодишњи јубилеј Славистичког 
друштва Србије. Трећом књигом, која настаје у 51. години од оснивања, Слави-
стичко друштво улази у нов полувековни период, а ми посленици на њој неизмерно 
желимо да му будућност буде мање трновита од прошлости. И надамо се да ће 
резултати у наредној половини века бити бар онолики колики су били у претход-
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ном периоду, као и да ће бити редовно у „Славистици“ бележени, те тако трајно 
сачувани и остављени у аманет будућим славистичким нараштајима. За оптими-
стичка очекивања има се основа у чињеници да су прва два броја нашег часописа 
наишла на изванредан пријем код читалаца и стручне критике не само у нашој, већ 
и страној славистичкој јавности. Подржана је понуђена структура и поздрављена 
разноврсност садржаја у часопису, најавили су своје прилоге бројни нови сарад-
ници из земље и иностранства. Својим садржајима и, нарочито, прихватањем у 
страној научној јавности „Славистика“ већ са изашла два броја има репутацију 
међународног часописа. Будући да од оовог, трећег, броја има и међународну 
редакцију, верујемо да ће њено прихватање у свету ићи узлазном линијом.

И у трећој књизи иницијално место има традиционални јануарски Скуп сла-
виста Србије – овог пута XXXVII по реду, на коме су поднети реферати у оквиру 
двеју тема: (1) Јубилеји словенских писаца А. С. Пушкина, А. Мицкјевича и Д. 
Максимовић; (2) Руски језик и руска књижевност у науци и настави у српској сре-
дини. Захваљујући оваквим темама „Славистика је у прилици да објави знатан број 
реферата посвећених књижевноим и културолошким питањима, те да тако буде 
успостављена равнотежа у заступљености језичких и књижевно-културолошких 
садржаја на њеним страницама.

Настављајући да негује рубрику „Славистички научноистраживачки пројек-
ти“ ова књига нашег годишњака представља неколико разноврсних пројеката 
(књижевних, културолошких и језичких) који су при том разноврсни и организацио-
но, тј. једни су колективни, а други индивидуални, а уз домаће представљени су и 
инострани пројекти на неколика словенска језика.

Од овог броја „Славистика“ покреће нову рубрику: „Српски језик у иностран-
ству“, верујући да ће у релативно блиској будућности бити покренут посебан ча-
сопис под овим насловом, а ова рубрика би се садржајно проширила и добила нов 
назив: „Словенски језици у иностранству“. Али док се то не деси, на страница-
ма нашег часописа расправљаће се о бројним актуелним проблемима наставе и 
изучавања српског језика у свету, како организационог, тако и методичког и ме-
тодолошког карактера, информисаће се о историјату и стању његовог изучавања 
на појединим иностраним универзитетима, сагледаваће се одређене језичке појаве 
српског језика из аспекта њиховог усвајања у страној средини, биће представљани 
уџбеници и приручници за наставу овог језика у иностранству и слично.

Рубрика „У свету славистичке литературе“ привукла је изузетну пажњу како 
код читалаца, тако и код сарадника, па је „Славистика“ у прилици да и у овој 
књизи објави већи број приказа и рецензија славистичких књига.

И у периоду на који се односи ова књига славистички живот је био веома 
интензиван. Одржан је XII међународни конгрес слависта, било је симпозијума 
МАПРЈАЛ-а, читав низ јубиларних симпозијума и манифестација. О свему томе 
има прилога у рубрици „Из славистичког живота“. Посебан простор дат је 
садржајима, тј. саопштењима са јубиларне манифестације „Мицкјевичеви дани у 
Београду“, те се на тај начин и „Славистика“ придружује обележавању јубилеја 
овог великог пољског и словенског песника. Треба веровати да ће и јубилеј А.С. Пуш-
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кина сем на јануарском Скупу слависта бити у нашој средини током 1999. године 
достојно обележен и читавим низом других манифестација, а одређени садржаји 
са тих манифестација имаће места у следећој књизи.

У години излажења ове књиге очекује се богата научна активност слависта и 
славистичких организација код нас и у свету. Странице следеће књиге „Слависти-
ке“ отворене су за бројне и разноврсне прилоге којима ће бити представљена та 
активност и њени научни резултати. Надајмо се да ће се узлет нашег годишњака 
из броја у број настављати.

II (1998)

ПЕДЕСЕТ ГОДИНА СЛАвИСТИЧКОГ ДРУШТвА СРБИЈЕ 1948 – 1998

Чланови оснивачи Славистичког друштва
1. Александар Белић 17. Радосав Бошковић
2. вељко Петровић 18. Георгије Орлов
3. Душан Недељковић 19. Кирил Тарановски
4. Бранислав Миљковић 20. Петар Митропан
5. Милорад Панић-Суреп 21. василије Точанац
6. Драгољуб Павловић 22. Кирил Свинарски
7. војислав Јовановић-Марамбо 23. владимир Матјејчек
8. Светозар Матић 24. Радован Лалић
9. Михаило Стевановић 25. вељко Купрешанин
10. Мирко Папреница 26. Радмила Маринковић
11. Петрашин Никитовић 27. Георги веселинов
12. војислав Ђурић 28. војислав Данчетовић
13. Бранислав Милановић 29. Даница Стевановић
14. Светозар Марковић 30. Крешимир Георгијевић
15. Радомир Алексић 31. Димитрије вученов
16. Миливоје Урошевић 32. Игрутин Стевовић
Оснивачка скупштина Славистичког друштва Србије одржана је само дан по-

сле 28. јуна 1948. године – једног од најтрагичнијих датума по међусловенску по-
везаност и узајамност! Могло се десити да Скупштина буде одложена, а да није 
одржана тог 29. јуна, можда не би била ни одржана, или би се то десило знатно 
касније, па ми сада не бисмо имали повода за педесетогодишњи јубилеј. Биће, ипак, 
да су оснивачи дубоко веровали у постојаност словенства и пролазност трагич-
них неспоразума, о чему сведочи пожутели табак са њиховим потписима. Часопис 
„Славистика“ уместо уводне речи за ову књигу посвећену јубилеју са поносом пре-
сликава тај историјски табак, а чланови редакције изражавају према потписници-
ма и њиховом делу осећање дубоког пијетета.
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I (1997)

Славистичко друштво Србије покреће ову публикацију уочи свог јубилеја – 
педесетогодишњице од оснивања – у нади да ће и она бити дуговечна, да ће и то-
ком наредног века приказивати славистички научни рад и живот код нас и у свету, 
дочекивати нове јубилеје Славистичког друштва, а и своје, и бити извор драго-
цених информација за бројна славистичка поколења у будућности. Публикација 
је замишљена као годишњак у коме би се научно расправљало и информисало 
текстовима писаним на свим словенским језицима, о свим словенским језицима, 
књижевностима и културама.

Како су јануарски скупови слависта Србије у Београду постали дубоко 
укорењена традиција и прерасли у својеврсну институтцију, разумљиво је што 
ће садржаји са тих скупова заузимати иницијално место у публикацији. У том 
смислу и у овој првој књизи прву рубрику представљају реферати прочитани на 
Тридесет петом скупу слависта Србије који је одржан 9. и 10. јануара ове године. 
Заступљена су у њима научна разматрања међусобно сучељених словенских језика, 
питања наставе словенских језика у инословенској средини као и питање словен-
ских књижевнихи културних веза и прожимања. Надамо се да ће ова прва књига 
бити инспирација и подстицај бројним нашим и страним славистима, особито 
младим и млађим, да на следећем јануарском скупу слависта такође наступе са 
рефератима из области славистике у најширем смислу речи. Реферати прочита-
ни на наредном,Тридесет шестом скупу Слависта Србије, заузеће своје адекватно 
место у првој рубрици следеће књиге годишњака „Славистика“.

Неоспорна је чињеница да поткрај хх века славистичка наука доживљава ин-
тензиван развој, чему су, без сумње, допринела и организациона повезивања инди-
видуалних научних истраживања у колективне славистичке научноистраживачке 
пројекте како на ширем – словенском међународном плану, тако и унутар наше 
земље. Али циљеви, задаци, истраживачки процес, резултати тих бројних – и 
међусловенских, и наших универзитетских, институтских, међууниверзитетских. 
међиинститутских итд. – научноистраживачких пројеката још увек су недовољно 
познати не само широј научној и културној, већ чак и славистичкој јавности. 
Стога годишњак „Славистика“ посвећује славистичким научноистраживачким 
пројектима посебан раздео. У овој првој књизи већи број њих биће најуопштеније 
представљен, а у наредним књигама сем представљања осталих пројеката биће и 
радова у којима се расправља о конкретним пројектним темама или сумирају на-
учни резултати одређених пројеката.

Богати и разноврсни како пројектни, тако и индививуални научноистражи-
вачки резултати нашли су и налазе одраза у исто тако богатој и разноврсној 
славистичкој литератури: лексикографским остварењима, монографским делима, 
универзитетским и школским уџбеницима и приручницима, славистичким часопи-
сима и сл. Нажалост, у условима блокаде наше земље значајна славистичка лите-
ратура у осталом словенском свету и шире била је недоступна и остала непозна-
та нашим славистима. Да би се у некој мери поправило такво стање ствари, ова 



Славистика XV (2011)34

новопокренута славистичка публикација настојаће да у посебном разделу под на-
словом „У свету славистичке литературе“ преко прегледних чланака информише 
слависте о делима, серијама, библиотекама, часописима и сл из читаве последње 
деценије овог века. Разумљиво је, међутим, да ће у поменутој рубрици доминирати 
прилози у којима се приказује и рецензира најсвежија славистичка литература и 
дају најактуелније библиографске информације.

У организовању научног и сталешког живота слависта наше земље, других 
словенских земаља и читавог света значајну улогу имају научна славистичка друшт-
ва и организације као што су: Славистичко друштво Србије, Друштво за српски 
језик и књижевност, Савез славистичких друштава Југославије, Југословенски 
славистички комитет, МСЦ, МАПРЈаЛ, МАИРСК, Међународни комитет слави-
ста и др. Њихова активност биће предмет особите пажње годишњака „Слави-
стика“ у посебној рубрици под насловом „Из славистичког живота“. Ту ће се ин-
формисати о годишњим скупштинама, научним конференцијама и симпозијумима, 
југословенским и међународним славистичким конгресима, објављиваће се 
документација и одлуке, биће презентоване персоналије и много другог што се 
традиционално у часописима назива хроником.

Може се претпоставити да ће новопокренута публикација Славистичког 
друштва Србије преко описана четири своја раздела моћи да обухвати и предста-
ви сва најзначајнија догађања из научне и свеколике друге славистичке стварно-
сти. Остваривање изнете претпоставке у највећој мери зависи од тога како ће се 
слависти односити према њој не само као читаоци, већ првенствено као сарадни-
ци. За уредништво ове публикације сваки будући сарадник је добродошао јер је на 
славистичкој њиви жетве премного, а посленика још увек премало.

Богољуб Станковић
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XLIX СКУП СЛАВИСТА СРБИЈЕ – РЕФЕРАТИ  
(Београд, 11 – 14. јануар 2011)

Јасмина Грковић-Мејџор BIBLID: 1450–5061, XV (2011), p. 35–39 
Универзитет у Новом Саду УДК 811.163.41(091):929 Младеновић А. 
Филозофски факултет

У СПОМЕН НА АКАДЕМИКА  
АЛЕКСАНДРА МЛАДЕНОВИћА

За нама су генерације филолога и лингвиста који су утирали пут истраживањима 
српског и других словенских језика и градили темеље славистичких знања. Међу 
њима је и академик Александар Младеновић, чија последња књига, зборник радова 
Историја српског језика (2008) почиње речима Јована Цвијића – да сви стојимо на 
раменима својих претходника. И као што су раду професора Младеновића утирали 
пут великани српске филологије попут Ђуре Даничића, Љубе Стојановића, Алек-
сандра Белића и Павла Ивића, он сам је, настављајући њихово дело, био узор новим 
нараштајима слависта. Овим излагањем подсетићемо се најзначајнијих аспеката 
његовог научног рада, којим се неоспорно сврстао у ред знаменитих српских фило-
лога, о чему говоре и речи академика Павла Ивића да је он „најзначајнији истори-
чар нашег књижевног језика после Ђуре Даничића“.

Научно дело академика Младеновића било је највећим делом посвећено српској 
језичкој прошлости, од епохе пре најстаријих сачуваних споменика до дубоко у де-
ветнаести век, и то у два њена међусобно нераскидива тока: историји старосрпског 
језика и историји књижевних идиома којима су се Срби служили, српскословен-
ском, рускословенском и славеносрпском.

Проучавања историје старосрпског језика обухватала су како општије прегле-
де, укључујући и енциклопедијске чланке, испитивање фонолошких и фонетских 
промена, специфичних иновација у морфолошком систему, те појединих лексичких 
и синтаксичких проблема, са увидом у садејство и међуусловљеност промена на 
различитим језичким нивоима. Оставио је за собом и драгоцене прилоге о језичким 
особинама споменика српске дипломатичке писмености. Писао је о гласовним и 
морфолошким цртама Повеље Кулина бана, о повељама краља Радослава и Вла-
дислава Дубровнику и у више наврата о повељама кнеза Лазара. Његовим трудом 
објављене су и две обимне монографије: Повеље кнеза Лазара (2003) и Повеље и 
писма деспота Стефана (2007). Друга од њих је на Сајму књига у Београду прогла-
шена издавачким подухватом године. Ове две књиге чине заокружену целину којом 
је научној али и широј културној јавности представљен део богатог српског писаног 
наслеђа. Сваки споменик је најпре дат у оригиналној графији, потом транслитеро-
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ван и транскрибован, те и „слободније језички осавремењен“, уз задржавање из-
ворних термина, који се потом објашњавају, а следе и објашњења топономастичке 
грађе из повеља. Тиме је професор Младеновић задужио истраживаче разноврсних 
научних усмерења – филологе, лингвисте, палеографе, историчаре, историчаре пра-
ва, историчаре књижевности и многе друге – омогућивши им да се без мукотрпног 
трагања за аутографима посвете својим истраживањима. 

Велики део научног опсега професора Младеновића чине студије из обла-
сти црквенословенске писмености, с фокусом пажње на српскословенски језик, 
као варијанту заједничког књижевног језика у ареалу Slavia orthodoxa. Бавио се 
историјским и културним приликама у којима су Срби примили писменост, уделом 
Преславског центра у овом процесу, статусом глагољице и ћирилице у најстаријем 
периоду код Срба, те општијим питањима развоја српске редакције старословен-
ског језика – фонолошким „посрбљавањем“ старословенског језика те екавиз-
мом као једном од најважнијих одлика српског књижевног језика до осамнаестог 
столећа. Посебну пажњу је у више наврата посветио књишким одликама по којима 
се српскословенски диференцирао од старосрпског, као и начину њиховог развоја, 
рецимо у случају групе вьс-, паралелно пратећи њену судбину у два језика. Фило-
лошки је анализирао посебне споменике, као, на пример, Карејски типик светога 
Саве, Житије Стефана Дечанског Григорија Цамблака, Житије краљице Јелене 
архиепископа Данила II, а писао је и о језику старих штампаних књига, посебно 
оних из штампарије Црнојевића и грачаничке штампарије, о рукописима дијака Си-
мона, о записима у старим споменицима. Српскословенску традицију сагледавао је 
у укупности писмености заснованих на заједничком ћирило-методијевском наслеђу 
и везаних припадношћу ареалу православног словенства, културној заједници чији 
је темељ била Византија. А овој заједници православних народа везивно ткиво био 
је заједнички, црквенословенски језик, са варијантама међу којима су разлике биле 
такве да је књига могла слободно кружити, не познајући ни државне ни границе 
међу народима. Више студија академик Младеновић је посветио српско-бугарским 
везама од најранијих времена, те могућим утицајима који су Србима пристизали 
из бугарских крајева (који су довели, по његовом мишљењу, до опредељивања за 
танко јер у графијском обележавању српског полугласника, по угледу на „преслав-
ску“ ћирилицу, те до увођења дебелога јер у српску „ресавску“ ћирилицу XIV века). 
Српскословенску епоху пратио је од најстаријих до нас доспелих докумената све до 
времена Велике сеобе 1690. године и дела Гаврила Стефановића Венцловића. 

Истраживање књижевнојезичких прилика код Срба у предвуковској епо-
си и периоду стандардизације српског језика било је средишња тема научних 
интересовања академика Младеновића У низу студија посвећених општем прегле-
ду употребе различитих идиома у овом периоду открио је како је она била функ-
ционално условљена: садржином, наменом и жанром одређеног текста, тако да је 
исти писац умео да користи више идиома, као, рецимо, Јован Рајић, који је писао 
рускословенским, руским књижевним језиком и славеносрпским језиком. Паралел-
но с тим, од средине псамнаестог века текла је и „србизација“ руског књижевног 
језика, који је долазио са световним књигама, мотивисана, како је истакао Захарија 
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Орфелин у предговору Славеносрпском магазину, жељом да се језик приближи 
читаоцу. Овај процес оснажен је појавом Доситеја Обрадовића, који се залагао за 
српски књижевни језик на народној основици, док је његов језик служио други-
ма као пример за писање „доситејевским језиком“. Ток приближавања књижевног 
језика народном трајао је непрестано све до половине наредног столећа.

Закључци професора Младеновића о језичкој ситуацији у Срба у овом перио-
ду засновани су на темељној, исцрпној анализи језика појединих писаца. Научној 
јавности предочио је и до тада мало познати круг аутора који су се залагали на 
књижевни језик на народној основици и пре Вука. Рецимо, у студији о преводу 
Телемака Стефана Живковића, објављеном 1814, пре Вукове Пјеснарице и Писме-
нице из исте године, показао је не само да је текст писан шумадијско-војвођанским 
дијалектом, већ и да се Живковић недвосмислено залагао за то да Срби пишу 
језиком који говоре. Али и да је сматрао да апстрактну лексику која не постоји у 
народном језику треба преузимати из „славенскога језика“, у посрбљеној форми. 
Овим и сличним радовима осликан је развојни лук једног типа књижевног језика 
заснованог на српском језику, али обогаћиваног славенизмима када је то било не-
опходно. И он се није прекинуо ступањем Вука на сцену, будући да је и сам Вук 
богатио речник славенизмима. 

Међу најзначајније студије из ове области спадају књиге О народном језику 
Јована Рајића (1964) и Језик владике Данила (1973). Треба поменути и филолош-
ку анализу Мемоара проте Матије Ненадовића, писама учесника Првог српског 
устанка, филолошке расправе о Орфелиновим, Стратимировићевим, Доситејевим 
и Стеријиним текстовима, делима Димитрија Исајловића, Димитрија Давидовића, 
Милована Видаковића и многих других аутора. Један од писаца који су посебно 
привлачили његову пажњу био је Његош. Године 1989. објавио је зборник Књига о 
Његошу, са чак шеснаест радова посвећених језику великог српског писца. Бројним 
студијама Његошевог језика сврстао се у ред наших најистакнутијих „његошолога“. 
Уз то, Александар Младеновић је издао и више критички приређенх текстова, међу 
њима Мемоаре проте Матије Ненадовића (1988), Писма Владике Данила (1996), 
Његошев Горски вијенац (1996) и Лучу микрокозма (1996, са Мироном Флашаром).

Ваља овом приликом нагласити још нешто. Озбиљан искорак у методологији 
проучавања српских књижевнојезичких идиома професор Младеновић је учинио 
уводећи статистичке поступке, који су једини и могли прецизно показати удео и 
сплет разородних језичких елемената у предвуковском периоду.

Академик Младеновић остаће упамћен и по студијама посвећеним расветљавању 
процеса реформе српске ћирилице. Захваљујући његовом труду филолошко дело 
Саве Мркаља, једног од најученијих људи времена у којем је живео, добило је за-
служено место у историји српске филологије. Представивши разне покушаје ре-
форме српске ћирилице и пре Мркаља, професор Младеновић је нагласио да је тек 
он заслужан за „свеобуватну реформу ћирилице намењену српском књижевном 
језику на народној основи“, представљену у чувеном делу Сало дебелога јера либо 
азбукопротрес. Вуку, коме не само да је Мркаљево дело било познато, већ га је и 
дубоко оценио, Мркаљ је био узор у будућем реформаторском раду, а Вукова азбу-
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ка из 1814. представља „заправо Мркаљеву из 1810. усавршену за степен више“. 
Академик Младеновић одужио се у овом погледу и најважнијем Вуковом савре-
менику, Лукијану Мушицком, који је инспирисао Вука за више решења приликом 
реформисања ћирилице (смислио је слово ђ, сугерисао увођење слова џ, упутио га 
је у потребу фонолошког писања и др.). 

У бити филолог, професор Младеновић је у својим последњим радовима био 
склон лингвистичком увиду у дијахронијску проблематику. У тексту о доприно-
су професора Младеновића проучавању историје српског језика, објављеном у 
Зборнику Матице српске за филологију и лингвистику (LIII, 2010), посвећеном 
сећању на њега, аутор ових редова је написао следеће: „Највећи део научног опуса 
Александра Младеновића чине филолошке студије, у најбољој традицији српске 
филологије XIX и XX века, из којих се може учити како сваки закључак мора бити 
утемељен на брижљивом прикупљању и анализи грађе. Но како је време одмицало, 
његове анализе су добијале и једну важну лингвистичку боју, која посебно долази 
до изражаја у књизи одабраних радова Историја српског језика, објављеној 2008. 
Последња студија у овој књизи насловљена је „О континуитету у развоју српског 
књижевног језика“, и у њој се више пута наглашавају појмови процес и континуи-
тет. Цела ова књига заправо, склопљена из прилога који су настајали у годинама 
преданог рада, указује на то да је вековни пут не само старосрпског језика већ и 
књижевних идиома у Срба и развоја српске ћирилице био дуготрајан процес, не-
прекинут развој, те да су и промене које се често чине револуционарнима ницале на 
плодном тлу претходних прегнућа“. 

Више од три деценије академик Младеновић је руководио научноистраживач-
ким пројектом Опис ћирилских рукописа у земљи и српских у иностранству у Архе-
ографском одељењу Народне библиотеке Србије. Засновао је и часопис Археограф-
ски прилози и био његов главни уредник. Под његовим руководством урађени су 
драгоцени каталошки описи старих српских рукописа у земљи и иностранству: опис 
и палеографски албум рукописа Народне библиотеке Србије и манастира Дечана, 
опис Грујићеве збирке у Београду и збирке рукописа у Сентадреји, филигранолош-
ки описи Пећи, Дечана, Никољца, Крке и Пљеваља и др. Део рада у Археографском 
одељењу била је и израда Генералног каталога старих српских штампаних књига 
насталих у времену од 1494. до 1638. године. 

Поменимо и низ дужности које је професор Младеновић обављао у водећим 
српским научним институцујама: у Српској академији наука и уметности руково-
дио је радом Старословенског одбора, Међуакадемијског одбора за дијалектолошке 
атласе и Међуодељенског одбора за проучавање Косова и Метохије, био је члан 
одбора за фототипска издања, Одбора за критичка издања и Одбора за речник 
српскохрватског књижевног и народног језика. Такође и члан Одбора одељења за 
књижевност и језик Матице српске, члан Његошевог одбора Матице српске, као и 
руководилац пројекта израде славеносрпског речника у истој институцији. Дужност 
главног и одговорног уредника Зборника Матице српске за филологију и лингвисти-
ку преузео је након смрти академика Павла Ивића и водио часопис 9 година. Био 
је и главни уредник часописа Српски дијалектолошки зборник и члан уредништва 
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Јужнословенског филолога. Дуго година је уређивао и Прилоге проучавању језика, у 
земљи јединственог часописа, отвореног за младе који тек ступају на научну сцену, 
а био је и члан редакције Годишњака Филозофског факултета у Новом Саду. Један 
од његових последњих уредничких послова био је и први број Његошевог зборника 
Матице српске, чије појављивање, нажалост, није дочекао.

На међународном плану представљао је нашу земљу у Међународној комисији 
за словенске књижевне језике при Међународном комитету слависта. Остаће 
упамћена његова сарадња са колегама из Русије и Бугарске, те ангажман на 
остварењу сарадње између Сечењи библиотеке у Будимпешти, Народне библиотеке 
Србије и Библиотеке Матице српске и посебно настојање да се оствари успешна 
сарадња имеђу софијске Народне библиотеке и Народне библиотеке Србије у Бео-
граду. Као признање за његов укупни рад и допринос сарадњи међу славистима 
додељен му је почасни докторат наука Универзитета у Лењинграду (данас Санкт 
Петербургу) и Софијског универзитета. 

Дело академика Младеновића утемељено је на достигнућима великих српских 
филолога и слависта који су му претходили. На исти начин, онима које је учио, 
непосредно као наставник, притом врсни предавач, или посредно, својим радови-
ма и књигама, његово дело је основа и путоказ. Тиме је допринео континуитету 
историјскојезичких истраживања у нас, за шта му српска наука дугује захвалност. 
Као и свеколика славистика, у чије се темеље његово дело уградило.
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ТРИ СЛОВЕНСКА ВОЈНИКА – ШВЕЈК, ЧОНКИН  
И МИЛУТИН

У раду се чини покушај поређења три романа: „Доживљаји доброг војника Швејка“ 
Јарослава Хашека, „Живот и прикљученија војника Ивана Чонкина“ Владимира Војновича 
и „Књига о Милутину“ Данка Поповића. Жанровски различите романе спаја исти поглед на 
свет њихових главних јунака, три војника – Швејка, Чонкина и Милутина.

Кључне речи: Јарослав Хашек, Владимир Војнович, Данко Поповић, поглед на свет, 
три војника, антиратна идеја, осуда рата, принцип „малог човека“.

Лукаш Боровичка, чешки књижевни критичар, у једној од својих студија пише 
да је поглед на свет категорија о којој су размишљали Алберт Ајнштајн, Мартин 
Хајдегер, Умберто Еко и други филозофи и теоретичари. Сви се слажу да је поглед 
на свет карактеристичан за сваког појединца, да представља субјективни однос пре-
ма стварности. Такође, ради се о категорији која је много отворенија од идеологије 
јер представља лични а не колективни став. Исти аутор закључује: „Читање као 
дијалог ауторовог и читаочевог погледа на свет представља један од типова 
читања, исто као што је анализа погледа на свет једна од метода књижевне нау-
ке“ (Borovička 2010: 484). Ликови у књижевном делу су носиоци одређених погледа 
на свет, али су врло често у њима интегрисана одређена општа сазнања, колективно 
искуство или чак, менталитет једног народа.

С друге стране, мотив војника је богато заступљен у свим словенским књи-
жевностима. Од народне до уметничке, од класичне до савремене књижевности, као 
и у свим књижевним жанровима и родовима, могу се набрајати ликови словенских 
војника. Врло често су управо они носиоци истине о народној судбини, карактеру 
и менталитету словенског човека. Често су оличење националних тежњи и мар-
кантни представници одређеног народа. Али, исто тако, увек су носиоци одређеног 
погледа на свет.

Изречени став да је анализа погледа на свет једна од метофа књижевне науке, 
даје нам за право да поредимо погледе на свет три јунака из три романа три словен-
ска писца. Иако се романи „Доживљаји доброг војника Швејка“ Јарослава Хашека, 
„Живот и прикљученија војника Ивана Чонкина“ Владимира Војновича и „Књига 
о Милутину“ Данка Поповића, жанровски разликују тј. прва два романа спадају у 
сатиру, док трећи представља трагичну исповест српског војника, повезује их опи-
сана судбина „малих“ људи у вихору великих ратова. Ни време радњи романа се не 
подудара: Јосеф Швејк и Милутин Остојић су војници у Првом светком рату, док 
је Иван Чонкин црвеноармејац у Другом светском рату. Без обзира на то, сва три 
романа носе идеју антагонизма између великих идеја, државних и ратних интереса, 
с једне стране и интереса обичног човека, с друге стране.
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Један од најпознатијих чешких романа, Доживљаји доброг војника Швејка, 
Јарослав Хашек писао је непосредно после Првог светског рата и објавио га у три 
свеске од 1920. до 1923. године. Био је то револуционарни роман чешке авангардне 
прозе, сочна осуда рата и протест против административног тоталитарзима 
Аустроугарске монархије, али пре свега роман чији је главни јунак постао синоним 
карактеристичног погледа на свет. Војник Швејк је био и остао модел за препознавање 
чешког менталитета, синоним је за њихову склоност да се склањају пред „великом“ 
историјом и чувају своје „мале“ интересе. „Швејковање“ остаје вечити рецепт за 
преживљавање „малих“ пред „великим“ интересима, идеалима, идеологијама, 
историјским циљевима. Кријући се иза маске идијота, Хашеков Швејк пролази 
кроз вихор политичких и ратних превирања у периоду распада Аустроугарске 
монархије, од тренутка када је убијен престолонаследник Фердинанд у Сарајеву, 
преко периода мобилизације, војничке службе у позадини а затим и доживљаја са 
самога фронта. Швејк је антихерој који ствара пометњу и проблеме око себе, али 
наивно-лукавим поступцима успева да се извуче из безнадежних ситуација. Његови 
поступци на комичан начин обесмишљавају све велике ратне идеале и патриотске 
мотиве. Његов животни кредо је „остати жив по сваку цену“, сачувати главу до које 
никоме другом није стало. Швејк то чини инстинктивно, на први поглед без икаквог 
плана. При свему томе врло често испољава негативне особине: лицемерство, 
притворност, окрутност, саможивост. Управо тиме он (не)свесно одговара својим 
претпостављенима, који такође поступају лажно и неморално. Закође, тиме се 
супротстваља и држави која се распада у ратном ропцу и не мари за обичне људе. 
То је Швејков одговор и носиоцима великих идеала који су спремни да зарад својих 
циљева жртвују хиљаде живота. Тиме његови поступци постају не само комични и 
гротескни, већ некомпромисни протест против свега што угрожава сам живот.

Још један војник, главни јунак трилогије руског писца Владимира Војновича 
под називом Живот и прикљученија војника Ивана Чонкина (1974), Претендент на 
престо (1979) и Расељено лице (2007), носилац је сличног погледа на свет. Његов 
изглед, који нити мало не одговара слици аријевског војника, његово настојање да 
буде верни и послушни војник армије у којој служи а притом оставља сасвим су-
протни утисак неспособног војника, као и његови поступци, којима људе око себе 
доводи у невољу и којма ствара хаос око себе – све су то одлике којима заслужује 
епитет „совјетског Швејка“1. Попут Швејка, који прави пометњу у највишим круго-
вима монахије, Чонкин ремети читаву обласну хијерархију стаљинистичког система 
на почетку Другог светског рата. У малом руском селу, војник Иван Чонкин добија 
задатак да чува војни авион у квару. Заокупљени „великим“ ратним збивањима 
претпостављени заборављају на њега, али он упорно наставља да испуњава свој 
задатак. Својим нагонским, приземно људским поступцима, он заправо опонира 
крутој идеологији која се заснива на застрашивању народа и прокламовању лаж-
них идеала. Чонкин воли живот, своју Њурку и добру храну. Има своје страхове, 

1 Познато је да је чешки режисер Јиржи Менцел 1994. године снимио филм по роману Владимира 
Војновича, управо инспирисан подударношћу Швејковог и Чонкиновог погледа на свет.
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али упорно брани своју послушност и оданост задатку, чак и онда када то губи 
сваки смисао. Наивна размишљања овог црвеноармејца заправо су убојита сати-
ра и разоткривање неморалног и тоталитарног стаљинистичког система. Иако је 
плашљив, халапљив, љубоморан, наиван, Чонкин је пре свега човечан. Том својом 
особином негира све „велике“ циљеве и окреће их у корист „малог“ човека. 

Носилац идеје универзалне човечности је и српски војник Милутин, шумадијски 
сељак који својом хуманом скепсом и филозофијом релативизма опонира свакој 
идеји агресивности и ратоборности. Милутинов монолог представља објективну 
и хипереалистичку слику страдања српских солунаца, али уједно покреће питање 
националних циљева и смисла српских страдања током два светска века. Тиме 
овај роман постаје антиратна проза која обесмишљава рат као појаву, а Милутин 
се придружује идеји „швејкизма“ тј. идеји величања једноставних животних вред-
ности у односу на тзв. националне, патриотске и историјске циљеве. Страдање 
српске војске, коју чини малобројна интелигенција неприпремљена за страдање, за 
рат необичени сељаци и немоћна деца, Милутин дубоко проживљава и схвата сву 
бесмисленост рата и страдања једног народа. Његов лик није комичан и гротеск-
ни попут лика Швејка или Чонкина. У тој паралели више би одговарало поређење 
са ликом Николетине Бурсаћа из циклуса приповедака Бранка ћопића Доживљаји 
Николетине Бурсаћа (1955)2. Међутим, Милутинов поглед на свет, његов дефети-
зам и филозофија помирења са судбином, више одговара ликовима чешког и руског 
војника. Милутинова узречица „Терај даље“ кореспондира са Швејковим поздравом 
„Послушно јављам!“. Помирљивост, послушност и толеранција су њихово оружје.

Почетак рата затиче Швејка као демобилисаног војника који на вест да је 
убијен Франц Фердинанд почиње да испитује своју служавку, госпођу Милерову, о 
коме се то Фердинанду заправо ради: „Кога то Фердинанда, госпођо Милер? – упи-
та Швејк, не прекидајући масирање колена. – Ја познајем два Фердинанда. Једнога, 
што служи код дрогеристе Пруше, и што му је у забуни попио флашицу некакве 
водице за мазање косе, а онда, знам још и Фердинанда Кокошку, онога што скупља 
псећа гованца. Ни за једног ни за другог није никаква штета!“ (Хашек 2003: 15). 
Чонкин се налази у пољском нужнику када сазнаје вест да је рат почео. Он пита 
своју Њуру: „Само је још то фалило! – не толико зачуђено колико ожалошћено 
рече Чонкин. – Јел с Америком? – С Немачком!“ (Војнович 2009: 110). Милутин из 
своје штале одлази на скуп где сазнаје да је рат на помолу: „Одем кући, а није ми 
лакше. Мучи ме сумња, сикирација. Чисто смешно, сељак си, а мучи те сумња због 
неки Словена и неки устанака. Ал опет, о рату је реч, о кожи се ради, о главуџи. 
Тумарам подрумом, пијем, не кријем. И псујем, што да не псујем. И краља и владу. 
И Гаврила Принципа“ (Поповић 1986: 8).

Осуда рата и страдања присутна је у коментарима, размишљањима и поступци-
ма ових војника. Милутин је сведок страдања српске војске на Крфу: „Ми сељаци, 

2 За разлику од Швејка, Чонкина и Милутина, Николетина Бурсаћ је неустрашиви војник. Иза 
горостасне прилике крије се осећајна душа, али његов поглед на свет ослања се на епске митове о 
некомпромисној жртви зарад узвишених циљева. Тиме се он удаљава од идеје „швејкизма“ коју пратимо 
код поменутих војника.
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каже, никад досад нисмо видели море. Сад нам се указала прилика, а ми морамо да 
умремо. И рибе да ранимо својим телесима. Ниси у животу окусио морску рибу, 
а судбина ти одредила да те морске рибе поједу“ (Поповић 1986: 34). Швејк са 
својим пуком стиже у руско село Фелдштињ, опустошено после битке: „Овде ће 
после рата много добро летина понети,– рече после мале почивке Швејк. – Неће 
морати да купују „брашно од кости“ за гнојиво, то је за ратаре жива згода кад 
им њиву собом нађубри читава регимента: једном речју биће хлеба и с хлеба! Само 
се много прибојавам да те тежаке неко не насамари, па да продаду без сваке своје 
потребе те кости војничке каквој шећерани у бесцење“ (Хашек 2003: 510). 

Кроз монологе и дијалоге, размишљања и поступке, сва тројца вајају своје ли-
кове чиме уједно постају одраз судбине својих народа. У „канџама“ историјских 
превирања животи чешког, руског и српског „малог“ човека постају неважни 
и безвредни. Због тога, свако од њих, на свој начин проналази модел опстанка. 
Посматрајући догађаје и људе око себе, размишљајући о неважним и баналним ства-
рима које чине њихов живот, они заправо сликају судбине својих народа, критикују 
државе, политичке системе и идеологије. Наметнуте идеје и циљеви заправо се косе 
са њиховим осећајем за принцип хумане егзистенције. 

Поређење три лика не мора се ослонити само на анализу сличних погледа 
на свет, нити на антиратну тематску линију. Постоји и структурална сличност у 
сликању главних протагониста ових романа. У сва три романа постоји галерија 
споредних ликова, чије одлике и судбине досликавају ону реалну линију слике вре-
мена у којем војују главни јунаци. Лик Швејка не би био довршен без појава по-
пут гостионичара Паливеца, надпоручника Лукаша, сапера Водичке, војног свеш-
теника Ото Каца и многих других. Чонкинова гротеска не би била толико убојита 
без ликова председника колхоза Ивана Тимофејевича Голубјева, капетана Миљаге, 
проналазача Гладишева и осталих. Милутинова судбина улива се у судбине пуков-
ника Ивовића, студента Младена, сина Радоја, жене Живане... Споредни ликови 
су у функцији главног лика тј. поткрепљују, употпуњују и довршавају формирање 
њиховог погледа на свет.

Субјективни одраз стварности у сва три романа постиже се различитим на-
ративним поступцима: од епизодичности приповедања у Доживљајима доброг 
војника Швејка, преко прожимања реалности и фикције кроз снове Ивана Чонкина, 
до Милутиновог преиспитивања методом унутрашњег монолога. Сваки од њих ин-
терпретира догађаје субјективно, са властитих позиција и са позиције личног става 
према судбини, појединачној и народној. Таквом ставу одговара закључак: „Поглед 
на свет је специфична категорија за сваког појединца, она је шира и отворенија од 
идеологије, пре свега због тога што је израз потребе личне орјентације у свету“ 
(Borovička 2010:479).

Сва три романа уводе на сцену људе из народа у којима се иза маске припро-
стог човека крије народно искуство и мудрост. Упоређујући сложеност и специфич-
ност историјског искуства чешког, руског и српског човека лако је закључити да 
су, на ширем плану сагледане, она заправо истоветна. Швејк, Чонкин и Милутин 
постају универзалне метафоре сличног погледа на свет.
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ТРИ СЛАВЯНСКИХ СОЛДАТА – ШВЕЙК, ЧОНКИН И МИЛУТИН

Резюме

В работе предпринята попытка сравнения трех романов: «Похождения бравого солдата 
Швейка» Ярослава Гашека, «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» 
Владимира Войновича и «Книга о Милутине» Данко Поповича. Романы, различные по жан-
ру, объединяет общее мировоззрение их главных героев, трех солдат – Швейка, Чонкина и 
Милутина.
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АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРОУЧАВАЊА СРПСКИХ ТЕМА  
У РУСКОЈ ПОЕЗИЈИ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

Посвећује се тристогодишњици успостављања првих  
званичних спона између Русије и Јужних Словена 

Рад се бави питањима проучавања досад мало изучене проблематике: српских тема и 
мотива у руској поезији Првог светског рата. Ови ће проблеми бити детаљније елаборирани 
у ауторовој монографији која ће ускоро изаћи из штампе.

Кључне речи: Први светски рат, руска поезија, српске теме и мотиви.

1.

Да би се боље и исправније схватили историјски, политички, економски и уоп-
ште цивилизацијско-духовни односи између Русије и Србије у било ком периоду, 
увек је упутно подсетити се на њихове корене. То ћемо учинити и сада, у нужно 
врло сажетом синопсису њихових веза – од самих почетака, што ће рећи од ХIX 
века, до избијања Првог светског рата, подсећајући се само на чворишне догађаје.

Задирући у таму векова запажамо да су се и заједничке словенске домовине 
Јужни Словени сеобом населили на Балканско полуострво, те да су у IX веку, када 
је конституисана заједница источнословенских народа, Руси све интезивније до-
лазили у додир са Византијом, а преко ње, спорадично, и са балканским народима. 
Те су везе, дакако, вишеструко учвршћене Владимировим покрштавањем Руса 988. 
године. Отада, па све до дана данашњега, верски чинилац ће играти велику улогу у 
зближавању Руса и Срба. Тако ће, на пример, и рани почеци старе руске књижевности 
бити под утицајем бугарске и српске. Додуше, о оновременим узајамним додирима 
двају народа готово да и нема поузданог документарног материјала, али се зна за 
сусрете приликом многобројних ходочашћа, као и за размене трговинских добара.

Особито плодотворне биле су везе између средњовековне Русије и Немањићке 
Србије, чији је камен темељац ударен судбинским сусретом младог Растка (потоњег 
Св. Саве) са једним (анонимним) руским калуђером – 1185. године. Заједништво је 
посебно испољавано на Атосу, где је руски манастир Св. Пантелејмона дуго био под 
ктиторством српских владара. У XIV веку, после пропасти српског царства (на Ко-
совом пољу, 1389), многи српски учени посленици (међу њима Глигорије Цамблак 
и Пахомије Србин-Логотет) настављају своју плодну делатност у Русији.

Руско-српски односи доживљавају нови успон у XVI веку, за време владавине 
цара Ивана IV Васиљевича-Грозног, чија је мајка Јелена, велика српска кнегиња, 
пореклом из породица Јакшића и Бранковића. За време Иванове успешне владавине 
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учестале су посете руских калуђера Балкану, и српских Русији. Сам цар је, пак, да-
ривао посетиоце из Србије новцем, црквеним утварима и књигама, помогао обнову 
Пећке патријаршије, подржавао боравак Руса на Атосу.

Српском патријарху Арсенију III Чарнојевићу, баш као ни свргнутом цариград-
ском патријарху Дионисију, није успело да наговори руске цареве Петра и Јована 
да поведу борбу у заштиту православних балканских народа, за ослобођење од Ту-
рака. Успело је то „српске горе листу“, саветнику Петра I – Сави Владиславићу-
Рагузинском. По његовом наговору Петар I се обратио 1711. године једном грама-
том балканским хришћанима, са позивом на заједничку борбу против Турака. Овај 
царев манифест су донели у Црну Гору и предали владици Данилу (Шћепчевићу 
Његошу) емисари Иван Лукачевић (Подгоричанин) и Михаило Милорадовић. [Вид. 
Косановић 2009]. Зна се да су главари и народ усхићено прихватили проглас слав-
ног руског цара. На страну сада што је устанак против Турака доживео неуспех. 
Битно је да је овај први званични контакт између руске државе и Срба и Црногора-
ца имао далекосежне последице по руску политику на Балкану, са једне стране, и 
успостављања култа Русије међу православним хришћанима, са друге.

Крећући се даље у најопштијим цртама кроз руско-српске односе, у XVIII веку 
посебно истичемо два битна момента. Најпре помоћ руског двора у ширењу про-
свете, културе и црквених књига и утвари код Срба. (Руски учитељ Максим Суворов 
са уџбеницима, затим и група на челу са Мануилом Козачинским, чија је сремско-
карловачка представа Траедокомедије означила почетак позоришног живота у 
Срба). Посебно је вредно помена и пресељење Срба у војну службу код императорке 
Јелисавете Петровне (два већа таласа: 1752–1753. и 1756. године), уз заснивање об-
ласти Нова Србија и Славеносербија. Многи потомци ових наших сународника оста-
вили су значајне трагове у војној и административној управи руске империје (Гагићи, 
Ивелићи, Милорадовићи и многи други; руску просвету су унапређивали Тодор 
Јанковић, Атанасије Стојковић, Глигорије Трлаић, Божа Грујовић-Филиповић и др.). 
Дакако, званични односи између велике Русије и малене Србије нису увек били хар-
монични и пролазили су кроз различите мене, углавном проистекле из различитих 
околности и интереса. Русија је некада морала да попусти у своме покровитељству 
– под претњама Турске, или западних сила, а покашто и фаворизујући географски јој 
ближу Бугарску. Неким српским владарима је, опет, привлачан био магнет аустро-
филске политике. Овде се вреди подсетити Првог српског устанка из 1804. године. 
На његовом самом почетку сви Срби, како они у Србији, тако и ван њених окви-
ра, уздали су се у Русе. Сремскокарловачки митрополит Стеван Стратимировић је у 
својој поруци цару Александру I егзалтирано писао:

„Нема народа под небом који би толико волео Русе и руске владаре као Срби“.
[Јелачић 1940].

Познато је: под притиском Наполеонове најезде Русија је била „принуђена да 
остави Србију“ (речи цара Александра I у писму Карађорђу), што је резултирало вели-
ком трагедијом српског народа, али и тада су Карађорђе и његови најближи сарадници 
нашли уточиште и јужним руским пределима. На почетку Милошеве владавине Русија 
и званично сматрана протектором (покровитељицом) Србије да би се касније посте-
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пено лавирајући, углавном све више приклањала Западу. То важи и за кнеза Милана 
Обреновића, незадовољног руским понашањем на Берлинском конгресу 1878, када су 
Србија и Црна Гора добиле самосталност. Међутим, односи између Краљевине Србије 
и Руске империје открављени су доласком на власт краља Петра Карађорђевића. Сем 
тога, у XIX веку, у доба националног препорода, Срби су трпели велики и благотворни 
руски културни утицај – преко руске класичне књижевности, али и идејни – преко идеја 
словенофилства, са једне стране, и револуционарне демократије, са друге. Доситеј 
Обрадовић, Вук Караџић, Лукијан Мушицки, Јован Стерија Поповић, Петар Петровић 
Његош, затим Лаза Лазаревић, Милован Глишић, Светолик Ранковић – то су само нека 
имена наших писаца раслих у духовним додирима са руском културом. На таласу 
националног препорода и интензивираних интересовања за проучавање словенских 
узајамности, у Русији су другој и трећој деценији XIX века отваране прве универзитет-
ске славистичке катедре. У циљу упознавања Србије, њеног језика и културе у Србију 
су путовали млади интелектуалци, попут Бантиш-Каменског, Кајсарова, А. Тургењева, 
Срезњевског и др., о чему су остављали путописна сведочанства. Значајне боравке у 
Русији остварили су, пак, Сима Милутиновић, Доситеј Обрадовић, Вук Караџић, Пе-
тар Петровић Његош... Лаза Костић је 1876. године боравио на Етнографској изложби 
и Свесловенском конгресу у Москви, да би 1880. годину провео у Санкт-Петербургу, 
као секретар посланства Кнежевине Србије. Два својевремено веома утицајна вели-
кана руске књижевне и философско-публицистичке мисли – Достојевски и Толстој 
– знали су за Србију и подржавали српску ствар. Аутор Злочина и казне је, будући пре-
окупиран тзв. Источним питањем (кризом 1876/1877. године), у свом Пишчевом днев-
нику подржавао „праведни српски рат“ против Турака. А писац Ане Карењине је свога 
ожалошћеног и утученог јунака Вронског послао као добровољца у Србију. Познато 
је, такође, да се „горостас из Јасне Пољане“ одазвао и поводом драматичне ситуације 
изазване аустро-угарским присаједињењем Босне и Херцеговине 1908. године. (До-
душе, осудивши ову анаксију као „разбојничку“, он је препоручивао уразумљење 
непријатеља мирним путем, без насиља). [О томе опширније у нашем тексту: Лав Тол-
стой некад, данас и овде – Косановић 2010]

Данашња историјска наука сматра да је управо анексиона криза умногоме 
била увертира за дотад највећи ратни сукоб у историји планете. Стоји чињеница 
да су и Србија и Русија у овај рат ушле неприпремљене војно-политички, а по-
готово економски. Русија је била уздрмана великом економском кризом у првим 
годинама ХХ века, а потом и жестоким поразом у Руско-јапанском рату 1904–1905. 
године. Унутрашње друштвено-политичко стање ове простране империје било је 
тада на граници Грађанског рата, да би се изродило у тзв. Буржуаско-демократску 
револуцију 1905–1907. године. Сви показатељи су говорили да је за опоравак земље 
била потребна најмање једна деценија живота у миру. И Србија је била исцрпљена 
у два Балканска рата – 1912. и 1913. године. После понижавајућег ултиматума 
Аустро-Угарске владе од 23. јула 1914. године, остављена сама себи, она се једино 
могла уздати у руско разумевање. Престолонаследник Александар је у свом теле-
граму молио Николаја II за савет и помоћ. У историографији је устаљено мишљење 
да последњи руски цар за време своје владавине није увек био на висини оних изу-
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зетно сложених задатака који су пред њим постављани. Ми бисмо рекли да овај пут 
јесте! Наиме, он је у свом телеграму одговорио:

„Докле макар и најмања нада постоји да се крвопролиће избегне, сви наши на-
пори мора да буду управљени томе циљу. Ако ми у томе, упркос наше најискреније 
жеље, не успемо, Ваше Височанство може да буде сигурно да Русија ни у ком 
случају неће остати равнодушна према судбини Србије“. [Николај II 1934].

Доиста, Русија не само да није препустила Србију „силама осовине“, него је прва 
устала у њену заштиту и дала извесну помоћ у оружју у коме је и сама оскудевала.

2.

Оштепознато је да се рат распламсавао вртоглавом брзином, да су у њега из 
различитих интереса улазиле многе европске земље, на крају и Америка, те да је 
вођен са променљивим успесима, да би био завршен 11. новембра 1918. године, 
капитулацијом Немачке. Ми ћемо сада напустити и овако штури историјски осврт, 
да бисмо се директније задржали на елаборацији теме задате у наслову овог рада.

Ваља напоменути да је и поред првобитног изненађења општом ситуацијом 
рат у Русији примљен са потребном дозом разумевања и патриотских осећања свих 
друштвених слојева. Почетно јединство се испољило и у престанку социјалних 
немира, као и у симпатијама руских маса према Србима и Црногорцима, сабраћи по 
роду и вери, а жртвама агресије.

У току овог рата писци оба табора беху „мобилисани“ да подрже ратне циљеве 
својих земаља. Међутим, овде нам није циљ да анализирамо сву европску ратну поезију 
датог периода. Ипак, на основу глобалног увида приметили смо да је она првенствено 
била усредсређена на сатанизацију непријатеља као таквог. При том је свака страна 
понаособ истицала своју правоверност и тражила спасење те вере од туђег, како је 
тврђено, сасвим јој супротног „варварског“ поретка. Друкчије речено, у ратној литера-
тури су у пропагандне сврхе веома често у први план истицани – по правилу и посебно 
на самом почетку рата – патриотски веома идеологизовани, неретко чак и шовинистич-
ки ставови. Словачки колега Јозеф Ситко нам је, нпр., недавно указао на чињеницу 
да је аустро-угарска званична пропаганда плашила сељаке-Русине заробљеницима из 
Русије као чудовиштима са репом и једним оком. [Вид. Ладижински 1940].

Дуго времена руска поезија Првог светског рата је била потпуно занемаре-
на тема, рекло би се највише из идеолошко-политичких предрасуда да историја 
ХХ века започиње заправо 1917. годином. У новије време се празнине о којима је 
реч све више попуњавају. Наиме, пионирски посао на овом пољу обавио је Орест 
Цеховницер својом обимном књигом Књижевност и светски рат 1914–1918, 
објављеном сада већ далеке 1938. године. [Цеховницер 1938]. Аутор се на осно-
ву обимног материјала претежно бави прозом и публицистиком. У тумачењу тога 
материјала он је платио данак својој епоси, нападно инсистирајући на марксистичко-
лењинстичкој терминологији, разматрајући целокупну ратну литературу кроз при-
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зму „консолидације буржоаских снага око шовинистичких и патриотских паро-
ла“. [Цеховницер 1938, с. 14] Претпостављајући марксистичко схватање рата као 
историјског феномена, Цеховницер, нпр., сматра да је Плеханов 1905. године био 
дефетиста (рус. пораженец), да би 1914. постао одбранаш (оборонец). То су ина-
че, ауторови кључни термини за целокупну интерпретацију руске књижевности 
Великог рата, при чему дефетизам код њега, у складу са Лењиновим приступом, 
има позитивни предзнак, док морално религиозне позиције (рецимо Ане Ахматове) 
он сматра изразито негативним. Тек 1972. године изашао је други обимнији руски 
текст на тему о којој је реч. Био је то чланак В. П. Виљчинског, објављен као једно 
поглавље зборника Судбина руског реализма на почетку хх века. [Виљчински 1972]. 
И поред неких вредних запажања о реакцијама руских мислилаца на Велики рат, 
вулгарно-социолошка експлицитна и стереотипним фразама исказана идеологија 
(рецимо тврдње да су многи писци били „отровани отровом шовинизма, национа-
лизма, предрасудама и религиозном мистиком“ и сл.), заједно са спорним оценама 
појединих писаца, засметала је и овом аутору да дође до значајнијих резултата.
[Исто, с. 229]. Следећи значајнији прилог на ову тему објављен је у француском 
приручнику Историја руске књижевности хх века, 1987, да би књига била преве-
дена на руски 1995. године. Аутор краћег поглавља о Књижевности периода Првог 
светског рата је Михаил Гелер. [Геллер 1995]. Овај осврт би се могао окарактери-
сати више као прегледна скица проблематике и литературе о њој, уз консултоване 
врло уске грађе и илустрацију ставова ограниченим бројем примера. Сем тога, ни 
овај текст није лишен пристрасности, само, рекли бисмо, оне емигрантске – супрот-
не совјетској. Дискутабилно је ауторово изневерено очекивање критике „владиних 
мера и осуде власти“, и то баш у време кад је отаџбина у смртној опасности. [Исто, 
с. 607]. О Гумиљову се говори (из друге руке!) као о аутору убедљиво најбољих рат-
них стихова, а да се притом губи из вида како се једва која његова песма директно 
односи на Први светски рат. Пренаглашен је у рату „посебно актуелни антисемити-
зам“ [На истом месту]. Најзад, општи Гелеров закључак је круто једностран: да је 
сва ова литература „изненађујуће сива, банална, извештачена“. [Исто, с. 605].

Озбиљан покушај дубљег проучавања ратне литературе остварен је пово-
дом деведесетогодишњице почетка Првог светског рата у једном пројекту Ру-
ске академије наука 2004. године. Организован је веома успешан међународни 
симпозијум. Први светски рат у књижевностима и култури Јужних и Западних Сло-
вена. Реферати су штампани у посебном зборнику. [Будагова 2004].

Недавно је штампана једна солидна књижевнонаучна и културолошка моно-
графија професора Тамбовског универзитета А. И. Иванова. Њеној употребној 
вредности доприноси и чињеница што је у прилогу снабдевена са 142 библиограф-
ске јединице које се односе на ратно стваралаштво руских писаца. [Иванов 2005]. 
Клонећи се стереотипне идеологизације, митологизованих једностраних оцена, Ива-
нов је у доброј мери успео да оствари коректан историјски прилаз, који може послу-
жити као даљи путоказ будућим истраживачима. Код нас је Мила Стојнић учинила 
први целовитији покушај сагледавања проблематике Првог светског рата у руској 
књижевности. [Стојнић 1990]. У овом прегледном чланку она прати задату тему да 
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би одмах на почетку исправно запазила како она „има у руској књижевности нешто 
друкчију судбину него у свим осталим европским књижевностима“, будући да је 
после Октобарске револуције 1917. године све до новијег времена остала скрајнута, 
маргинализована као споредна у односу на револуцију. [Иста, с. 73]. Мила Стојнић 
сагледава ову проблематику најпре преко ратне поезије [с. 73–78], нешто мање и 
прозе (Мерешковски, Куприн, Шмељов, Подјачев, Ремизов и Чириков) да би своју 
пажњу усредсредила на послератним виђењима Шолохова, А. Толстоја, Алданова и 
Солжењицина. Међутим, ово, баш као и сва досадашња истраживања, и не дотиче 
тему Србије и судбине српског народа у руској поезији Првог светског рата. Инспи-
рисани и подстакнути пољским колегом Јаном Орловским, његовом монографијом 
о Пољској у огледалу руске поезије Првог светског рата [Orłowski 1984], ми смо 
се латили попуњавања ове празнине, истраживања српских и црногорских тема и 
мотива. То није био нимало лак посао, будући да је грађу буквално требало от-
кривати у многобројним руским алманасима, часописима и листовима штампаним 
у оскудним ратним временима. О појединим сегментима рада имали смо прилике 
да саопштавамо на научним скуповима, где смо редовно наилазили на разумевање 
и подршку. [Вид. одговарајуће библиографске јединице у списку наших радова, 
штампаном на крају књиге Русско-сербские темы, Косановић 2010а]. Сада су ре-
зултати истраживања уобличени у монографију која је припремљена за штампу.

3.

Шта нам у најкраћим, овде сасвим сведеним цртама сведоче истраживања дате 
проблематике, рађена на узорку од преко стотину песама и двоструко више прозних 
текстова, публицистичких и научних чланака, неколико посебних монографија?

1. Настанак поезије о Великом рату припремљен је општом историјском, 
социјалном и културном климом. Поезији, по правилу, претходе (ређе је прате) есеји 
и чланци. Наши прикупљени искази сведоче да је сва интелектуална Русија – од цара 
Николаја II, преко свих водећих руских философа, до писаца и песника, била прожета 
осећањем етничке хуманости према српском народу, као жртви ратних нападача.

На самом почетку рата штампан је један мобилизаторски проглас, под насло-
вом Од писаца, сликара и глумаца. У њему је преко седамдесет истакнутих делат-
ника руске културе протестовало против немачких разорних ратних дејстава који 
прете уништењем уметничких тековина [Воззвание 1914]. Основни текст овог 
манифеста саставио је Буњин, потписали су га, између осталих, и Станиславски, 
Јермилова, Качалов, Васнецов, Архипов, Пастернак и Горки (због чега је претрпео 
жестоку Лењинову критику). Занимљиво је да су се на овај проглас цвета руске 
интелигенције и културе одмах одазвали немачки научници. Том приликом је више 
од четири хиљаде универзитетских радника изразило своју солидарност са немач-
ким војницима и одобрило учешће Немачке у рату.

У Русији топови су грмели, али и музе нису ћутале. По природи ствари најпре 
су реаговали песници – поезијом као најмобилнијим жанром. Гумиљов је, на при-
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мер, прихватио рат као своју свету стихију и, осликавши визију руских војника као 
анђела-светокрилих Серафима (война, 1914), добровољно отишао на фронт. Соло-
губ је изразио наду да ће рат довести до побољшања стања у Русији, моралног пре-
порода, те да га стога симболисти требају прихватити као хришћански дуг, у циљу 
обнављања живота (чланак Зашто су симболисти прихватили рат, 1914). Он пева:

Я вышел на ратное поле, 
Сражаюсь за святую Русь. 
Вся жизнь моя в Божьей воле, 
И я ничего не страшусь. 
 (Война 1915)

Било је, међутим, и песника који су одмах на почетку заузели опрезну позицију. 
Тако је Зинаида Хипиус, та „леди-денди“ сребрног доба, упозоравала да рату, као 
„великој ствари“, не треба прилазити површно, јер „рат ће проћи, а Русија остати“ 
[Крайний Антон 1914]. Тај свој став песникиња је преточила у програмску песму 
Тише (август 1914):

В часы неоправданного страданья 
И нерешенной битвы 
Нужно целомудрие молчанья 
И, может быть, тихие молитвы.

Доследна том ставу, она је у песми Тада и опет (Тогда и опять), 1915. године, 
писала:

Хотелось нам тогда, чтоб помолчали 
 Поэты о войне, 
Чтоб пережить хоть первые печали 
Могли мы в тишине. 
Куда тебе! Набросились – зверями: 
 Война! Войне! Войны!. 
И крик, и клич, и хлопанье дверями… 
 Не стало тишины.1

Убрзо је питање ћутати или не ћутати (т.ј. писати или не) постало најди-
скутованије на почетку рата. Леонид Андрејев је на њега одговорио чланком Нека 
не ћуте песници („Пусть не молчат поэты“, 1915). После тога су се у штампи от-
вориле многе анкете о могућностима писања истинске и квалитетне белетристике 
у рату. Наравно, заузети ставови нису били једнозначни. Тако је, нпр., Северјањин 
стао на становиште да „песници не треба да ћуте у ратним временима“. Из осећања 
патриотске дужности Куприн се поново активирао у армији, запазивши да су офи-
цири постали ближи народу. Насупрот њима, Буњин, Потапенко, Ремизов и др. 
сматрају да уметност треба штити од притворно-лажних, на брзину срочених „ура-
патриотских“ стихова. Мерешковски је говорио да сатана ликује кад „древни хаос 
бесни и букти мржња“ (Нека ђаво ликује – „Пусть же дьявол ликует“, 1915).

Књижевноисторијски гледано, поезија о којој је реч настала је на раној етапи 
руске књижевне авангарде, али без њеног дубљег и значајнијег естетичког утицаја. 

1 Сада остављамо по страни чињеницу да је Хипиусова у песми Она (јануар 1917) глорификовала 
рат: „Ура! Живео рат / Одсад и заувек“.
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Наиме, док је за футуристе – групу парадигматичну за руску авангардну формацију 
– посебно на самом почетку избијања сукоба, примаран поглед на рат као на нови 
облик конфликта из кога се рађа футурум, дакле поглед у коме су жртве секундар-
не, читав низ других песника (истини за вољу углавном и другостепених) негује 
особите конвенције ратне поетике, чије је основно обележје снажно ангажована пу-
блицистичка поезија. Ова поезија није увек настајала на маргинама авангарде. Сем 
авангардних философа, антиципирао ју је и један Велимир Хлебњиков, а писали су 
је и акмеисти – Гумиљов, Мандељштам, Сергеј Городецки, и један „новосељачки 
песник“ Николај Кљујев. Наравно и симболисти: Брјусов, Сологуб, Блок, Бели, Хи-
пиус. Али има и значајних песника који се нису огледали у овој ратној поезији, 
претпостављајући јој камерну лирику (Цветајева, Пастернак и Баљмонт).

Наравно, данашње ишчитавање стихова о којима је реч намеће разговор о 
њиховој објективизацији, како са синхроног, тако и дијахроног становишта, а по-
себно са становишта дијалогизације у актуелном контексту друштвено-историјске 
ратне ситуације којој су Срби поново подвргнути. Друкчије речено, са тачке гле-
дишта рецепције занимљиво је питање алтеритетног пријема ове поезије од стране 
савремене нам читалачке публике.

Разумљиво, ова руска ратна поезија уклапа се у богату традицију ратне поезије 
уопште, дакле и руске. Али она садржи и своје специфичне генеолошке особености, 
које су резултирале из социјално-историјске епохе и руског књижевног живота у 
другој деценији двадесетог века. Како смо се претходно већ задржали на стриктно 
историјској проблематици, сада се можемо само подсетити на општу чињеницу да 
су 1914. године мале државе Србија и Црна Гора гурнуте у велики светски рат који 
су водила два империјалистичка табора. Србија и Црна Гора су водиле праведни 
рат. Оне су биле прве жртве аустро-угарске и немачке експанзије. Ваља имати у 
виду да се и у њиховој одбрамбеној борби против агресора изнова конституисала 
стара жеља за уједињењем свих Срба, а у току самог рата, и Хрвата и Словенаца, у 
јединствену југословенску државу.

2. Професионално речено, као архитекст ове поезије могу се сматрати руске 
песме словенофила (нпр., Хомјакова), незаобилазно и Пушкинове (мислимо на 
Песме Западних Словена, посебно на исказ Над Сербией смилуйся Ты, о Боже). 
Пророчански су и неки стихови раног Хлебњикова (имамо у виду песму Боевая 
из 1906, у којој он у духу бајалице профетски пише: „Расскажи как заслави твои 
полонила / волна неми с Запада яростно бьющей“). Хлебњиков је, дабоме, сасвим 
несвесно, антиципирао и косовску тематику руске ратне поезије – у минијатури 
От Коссова я из 1913. године. Он свет посматра кроз призму словенске паганске 
митопоетике, сугеришући историјску оправданост одбране Словена. Само што ни 
Хлебњиковљева поезија није једнозначна. Наиме, он је од 1916–1917. године био 
мобилисан у војску, што знатно утиче на његова антиратна расположења. Исто тако 
је добро познато да је и Брјусов одраније показивао интересовање не само за руско-
јапански сукоб, већ и за Балканске ратове. Итд. Итд.

3. Српска тематика је најчешће узглобљена у општесловенску. У руској поезији 
овог доба Србији је додељена улога словенског Пијемонта, а Црној Гори – Спарте. 
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Јесењин пише песму Греция, у којој ову земљу кори због пасивности, позива је да 
у правом смислу буде сестра Србији. Богомолов, опет, критикује Бугарску што се 
не угледа на Србију. Многи писци дају одушка своме неословенофилству. У циљу 
анализе, ми смо овакве песме издвојили у посебну групу.

4. За читав низ руских песника Београд је симбол савезничке страдалничке 
престонице.

5. Чести су мотиви српске Голготе кроз Албанију, али и других реалија српског 
отпора силном непријатељу.

6. У историјским екскурсима присутни су и мотиви Косовог поља, добро знани 
тадашњим руским песницима.

7. Индикативно је присуство општељудских мотива, најчешће у опозицијској 
дихотомији: хуманизам и дехуманизација, пацифизам и милитаризам, национали-
зам и шовинизам, подвизи и издаја, моралност и неморалност, нада (односно вера) 
у победу, наспрам неверице и разочарења, и сл.

Генерално узев, што се рат више ближио крају (а за Русију је он практично 
завршен октобра 1917) и војни неуспеси били све већи, то је и ентузијазам пес-
ника бивао све мањи, а они су према ратном крвопролићу бивали све критичнији. 
Узмимо за пример у рату веома плодног Сологуба који се 1916. већ пита: Потребни 
болничари и лекари, – / Тако трубе сви новински весници, – / Потребни кројачи – 
мајстори, / А јесу ли иком потребни потребни песници?(Огласи – „Объявления“). 
Дакако да је у том контексту сплашњавало интересовање за судбину Србије – упра-
во у тренуцима када је доведен у питање опстанак саме Србије.

* * *

Руске песме о Првом светском рату који је променио географску карту Евро-
пе, рату у коме је Србија поднела највеће жртве, али и стекла заслужену пажњу и 
славу код свих цивилизованих народа, – биле су занемарене па их треба изнети на 
светлост дана. Њих је занимљиво посматрати и у контексту српске ратне поезије 
из датог периода, што и чинимо у једном свом антологијском избору. На њих треба 
обратити пажњу утолико пре што је стара истина да су песнички исказане речи 
памтљивије од оних обичних, лепше су, боље се доимају и сугестивније памте као 
поетска истина. Јер, како је приметио Вилхелм Хумболт:

„Царства нестају, пропадају, али један леп стих остаје за вечита времена“.
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Богдан Косанович

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СЕРБСКОЙ ТЕМАТИКИ  
В РУССКОЙ ПОЭЗИИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Резюме

Автор настоящей статьи затрагивает малоизученную проблематику русско-сербских 
связей: сербские темы и мотивы в русской поэзии эпохи Первой мировой войны.

В начале первой части работы кратко изложены узловые моменты сербско-русских от-
ношений, проходящих через века (IX –XX), которые существенно повлияли на русскую под-
держку Сербии во Великой войне. Далее следует обзор исследований, посвященных русской 
литературе Первой мировой войны. Наконец, дается обзор многочисленных стихотворных 
текстов русских поэтов, пишущих о многострадальной Сербии с характерными мотивами 
битвы на Косовом поле, страдающего Белграда, сербской Голгофы (отступление через Алба-
нию), Сербии, как славянского Пьемонта, необходимости славянской солидарности и др.

Данные вопросы будут детально рассмотрены в монографии, уже подготовленной к 
печати. В качестве приложения к книге даётся составленная её автором антология русских и 
сербских стихотворений о Первой мировой войне.
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АРХЕТИПСКА ЕСТЕТИКА Ф. М. ДОСТОЈЕВСКОГ  
И И. АНДРИћА

Истраживање презентовано у раду бави се естетичким сродностима Достојевског и 
Андрића преко библијске архетипологије. Тема двојника у компарираном стваралаштву по-
тиче од старозаветног топоса борбе јеврејског праоца Јакова са Господом и новозаветног 
искушавања Христа у пустињи. Човек у расколу, у ком се бори добро и зло јавља се као 
опозиција и јединство супротности у романима Достојевског Браћа Карамазови и Злочин и 
казна и Андрићевој Проклетој авлији кроз архетип сукобљене браће. Проблем жртвовања 
жена емоционални је акценат упоређених приповедака Кротка и Злостављање, а идеја да 
лепота и доброта спасавају свет омогућава тумачење у духу хришћанске етике према којој 
је лепо оно што је добро, племенито, истинито, што је извор врлина. Јуродиви ликови, по-
нижени и увређени и жртвована деца су у вези с јеванђелским метафорама сиромашни ду-
хом и жртвено јагње, којима су обећана блаженства у Беседи на Гори. Христолики јунаци 
препознају се у реконструисаним драматичним сценама из јеванђеља међу којима доминира 
суђење Христу које се открива као подтекст Злочина и казне и Проклете авлије у наговештају 
искупљења грехова и васкрсења.

Кључне речи: архетип, Библија, топос, реминисценција, етика, естетика, поетика.

Фјодор Михајлович Достојевски је својим укупним стваралаштвом утицао на 
модерну српску књижевност, много више него што се на први поглед чини и него 
што је у науци о књижевности запажено. Недостају компаративне студије које би 
утврдиле сличности и разлике између наративне прозе једног од највећих светских 
писаца који је, неспорно, подстицао имагинацију нашег Нобеловца, Иве Андрића, 
чији је извор Библија, Света књига хришћанства, и, сагласно томе, давао творачке 
импулсе уобличавању његове архетипске естетике. Речју – осећање лепог везано 
је за хришћанску етику која је оживљена реминисценцијама на јеванђелске при-
зоре и слике сачуване у подтексту поређених књижевних дела. Уочљива је и раз-
лика: Достојевски у свом стваралаштву расте до идеје препорода човечанства кроз 
Христову жртву као православни хришћанин, док Андрића религија интересује као 
универзални феномен препознатљив у хришћанским идеалима љубави, лепоте, до-
броте и истине. Иако у првој фази наративног развоја нашег Нобеловца доминирају 
као приповедачи католички калуђери, (фра Марко Крнета и фра Петар) у роману На 
Дрини ћуприја, који припада поратној романескној фази, оживљавају ликови право-
славног, католичког свештеника, муфтије и рабина кроз екуменску идеју међуверске 
толеранције. Занимљиво је да Андрић хришћанску етику доводи у везу како са по-
етиком тако и са естетиком свог стваралаштва. Отуда је архетип страдалника у ком 
препознајемо идеју месијанства остварен у роману Проклета авлија у лику Турчи-
на ћамила (Савршеног) чија је мајка била грчког порекла те се у вези са тим нагла-
шава његова подељена личност на хришћанина и муслимана која ће кулминирати у 
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проналажењу двојника и духовног сродника српско-турског порекла – Џем султана. 
Генетско оптерећење хиперсензибилном родитељком, која је нервно оболела, дово-
ди у везу христолике јунаке Аљошу Карамазова и ћамила који, иако не припадају 
истој вери и нацији, утврђују егзистенцију у хришћанској идеји жртвовања за па-
лог брата. Осећања лепоте и доброте суштински су повезана код поређених пи-
саца а истакнута библијским сликама, сценама и фигурама које упућују на идеју 
искупитељске љубави. Она је била лепа у том тренутку што је племенита, а ја 
подлац; што је она велика због своје великодушности и жртве за оца, а ја стеница 
(Достојевски, Браћа Карамазови, 146). У приповеткама и романима Иве Андрића, 
као и романима Достојевског, уочавају се следеће јеванђелске сцене и призори: архе-
тип пасхалне вечере, откривање прикриваног идентитета, суђење Христу, одрицање 
од Спаситеља, страдање, ношење крста и васкрсење. У вези са тим је и утисак већ 
виђеног и доживљеног, што сугерише мисао о вечном понављању јеванђелских 
призора. Кнез Мишкин при првом сусрету са Настасјом Филиповном добија утисак 
да ју је већ видео. Сећајући се првог сусрета са ћамилом фра Петар коментарише: 
Код људи који нам постану блиски ми све те појединости првог додира са њима 
обично заборављамо; изгледа нам као да смо их вазда знали и као да су одувек са 
нама били (Андрић 1981:45). Проблем идентитета Христоликог јунака ћамила у 
Андрићевом роману Проклета авлија, обликованог по угледу на Аљошу и старца 
Зосиму из Браће Карамазових Ф.М. Достојевског, везан је за православну идеју 
подобија1 кроз страдање и поистовећење са жртвом, Сином Божјим и Човечијим, 
према коме се развија човечанство у спознаји величине љубави кроз коју открива 
своју Боголикост и величину одрицања зарад живота за другог. Са Јеванђељем по 
Матеју и обећањем небеских блаженстава изречених у Беседи на гори: Благо си-
ромашнима духом јер је њихово царство небеско – повезани су јуродиви јунаци 
у стваралаштву Достојевског и Андрића: Лизавета, Луда Илинка, ћоркан, Никола 
Пецикоза и Миле Прелац који су обликовани према типологији лудих Христа ради 
из руског православља. Достојевски пресудно утиче на индивидуализацију пони-
жених и увређених Андрићевих ликова који су везани за симболику светлости чиме 
се сугерише како верничка егзалтација тако и хришћанска идеја преображења у 
Христу. Занимљиво је да наш писац користи типове јуродивих јунака не само да 
проговори о томе како доброта и безазленост пролазе у овом свету него и да их пре-
ко митских асоцијација повеже са фигуром уметника. Они су нешто као уметници 
у свету у ком је уметност непозната.

Архетип жртве преко тематизовања згажене лепоте препознатљив је и у лико-
вима жена страдалница у недостојном браку. Христово прво чудо у Кани галилејској 
је подтекст из Јеванђеља по Јовану на ком су, као на подлози палимпсеста, исписане 
приповетке Кротка Ф. М. Достојевског и Андрићеве приче Злостављање и Речи 
које упућују на дијалошко читање подтекста. Свадба у Кани (Јован, 2,1 – 11) по-
четак је знамења које се дешава у месту које се налазило западно од Галилејског 

1 Подобије је усмеравање и кретање лика ка Божјем савршенству (Јован Брија: Речник православне 
теологије, Београд, Хиландарски фонд при Богословском факултету СПЦ, 1999, стр. 354).
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језера, где се Спаситељ нашао на скромној прослави с Богородицом.2 Током свадбе 
је понестало вина о чему мајка обавештава сина и тако га подстиче да учини чудо 
јер једина зна Исусову тајну. Божанска посредница каже свадбарима: Што год да 
вам рече учините указујући на пут спасења и вечни живот. Врло је значајно при-
суство мајке и њено посредништво у чињењу чуда и није случајно што се догодило 
баш на свадби. Христ примећује да још није дошло његово време, али не одбија 
Богомајку него налаже да се шест посуда напуне водом коју додиром претвара у 
вино. Идеја приче је да Месија даје укус и смисао свему; без његовог посредовања 
обесмишљен је брак јер Бог живи у човеку као обитавалиште љубави и мира.3 Прво 
Христово чудо симболизује преображење и Спаситељево јединство са заручницом 
црквом. Присутна је симболика која значи суштинску промену у породици и браку 
насталу Христовим посредништвом у љубави која се не горди, не мисли о злу, чини 
добро, нада се и не пролази. Андрић, као и Достојевски, коментарише јеванђелски 
подтекст причом о браку који личи на однос џелата и жртве у ком се егзекуција од-
лаже, однос између човека и жене без Божјег посредништва, сведочанство о вечном 
антагонизму који траје још од изгона из раја у свет без Бога. Дијалог Достојевског 
и Андрића води се око проблема злостављања жене у браку а у духу уверења да је 
стварност ужасавајућа, фантастичнија од најгорих кошмара. Реч је о свету који је 
човекобог, да би се попео на трон, претворио у пакао у ком је све дозвољено јер не 
постоје моралне санкције. Приповетка Кротка садржи ауторски коментар у про-
логу са назнаком да није ни прича ни запис него стварност. Повест је исприповеда-
на ретроспективно, техникама унутрашњег монолога и солилоквијума и дочарава 
супруга и саможивца као наратора, окорелог хипохондра како разговара са собом 
на тему кривице и свог удела у женином трагичном скончању. Прича почиње од 
расплета чиме је читаоцу ускраћено изненађење у епилогу, али и усмерена пажња 
на сложена психолошка преживљавања наратора; отворена је могућност анализе 
супружничких односа и бројних парадоксалних поступака који образлажу трагич-
ни завршетак. Позорница догађања је статична, реч је о тескобном простору куће 
залагаонице а сцена је испуњена муком драматичне покоре мужа над одром жене 
која се убила због злостављања. Наратор коментарише догађаје час рационално и 
логично, час ирационално, очајнички острашћено, водећи против себе судски по-
ступак у току којег је и сведок и судија и оптужени, наизменично се оправдава-
ва и окривљује себе, разговара са собом и обраћа се невидљивом судији.4 Фабула 
Андрићеве приче Злостављање своди се на сродну повест о жени Аници која је 
одбегла од мужа јер није могла да трпи његову саможивост и садизам. Примењен је 
сличан наративни постипак као у Кротки јер се прича гради од њеног епилога уз 
примену ретроспекције, само што је приповеда и коментарише дистанцирани нара-
тор а не узнемирени муж који се исповеда. Бездогађајност и статична фабула крију 

2 Касније је на том месту у спомен догађаја подигнута грчка црква.
3 У хришћанској иконографији се Свадба у Кани представља као гозба за столом, као претварање 

воде у вино додиром штапа и као пехарниково кушање вина Новога завета.
4 Јасно је да Селимовић у Дервишу и смрти користи сличну наративну технику парафразирајући 

приповедача из Кротке као и једно писмо из заоставштине Достојевског
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унутрашњи драмски набој текста садржан у психолошком преживљавању чедне не-
весте која не може да издржи мужевљеве измишљене приче о женама којима овај за-
право лечи властите комплексе. Она се осећа као створење које злоупотребљавају и 
злостављају на бездушан, подмукао а привидно безазлен и допуштен начин (Андрић 
1981: 130). Њено психолошко стање бива временом све теже будући да се развија од 
осећања нелагодности и стида до побуне. Та здрава и паметна жена, разбуђена а 
незадовољена у својој јакој женскости, могла је једним покретом своје снажне руке 
да обори ситног човека, да га повије у његов јорган као неку наказну бебу и да му 
припрети да спава, могла је једном речју да га ућутка и дозове памети и да му по-
каже колико је луд када тако говори и још луђи када мисли да има некога ко је толи-
ко луд да га слуша и да му верује (Андрић 1981: 131). Сагласно ставу патријархалног 
окружења, отац није примио Аницу када је одбегла од мужа Андрије Зерековића 
називајући је беснуљом-побегуљом која тражи преко хлеба погачу. Андрић причу о 
злостављању завршава другачијим епилогом него Достојевски, наглашавајући поле-
мику с интертекстом налази решење за јунакињу не у самоубиству него у бекству из 
зачараног круга брачне заједнице у ком се нашла, подсећајући својим поступком на 
Чехова који води дијалог са Достојевским и Толстојем, проблематизовањем односа 
патријархалне средине према разводу. Андрић, описујући тешко психолошко стање 
у које је дошла злостављана жена, помиње њене кошмаре међу којима је најтежи 
сан о мртвој жени који се може тумачити као потиснута мисао на самоубиство и не-
двосмислена алузија на приповетку Достојевског. Иако су фабула и проблематика 
готово идентичне, епилог приповедака Кротка и Злостављање је различит, али је 
исто осећање стида због испразног живота, недоличних односа са мужем и изневе-
рених очекивања чија је последица очајање побуњених жртава.

Може се повући паралела између женских ликова Кротке и Анице не само по 
годинама него и по изгледу, друштвеном статусу и карактерним особинама. Кротка 
је била мршава, плава, средње висине, портретно и душевно представљена иконом 
Богородице коју је као породичну реликвију донела у залагаоницу будућем живот-
ном сапутнику и тако открила своје врлине и слабости ономе ко је то бездушно ис-
користио често вређајући њена верска осећања. Аница је марљива и снажна, жена 
скривене лепоте и духовне снаге, која се рађа и јача у побуни против мужа кога се 
у почетку плаши. Естетика поређених приповедака везана је за хришћанске врли-
не трпељивих а поносних жена. Кротка је имала шеснаест година а Аница једва 
двадесет када су се удале за много старије мушкарце. Кротка за зеленаша који од 
залагаонице прави дом, Аница за четкара Андрију који је стекао газдинство вред-
но радећи и понижавајући се пред људима вишег друштвеног статуса. Младе не-
весте су биле сиромашне и немаштина их је гурнула у безнадежан брак. Мужеви 
у поређеним текстовима на исти начин граде своју доминацију – на материјалнм 
статусу, глумећи избавитеље. Кротка је расла са теткама које су је искоришћавале, 
јер лепота код Достојевског, као и код Андрића, често робује беди и потлачено-
сти. Аница је живела са оцем удовцем, браћом и сестрама чија је била жртва јер 
је преузела улогу умрле мајке поставши добар дух куће који се обично сахрани у 
њеним темељима. Присутна је алузија на таласоне и стопане, митска бића сло-
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венске митологије, али и на древни јеврејски обичај назван жртвено јагње а ве-
зан за жртвовање најслабијег и најбезазленијег у колективу који се у Новом завету 
препознаје у Христовој жртви. Проблем таштине мужева заједнички је у Кротки 
и Злостављању а стид узорних жена због недоличног понашања недостојних су-
пружника, наглашен је у обе приповетке. По глави ми се вртело: висок си, стасит 
си, васпитан и – и, најзад, говорећи без хвалисања, ниси ни ружан (Достојевски 
1977: 262). Прикривени и маскирани садизам лако пронађе рањиво место жртве те 
тако Андрија мучи Аницу причама о измишљеним авантурама, као супруг Аницу 
ћутањем, док се она саблажњава како због саме теме, будући да је била чедна, тако и 
због лажи у којима хвата мужа. Како је расла Андријина страст за глумом и причом, 
Аничино гнушање је бивало све веће, појачано Андријиним физичким изгледом 
савршеног типа ружног човека. Једва су носиле танке и кратке ноге његов снажан 
труп и дугачке руке, а на танком готово невидљивом врату била је смештена велика 
глава тако да је остављао утисак грбавог човека који подсећа на митску саблазан. 
Протагониста Кротке није портретно представљен, него је, оклевањем младе жене 
на његову брачну понуду наговештена неугледна спољашњост као и таштина без 
покрића. Жена-жртва се осећала као створење које злоупотребљавају и злостављају 
на бездушан, подмукао а привидно безазлен начин. Аницу пече стид и дубока бол, 
који убијају у њој сваку одлуку да остави мужа. Кротка је кажњавана за непостојећи 
грех ћутањем и игнорисањем гордог мужа који је живот провео мучећи младу и 
племениту жену која је тек почела да се рађа у осећањима према мужу. Достојевског 
је увек занимало подвајање личности разазнатљиво у дубинским психолошким 
понирањима јунака у којима се формира и слика очајног мужа који се исповеда 
покушавајући да се искупи. Жене су у поређеним приповеткама лепе и племените, 
а лепота и доброта су жртвоване на овом свету – иста је поента поређених припо-
ведака. Зато Кротка свесно бирајући излазак из живота спасава своје врлине да се 
не би извргле у мане и своју кроткост да се не би претворила у огорчење (Вулетић, 
Руски класици, 2011: 103 – 122). Епилог интерпретиране новеле Достојевског може 
се тумачити и у контексту повести о Фати Авдагиној из романа На Дрини ћуприја 
која је самоубиством на својој свадби спасла достојанство. Пратећи траг утицаја 
Достојевског на Андрићеву архетипску естетику можемо у контекст Кротке до-
вести и приповетку Речи која говори о браку који није зачињен чудом хришћанске 
љубави, у ком вода није претворена у вино, у ком муж целога живота мучи жену 
ћутањем и игнорисањем као у приповеци Достојевског, уместо да, како време про-
лази супружнички однос постане све префињенији. Снага Андрићеве нарације је у 
ефектном обрту и у епилогу који се може читати као дијалог са великим светским 
класиком јер жена, жртвована недостојном браку, цео живот проводи у сенци ти-
шине, па у последњим тренуцима мужевљевог живота, који као дете тражи од ње 
причу пред последње уснуће, не може да изађе у сусрет његовој последњој жељи, 
јер је њен брак заветовао на ћутање. А ја умем да говорим без речи, јер сам цео свој 
живот говорио ћутећи и проживео читаве трагедије у себи ћутећи (Достојевски 
1977: 265) – јасно је контекстуализована реченица из солилоквијума наратора и 
протагонисте приповетке Кротка.
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Достојевски је своје стваралаштво посветио православној филозофији и религији 
успостављајући духовну вертикалу руске књижевности утемељену у Новом завету 
и византијској књижевној и културној традицији. Бавећи се проблемом човека из-
разио је дилему коју треба да реше његови јунаци: Богоборци и Боготражитељи: 
Ако има Бога душа је бесмртна, ако нема Бога душа је смртна и све је дозвољено. 
Ја сам из бунта извео и доказао постојање Бога, записао је Достојевски у писму 
које наводи и коментарише Јустин Поповић у својој познатој студији Филозофија 
и религија Достојевског (Поповић 1999: 146). Решавајући питања борбе добра и 
зла у човеку, човековог пада и искупљења, он обликује своје демонске и христоли-
ке јунаке бавећи се темом двојништва и феноменом подвајања личности понире у 
пакао људских сумњи, страхова и противуречности. Димитриј Карамазов жали се 
брату Аљоши да га Бог целог живота мучи. За разумевање овог проблема важна је 
старозаветна повест из Постања посвећена патријарху Јакову, родоначелнику из-
раелског народа који нам је познат по сну о степеницама које воде на небо као знак 
духовног раста у вери. Етимологија његовог имена онај који држи чврсто за пету 
симболизује борбену природу јунака коју је још у мајчиној утроби показао родив-
ши се заједно са братом Исавом држећи га за пету не дајући му право првенства. 
За Јакова бунтовника Боготражитеља и Богоборца, везана је и прича о борби са 
Господом која је трајала целе ноћи и завршила се тријумфом храбрости и упорно-
сти јеврејског патријарха после чега је добио Божји благослов и ново име Израиљ 
(Богоборац). Јаков је, као и Јов, тражио од Бога доказ постојања потврђујући своју 
духовну снагу и његова упорност је била награђена. Бога видјех лицем к лицу и душа 
се моја избави (Постање, 32, 30). Тежња за љубављу и хармонијом и борба против 
греха и пада покреће свет у стваралаштву Достојевског јер нужно води прочишћењу 
у борби са собом која личи на сукоб две војске, доказујући да свака физичка појава 
има метафизичку суштину. Јунаци Достојевског то најбоље осећају, они се или боре 
против Бога или су му посвећени. Лик Исуса Христа зрачи кроз христолике лико-
ве Зосиму, Аљошу и Мишкина, аналитичка су опажања Светог Јустина Поповића 
који пише о филозофији и религији Достојевског. Љубав је Божанска суштина па 
човек не може начинити такав грех који би исцрпео бесконачну љубав Божју, вели 
старац Зосима. Важно је покајање јер како се кајеш онако и љубиш. Активна љубав 
је метод самопознања и Богопознања, основни принцип православне филозофије. 
Христолике личности Достојевског су динамичне у свом душевном и интелекту-
алном развоју, обдарене врлинама доброте, правдољубља, милосрђа и смирено-
сти. Њихово животно начело је послушање – посвећеност ближњима у потпуном 
одрицању од себе. Архетип борбе с Богом и јеванђелска легенда о искушавању 
Христа у пустињи препознатљиви су у Андрићевом роману – тестаменту Про-
клета авлија. Стваралачке импулсе Достојевског разазнајено у теми двојништва, 
подељених личности као што су Карађоз и Џем султан, кроз старозаветни архетип 
о сукобљеној браћи непријатељима, обновљеној у Новом завету причом о Јудиној 
издаји Исуса Христа, коју Андрић реинтерпретира у историјској повести о Бајазиту 
и Џему. Као што се у Раскољникову боре пали и добар брат у знаку јачања другог, 
тако се и у Карађозу догађа преображај у корист доброг брата који од преступника 
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гради чувара реда и закона. Сукоб међу браћом Бајазитом и Џем султаном резулти-
ра расколом у личности млађег и слабијег, унутрашњим превирањима и поделама 
које кулминирају у жељи за осветом а исцрпљују се у агресивном понашању жртве 
што се може довести у везу са болесном психом Раскољникова. Речју Бог и идеја 
добра само у миру и љубави обитавају, а завист, мржња и освета суновраћају у пре-
ступ. Лик ћамила (Савршеног) сублимира све крајности у другим ликовима рома-
на Проклета авлија својом спремношћу да се ношењем Џемовог крста стави ван 
зараћених светова, али и да прихвати казну намењену свом двојнику искупљујући 
како прародитељске тако и грехове несуђеног султана. Приметна је динамика 
развоја приповедача и јунака у Проклетој авлији који су подложни унутрашњим 
преображајима кроз процес идентификације са узорним христоликим јунаком 
ћамилом. Андрићев роман структуриран је као четворојеванђеље: четири припове-
дача причају на различите начине причу о Страдалнику ком је суђено на недостојан 
и неправедан начин због туђе кривице, који има снагу да свесно прихвати казну 
узимајући идентитет несуђеног султана. Приметна је алузија на Спаситељево цар-
ско порекло, али и Андрићева склоност да универзализује и естетизује текст преко 
хришћанског архетипа. Стога склапа мозаичну творевину од четири повести у фор-
ми романа налик на четворојеванђеље, у којој нема привилегованих прича и при-
поведача и зато представља савршенство узорне целине. Хришћанске идеје, толико 
блиске Достојевском: жртвовања, страдања и васкрсења у љубави према ближњем, 
који није појава него трајање у свету доводе до универзалија у тексту, али отварају 
и могућност повезивања са романом Злочин и казна Ф.М. Достојевског.

Соња Мармеладова има у роману Злочин и казна, етичку мисију да злочинца 
Раскољникова придобије отварајући му јеванђелски поглед на свет. И, управо, од-
лазак Раскољникова код Соње, који се може протумачити као последњи покушај да 
се спасе, која му, у жару верског заноса, чита библијску причу о васкрсењу Лазаре-
вом (из Лизаветиног јеванђеља), наводи преступника на размишљање о покајању 
а у христоликој јунакињи оснажује веру у искупљење кроз љубав према ближњем. 
За разумевање романа Злочин и казна неопходно је познавање приче о Христовом 
чуду у Витанији из Јеванђеља по Јовану. Етимологија имена новозаветног јунака 
Лазара, који је њен протагониста и личност на којој се вера потврђује: Бог је по-
могао, реминисценција је на једно од највећих Христових чуда – чудо васкрсења. 
Реч је о Спаситељевом пријатељу кога је он пробудио четврти дан после смрти. 
Значајну улогу у чудотворењу има непоколебљива вера Лазареве сестре Марте која 
је потврђује речима: Господе да си био овде не би умро мој брат. Али и сад знам 
да ће ти Бог дати све што затражиш од њега5 (Јован, 11, 21 – 25). Вера је сло-
бода избора па се у Новом завету испољава кроз сцене препознавања Христа као 
Сина Божјег што му даје снагу да чини чуда. Сестрина љубав и оданост подстичу 
Христа да пробуди Лазара из мртвих, пријатеља кога је нежно волео и за ким је 
проливао сузе показујући људску рањивост. Јеванђелска јунакиња Марта позната 
је и по томе што је својим утицајем навела сестру Марију да се покаје и ослободи 

5 Текст маркирала О.Р.
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греха блудничења, што је значајан моменат у идентификацији Соње Мармеладо-
ве са сестром Маријом.6 Смисаоно носећа сцена у сложеном и опсежном рома-
ну Достојевског је Соњино будилачко читање јеванђеља са посвећењем верника 
– приче о васкрслом Лазару која крије поенту дела и сугерише нова контекстуална 
значења. Раскољников, биће од кога је Бог далеко, обузет демоном зла, приступа 
слушању библијске повести и у њој открива будилачку љубав Спаситеља и оданих 
сестара Марте и Марије саображених у један лик Соње Мармеладове која пре-
ступника одводи на пут признања злочина чије извршење га подваја и усмрћује. 
Библијски подтекст и његов смисао доведени у контекст проблема злочина и казне, 
своде се на закључак да је чудо могуће за онога који верује и нуди негативном 
јунаку, загледаном у своју смрт, чије се стање више пута у роману описује као 
ишчекивање смртне казне и суочавање са стрељачким водом, неке нове димензије. 
Мономан, злочинац, безверник, у дрхтавом и, на махове, јецањем прекинутом 
Соњечкином гласу док чита Лазарево васкрсење, открива будилачку љубав Марте 
и Марије, оданих сестара, а Спаситељеве сузе, просуте над одром уснулог брата 
буде и њега. У контексту значења Јеванђеља по Јовану Раскољников се доводи у 
везу с умрлим Лазарем, који је његов отисак, или пралик, по којем ваља обликовати 
нову, тек пробуђену личност убице на путу искупљења. Јунак Достојевског, попут 
одабраних хришћана, оставља ближње да би пронашао најближу и најплеменитију 
жртву спремну да за страдалника понесе крст. То је блудница и мученица Соња 
Мармеладова која недужна страда и чији је смртни грех парадоксално везан за 
жртвовање за ближње. Прича о Лазаревом васкрсењу, буђењу у љубави, препо-
зната у повести о убици и блудници за које се нашао лекар, јер болеснима треба 
исцељење, крије и разлоге привлачне моћи антихероја Достојевског. Јер, сам чин 
признања злочина, поверење и љубав према Соњи, потом прихватање блуднице 
као сестре, због откривања њене душевне чистоте, доводи нас до закључка да 
је злочинац метафорично означен као васкрсли Лазар, пробуђен из смртног сна. 
Јеванђелски подтекст шири значење романа, упућује аналитичара сигурним сме-
ром и открива, у једној ексцентричној, болесној личности, обрисе легендарног 
јунака и особине вредне пажње. На сличан начин се несрећни ћамил, ексцентрич-
но индивидуализован у Андрићевом роману, неочекивано уклапа у легендарни 
архетип, преображава се после разочарања у људе и окреће се књигама, које су 
му удариле у главу, јер се преучио, и, како је коментарисало злурадо окружење, 
уобразио да је у њему дух неког несрећног принца. А јунак сваке легенде је узви-
шен, обдарен надљудским својствима, уподобљаван према икони Сина Човечијег и 
Божјег. Привлачну моћ Раскољникова као и ћамила, стога, треба тражити у начину 
карактеризације јунака који је, довођењем у везу са јеванђелском драмом, не само 
уздигнут него и карактерисан у релацијама према узорној личности. Раскољников 
је у контексту Лазаревог васкрсења препознат као страдалник који је признао да 
је брат Соњин, најближи сродник одбачене блуднице. ћамил као жртвовани брат 

6 Према предању васкрсли Лазар је поживео још тридесет година после буђења из мртвих као епи-
скоп на Кипру одано служећи својој вери.
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Џем, најнесрећнији и најусамљенији човек на свету који живот проводи на срам-
ном стубу подсећа на распетог Христа.

Достојевски је драгоцен Андрићев претходник и учитељ када је реч о начину 
коментарисања и интерпретације новозаветних повести као књижевне грађе која се 
доводи у комплексну наративну конструкцију и добар пример слободног читања и 
интерпретације Новога завета. Будући да је мешање и прожимање планова осно-
ва модерне уметности Андрић следећи Достојевског постиже естетске ефекте 
довођењем у везу животних појава са легендарним архетипом, чиме се постиже 
субјективизација и нарочита сензибилност ове прозе. Добар пример за овакав по-
ступак су Андрићеве приповетке Пакао, На други дан Божића и Легенда о паду. 
Чудо у Олову је Андрићева приповетка која се слично помињаној сцени из Злочина 
и казне гради на чуду из Јеванђеља по Јовану које чини Спаситељ у бањи Витезди. 
Наративна реинтерпретација подтекста, који говори о неискупљивом греху дове-
дена је у везу са фигуром Богородице са којом мајка умоболне девојчице комуни-
цира посредством молитве. У наведеној Андрићевој причи мајка преузима улогу 
Спаситеља који спушта болесника у лековиту воду залажући своју веру и љубав да 
би се чудо догодило. Неочекивана је поента приче која се диференцира у односу 
на јеванђелску подлогу у којој чудо не доказује моћ вере него тежину породичног 
греха због чега мајка моли Богородицу да узме болесну девојчицу код себе у рај и 
избави је из света без Бога чиме подсећа на обележену и злоупотребљавану децу из 
прозе Достојевског.

Суђење Исусу Христу описано у Новом завету и голготско финале страдања 
почиње симболичном сценом Јудине издаје који пољупцем показује римским стра-
жарима на Месију. Откривање истине у јеванђељима везано је за проблем иден-
титета Сина Божјег и одговор на питање: Ко сам ја? Питање је Учитељ поставио 
Дванаесторици апостола у близини ћесарије Филипове на које није сам одгово-
рио, све до тренутка одвођења пред судију Пилата када се примакло време његовог 
страдања. Спаситељ који је могао читати мисли апостола, чак и када су остале од 
њих самих скривене, знао је да је дошло време да сваки од његових ученика сагледа 
своју спремност за хришћанску мисију одговарајући на кључно, егзистенцијално 
питање. Догодило се, као што је Учитељ прорекао, надевајући имена апостолима. 
Петар, угаони камен новога храма, потврдио је своју веру. А Симон Петар одговори 
и рече: Ти си христос, Син Бога живог (Матеј, 16, 17).

Седмо поглавље Проклете авлије одвија се у покушају реконструкције стра-
вичних догађаја у самици на белом чардаку где је био заточен ћамил. Ислеђење у 
глуво доба, без непожељних сведока, деловало је злокобно због утиска да је пресуда 
унапред донесена. ћамил је своју одбрану почео да говори у себи, и веровао да то 
чини гласно, а ћутао је. Исти мотив налазимо у Јеванђељу по Јовану када Понтије 
Пилат почиње испитивање оптуженог. И опет уђе у судницу и рече Исусу: одакле 
си ти? А Исус му не даде одговора (Јован, 19, 9). Савршени је на мах схватио да 
нема споразума између зараћених светова, царства духа и ћесара, и осетио највеће 
понижење што га о његовој несрећи испитују као највећег кривца недолични људи. 
На наведеном месту у модерној легенди о ћамилу, долази до кондензације нарације 
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која се испела до самог климакса и, у ишчекивању исхода, дотакла неизрециво и 
необјашњиво. Негде у току те ноћи изван времена које сунце одмерава својим из-
ласцима и заласцима и изван свих људских односа, Ћамил је признао отворено и 
гордо да је истоветан с Џем-султаном, то јест са човеком који је, несрећан као 
нико, дошао у теснац без излаза, а који није хтео, није могао да се одрече себе, да 
не буде оно што је. Ја сам то! Рекао је још једном тихим али тврдим гласом којим 
се казују пресудна признања и спустио се на столицу (Андрић 1981: 192). Једно 
је било извесно да се јунак ставио изван света и његових закона и херојски пот-
врдивши идентитет, као Исус Христ приликом привођења, изашао из живота да би 
се трајно настанио у архетипској причи. Андрић као и Достојевски следећи његову 
естетику доводи у везу реалне са чудесним догађајима у сцени признавања кри-
вице Раскољникова Порфирију Петровичу реинтерпретирајући драму привођења 
Спаситеља судији у којој је значајан тренутак потврђивање идентитета: Раскољников 
му се полако приближи; побледелих усана и укочена поигледа приђе самом столу, 
наслони се рукама, хтеде нешто да каже али није могао – чули су се само неки 
искидани гласови, Раскољников клону на столицу, али није скидао поглед с Иље Пе-
тривича, веома непријатно изненађеног. Обојица су тренутак гледали један дру-
гог и чекали. То сам ја – поче Раскољников. Одговарајуће место у Јеванђељу по 
Јовану које су Достојевски и Андрић оживели у својим романима гласи овако: А 
Исус знајући све шта ће бити од њега изађе и рече им: кога тражите? Одговори-
ше му: Исуса Назарећанина. Исус им рече: ја сам; измакоше се натраг и попадаше 
на земљу (Јован, 18, 4–6).

Ф.М. Достојевски свој роман Браћа Карамазови почиње мотом из Јеванђеља 
по Јовану: Ако зрно пшенично паднувши на земљу не умре, онда једно остане, ако 
ли умре много рода роди (Јован, 12,24). Наведени цитат упућује на идеју васкрсења 
и жртвовања за друге што је суштина апостолске мисије одабраних која се сагле-
дава и у великим делима Иве Андрића кроз идеју служења човеку и човечности и 
за љубав Божју и жртвања за велика дела. Човек је смртан и пролазан: ако робује 
властитој таштини и самољубљу умреће, а ако победи саможивост родиће се у дру-
гима и чинити их вољеним и слободним – смисао је наведене јеванђелске параболе 
која поентира естетику и поетику поређених стваралаца.
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Оливера Радулович

АРХЕТИПИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО И И. АНДРИЧА

Резюме

Представленное в работе исследование посвящено вопросу подобия эстетики Досто-
евского и Андрича в связи с библейской архетипологией. Тема двойника в творчестве сопо-
ставляемых писателей берет начало от старозаветного топоса борьбы еврейского праотца 
Якова с Господом и новозаветного искушения Христа в пустыне. Человек с внутренним рас-
колом, в котором борется добро и зло, показан как единство и борьба противоположностей и 
в романах Достоевского «Братья Карамазовы» и «Преступление и наказание», и в «Прокля-
том дворе» Андрича через архетип вражды братьев. Проблема жертвенности женщин явля-
ется эмоциональным акцентом сравниваемых рассказов «Кроткая» и «Пытка», а идея о том, 
что красота и доброта спасут мир, позволяет толковать произведения в духе христианской 
этики, согласно которой красивым является все доброе, благородное, честное как источник 
достоинств человека. Образы юродивых, униженных и оскорбленных, а также детей, при-
несенных в жертву, связаны с евангельскими метафорами нищие духом и агнец на заклание, 
в которых обещано блаженство в пророческой беседе на горе. Героев, несущих лик Христа, 
можно узнать в реконструированных драматичных сценах из Евангелия, среди которых до-
минирует суд над Христом, что выражно в подтексте «Преступления и наказания» и в «Про-
клятом дворе», предвещающем искупление грехов и воскресение.
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ПУБЛИЦИСТИКА И ЕСЕЈИСТИКА ЛЕОНИДА АНДРЕЈЕВА – 
СВЕДОЧАНСТВО ВРЕМЕНА И ПРОЖИМАЊА КУЛТУРА

Публицистички текстови Леонида Андрејева су пристуни, али не и довољно примећени 
у српској културној јавности. Од више од тридесет наслова, српска јавност зна само за шест, 
који су у највећем броју случајева дати искључиво у преводу, без напомена и назнака о вре-
мену и поводу њиховог настанка. Како не постоји тумачење, нити преглед овог дела ства-
ралачког опуса Леонида Андрејева, наш рад има за задатак да представи и скрене пажњу 
публике управо на публицистику и есејистику, као на потенцијално кључне жанрове у про-
цесу прожимања двају култура, као и у покушају очувања традиције – упознавања садашњег 
времена са временом прошлим, са детаљима живота, који нама више није доступан.

Кључне речи: сведочанство времена, прожимање култура, Људи из осоја, Три сестре, 
Теби, војниче!, Реч о Србији,Писма о позоришту.

Српска књижевно-културна јавност познаје укупно шест Андрејевљевих пу-
блицистичких текстова, од којих је први био објављен у српској периодици 1918. 
године (Андрејев 1918 : 14), а последњи 1982. године (Андрејев 1982 : 40–71). 
Приметићемо да је већина текстова преведена и штампана углавном без белешке о 
писцу, напомене о каквој jе врсти текста, односно чланка реч. Ипак, публицистичке 
текстове Леонида Андрејева условно бисмо могли поделити на књижевно-култу-
ролошку публицистику, политичку и театролошку. Књижевно-културолошки тек-
сто ви се баве питањем неких културних догађаја (Чеховљева драма, Три сестре) 
или друштвено-психолошких питања (Људи из осоја), које је Андрејев пратио у 
руском друштву свога времена. Политичка публицистика бележи Андрејевљево 
схватање страница руске историје (апел Теби, војниче!, из 1917. године), али и 
историје европских народа (Реч о Србији, 1914.). И, наизад, театролошка есејистика 
доноси два Писма о позоришту, настала 1912. и 1913. године.

Публицистика у служби сведочанства времена.
Два Андрејевљева књижевно-културолошка текста – Људи из осоја и Три 

сестре – ишчитавали смо као публицистички жанр који сведочи о прошлом времену, 
о детаљима живота који нама више није доступан.

У Листку „Југославенске њиве“ (Андрејев 1921 : 127) објављен је текст Људи из 
осоја, окарактерисан као приповетка. Не наводи се име преводиоца, нити било какав 
податак о тексту оригинала. Преостаје нам да претпостављамо како је „кривац“ за 
упознавање читалаца са овим текстом сам уредник, др Бранимир Трухелка, и да се 
искључиво ишчитавањем текста уверимо да није у питању приповетка, већ, сасвим 
сигурно, публицистички чланак.

Андрејев пише о људима на „сјеновитој страни“, који су честити, али слаби 
духом, те од такве честитости закржљају. У литератури такве људе зову песимистима, 
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скептицима, мизантропима, загонетним натурама, инокосним душама, а у обичном 
животу, истиче аутор, сматрају их страшним и смрзнутим људима.

Андрејев критикује такав „кућни песимизам, од којег муве скапавају“, те 
белетристима и драматичарима, „који лове у своје мреже савременост“, саветује 
да обрате пажњу на једну такву појаву, прилично распрострањену. Људи из осоја 
иду у госте, са слашћу се часте колачићима, али кад им се буџет истроши, изненада 
играју Мефистофела, тј. „подсмехују се, иронизирају и гракћу“. По Андрејеву, у 
време настанка овог текста, много је руских људи у таквом расположењу, „кад нема 
времена, нема сунца“ (Андрејев 1921 : 128).

Исто периодично издање, исте године, и поново на индиректан начин (то јест 
без пропратних белешки, информација о оригиналу, речи преводиоца или уредни-
ка) упознаје српску културну јавност са још једним „сведочанством времена“ под 
насловом Три сестре (Андрејев 1921 : 94–96).

Три сестре смо сврстали у књижевно-културолошку публицистику Леони-
да Андрејева из разлога што смо, осим непосредно-личних доживљаља о извед-
би Чеховљеве драме на сцени Художественог театра, у самом тексту наишли и на 
поједине културолошке феномене, рекли бисмо документе епохе, релевантне како за 
разумевање самог публицистичког штива овог писца, тако и за прихватање његовог 
прозног и драмског стваралаштва у целини.

Српска критика нас не упознаје, не објашњава и не тумачи атмосферу вре-
мена настанка овог Андрејевљевог текста. У њему Андрејев пише о новинарском 
фељтону као жанру, те о штетном новинарском обичају да због лепе и неразумне 
жеље за дневним новостима пропусти истинске таленте, или да се задржи само 
на једној, најчешће првој, изведби неког позоришног комада. Сведочанством епо-
хе сматрамо и Андрејевљево мишљење да је сама зграда Художественог театра 
«споља мала, а изнутра голема», те да у то позориште «ваља ући као у шуму, са 
јаким и снажним другом» (Андрејев 1921 : 95). Такође, издвајамо и Андрејевљеву 
критику «Дневних новости», листа који је увео нову рубрику у којој пише о удаји 
плесачица, само да би задовољио снажну новинарску жељу за свежим новостима. 
Андрејевљева иронија је, наравно, усмерена ка чињеници да су се важније новости 
нашле у сенци таквих тривијалности као што је нечија удаја, развод и слично.

Сазнајемо и да су многи представници Андрејевљевог времена били заљубљени 
у Тургењевљеве жене, које су у светској трци донеле првенство управо руским же-
нама. Андрејевљево «слово» о руским женама, у оквиру овог чланка, такође може-
мо сматрати културолошким сведочанством, имајући у виду да то слово произилази 
из потребе да се прокоментаришу Чеховљеве Три сестре. Дакле, руска жена је, по 
Андрејеву, жена јунакиња, што се у блату забачених паланки бори за сваку искру 
живота. То је жена са гвозденом енергијом, дивном упорношћу, што надахњује сил-
не, засрамљује малодушне и подиже слабе. Таква жена обузима и Андрејевљеве 
мисли, те и њему самоме улива веру и снагу. Она скида маске лажи, пружа руке и 
суди. Њу можете упропастити, истиче Андрејев, али никада обманути.

Андрејев сматра да је истанчана култура само наличје ординарности, кратко-
трајна превласт над сивом гомилом владајућег укуса. Ординарна, сива гомила чини 



Публицистика и есејистика Леонида Андрејева... 69

само језгро живота, а истанчана културна публика су једино наличје те гомиле. Писац 
истиче снагу истинског талента, тврдећи да шта год он радио, то ће оставити одјека 
у хиљадама глава и душа. Користи се метафором шамарања, те сматра да чак и ти 
шамари делују више него брижљиво, ако су шамари истински талентованог човека.

Од великог нам је књижевно-културолошког значаја и Андрејвљево сведочан-
ство о реакцијама руске критике тога доба. Критичари су у овој драми проналазили 
крупне недостатке, а Чехову су замерали на беживотности. Међутим, Андрејев као 
«само обичан и искрен човек» у овом комаду проналази радост над животом. Не-
мир за живота истиче се као јако душевно расположење, које провејава комадом 
од самог почетка, све до његовог краја. Кроз сузе својих јунакиња, овај комад пева 
песму живота.

Андрејев је у овом свом тумачењу Чеховљевог комада веома метафоричан. Он 
пише да је живот у драми «стиснут у узаној посудици», али тај исти живот, попут 
паре, ту ограниченост подноси само до извесне мере. А та мера код Чехова је пре-
вишена. После «пригњечења до краја» настао је лом и онај исти немир за живота, 
када јако душевно расположење постаје ужасни, погубни немир.

Андрејев пише и о реакцији публике. Сва та маса била је потрешена, занесена 
јединственим, општим осећајем и истрзана, нашавши се лицем у лице са туђим 
људским патњама. Художественици су преврнули, претресли, изударали шта-
пом ту сиву људску масу и из људи се «истресао сав прах малих личних брига и 
несхватања», пише Андрејев. Тадашња публика се још није сасвим привикнула на 
театар, али снага позоришта је огромна, што је показала и ова изведба Чеховљевог 
комада и реакција публике на исту.

Публицистика у служби прожимања култура.
Наслове Теби војниче! и Реч о Србији тумачили смо као политичку публици-

стику, што неизоставно имплицира прожимање култура.
У оквиру «Алманаха Мај 1918» објављен је Андрејевљев позив руском војнику 

Теби војниче! (Андрејев 1918 : 14), публицистички текст из 1917. године, напи-
сан поводом последње аустроугарске офанзиве на руском фронту, кад су се руски 
војници без боја масивно предавали непријатељу.

Андрејев посматра руског војника у различитим приликама руске историје. На 
бојишту он не уздише и не жали се. Трпељив је, иако често одбациван и заборављен. 
Био је мученик, али никад издајник, па је руски народ «тајно миловао» свог војника. 
За време Револуције, војник је био љубав, радост, лепота свог народа. Ишао је у 
смрт за слободу, «хвале вриједан у свој својој војничкој моћи» (Андрејев 1918 : 14). 
И док је народ слушао како пада престо Романових, веровао је у руског војника и 
певале су се песме слободе и радости.

Андрејев пореди некадашњу и њему савремену Русију. Русија је била сретна 
једно време, одбацила је смртну казну, склонила вешала, а сада, поново и неочеки-
вано над земљом се обавија страшна сена ноћи. Стога Андрејев упућује позив ру-
ском војнику да устане, да се исправи и да покаже Богу и народу своје људско биће. 
Саветује га да се присети дана када га је дух божији благословио, да се покаје, про-
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буди и буде опет јунак, какав је био раније. «Подигни се добри војниче» (Андрејев 
1918 : 15), пише Андрејев, исказујући веру у руског војника, који треба да узме 
«вијенац трнови у своје руке» и да у том венцу нађе опроштај.

Видимо, огорчен стањем на руском фронту 1917. године, Андрејев пише овај 
апел, пун бола, разочарења, туге, али и вере у обнову свести, у препород руског 
војника. У тексту апела из 1917. године сусрећу се и преплићу Андрејевљево тума-
чење руске историје са његовим поимањем моралности. Иако су странице руске 
историје тамне (деспотизам Николаја, пад Романових, погинули официри на ратиш-
ту, кукавичка издаја војске), у време када пише овај апел, Андрејев још увек верује 
да је препород могућ (мотив трновог венца, клечања).

Управо таква Андрејевљева вера пркоси општеприхваћеном мишљењу српске 
критике да је сам Андрејев био резигниран, разочаран и да умире јадан и напуштен, 
без вере.

1914. године Андрејев пише Реч о Србији, «политички текст» који се појављује 
у српској периодици XX века у три наврата – 1935, 1956. и 1992. године. У «Ру-
ском архиву» (Андрејев 1935 : 5–8) је најпре овај текст окарактерисао као „састав“, 
који није ушао у сабрана дела писца. Добротом госпође Андрејев, која живи у 
Паризу, уредништво објављује овај „састав“ да би „многобројиним поштоваоци-
ма Андрејева омогућили тачно познавање“ текста (Андрејев 1935 : 5). У својству 
уредника потписује се Р. А, а затим се даје Андрејевљев текст у целини. Занимљиво 
је напоменути да је уз овај „састав“ објављен и Драговићев превод Андрејевљеве 
приповетке Жртва (Андрејев 1935 : 5).

Први светски рат Андрејев карактерише као најкрвавији од свих ратова, те ис-
тиче како су Руси помагали Пољацима, Јеврејима, Белгијанцима, али не и Србима. 
Сам Андрејев се не усуђује да пореди људске несреће, али ипак истиче да Срби 
стоје „веома лоше“, „лошије него ма ко други на читавом свету“ (Андрејев 1935 : 
5). Сами Срби не запомажу, али ако пажљиво послушате промуклост тог „далеког 
српског гласа“, осетићете у њему дубоку тугу и очај, скоро страву.

Андрејев познаје рат у Србији. Он пише о првим жртвама „ове велике борбе 
народа“ које су биле српске жртве. Пише како се већ четири месеца Срби боре, 
као мали, усамљени, јуначки народ, на челу са својим краљевићем Александром. 
Такође, Андрејев посматра карту целог света. Можемо рећи да даје својевсртан гео-
политички преглед Европе свога времена када пише да „Пољској за леђима стоји 
моћна Русија, упоредо са Белгијом стоје богата Француска и снажна Енглеска 
пружајући јој братски руке у помоћ“ (Андрејев 1935 : 6). У таквој слици света, 
Андрејев опажа и положај Србије, те истиче да је њен сусед мрачан и страшан, а да 
је Србија изузетно сиромашна и препуштена самој себи.

Читав историјски живот српског народа је живот „сурових мука радника-
паћеника, који у једној руци држи лопату, а другу је дигао да њоме чува главу“ 
(Андрејев, 1935 : 8). Мученици за слободу, бескрајно распети, Срби вековима нису 
имали ни тренутка одмора, нису познали срећу „најобичније безбедности“, па се 
Андрејев пита како је онда тај народ могао да стиче богатства?
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Андрејев скреће пажњу и на чињеницу да Срби воле Русе – топлом, искреном, 
скоро нежном љубављу. Рус се у Србији може осећати као кнез, пророк, Божији 
анђео, јер га Срби, ти напаћени људи, обасипају поштовањем и љубављу. Божански 
дарежљиви, чувени по свом гостопримству, молећи се богу, кроз векове очекујући 
сунце, они упиру свој поглед са свога распећа, упућују своје сузе „онамо где се 
иза плавичасте магле светле према небесима златне куполе московског Кремља“ 
(Андрејев 1935 : 8), истиче Андрејев.

На крају, Андрејев наглашава да се мора ценити и чувати та српска љубав пре-
ма Русима, нежна и пуна поверења. У таквој љубави је јемство за препород Србије, 
али и саме Русије. „Јачајте љубав!“, узвикује Андрејев. „Други народи се боре за 
превласт у свету, боре се за парчад земље и мора, а ми ћемо да се боримо за по-
част и поштовање – јачајте љубав, јачајте милосрђе! Јачајте вашу племенитост!“ 
(Андрејев 1935 : 8).

Након 1935. године, српска послератна критика поново се враћа овом Ан дре-
јевљевом тексту, и то 1956. године, када Живорад П. Јовановић пише о Андрејеву 
као о великом пријатељу Срба. (Јовановић 1956). Приметићемо да је то први покушај 
прегледа рецепције када су личност и дело овог руског писца у питању. Заправо, 
Живорад П. Јовановић нам даје био-библиографску белешку – преглед преводица, 
засебно штампаних дела, као и аутора који су писали о Андрејеву, те га начинили 
пријатељем српске културне баштине.

И, наизад, 1992. године у «Руском алманаху» (Андрејев 1992 : 248–250) срп-
ска публика имала је прилику да још једном ишчитава странице – одломке овог 
Андрејевљевог текста.

Намеће се питање – зашто се српска послератна јавност поново враћа Речи 
о Србији, која се односи на време Првог светског рата? Да ли се може говортити 
о вечитој српској потрази за изгубљеним идентитетом? За доказима идентитета-
србитета, који никако да се дефинише у оквиру српске културе, па свака реч са 
стране дође као мелем и узданица нес(п)ретном српском самопоуздању?

Есејистика. Два писма о позоришту.
Послератни период српске културне рецепције доноси два Писма о позо-

ришту.
Прво писмо о позоришту (Андрејев 1975 : 168) приредила је и превела Мирјана 

Миочиновић. На десетак страница текста, подељеног у седам целина, Андрејев се 
бави појавом нове уметности, филмске, и питањем његовог односа према театру. 
Такође, Андрејев посматра и «савременог гледаоца», који се, по његовом мишљењу 
одвикао од позоришта, тражећи у њему узор свом изгледу, својим мислима; тражећи 
узбуђења којих нема у својој свакодневици, изазове, путовања, авантуру. Просечне 
позоришне сале су бесмислене и разноврсне, а «своју» публику имају само оперете.

Андрејев велича нову уметност, филмску, сматрајући је «савременим уметнич-
ким апашом», који постаје гениј интернационалног општења, зближује крајеве све-
та и душе. Ипак, власт «кинема» је ограничена, јер он не може да пружи реч.
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Своје прво писмо Андрејев завршава забринутошћу за позориште, које је, 
будући да није у стању да се одупре кинематографији, остало без радње и спектак-
ла. Са надом да ће у свом следећем писму пронаћи одговоре, Андрејев ово писмо 
завршава шалом, наглашавајући ограничену моћ филма. «Никад се ниједан гледа-
лац неће задовољити дамом која је само на екрану и не може да пође са њим на 
вечеру» (Андрејев 1975 : 179).

Владајући појединим општим одредницама своје епохе, Андрејев иронично, са 
обиљем метафора пише о питањима везаним за проблем позоришта, наглашавајући 
да је сама тема којом се бави обимна, нова, још увек без историје и литературе.

Тузланско «Позориште» (Андрејев 1982 : 40–71), часопис за позоришну умет-
ност, доноси превод Андрејевљевог Другог писма о позоришту у целини, у преводу 
Каће Челан. Избор, пак, преводиоца Јураја Беденицког доноси, осим самог текста 
Другог писма, и пропратну белешку (Андрејев 1982 : 57–65). Упознаћемо се најпре 
са избором овог преводиоца, а потом и са његовом белешком.

У преведеном одломку Андрејев се бави појавом филма, те односом театра и 
филмске уметности. Он нема позитивно мишљење о звучном филму, те сматра да је 
реч његова слабост, а не снага. Покоривши се речи, филм може постати само слуга, а 
не господар, па је неопходно истаћи да је задатак садашњег тренутка одвојити филм 
од позоришта. Треба дефинисати и учврстити оно посебно што може припадати 
само живом театру, те Андрејев наглашава да је за њега нови театар искључиво теа-
тар панпсихизма. Пратећи историју и садашњост Художественог театра, Андрејев у 
свом писму објашњава појам панпсихизма.

Андрејев наводи бучну изведбу Толстојевог (Алексеј Толстој) Цара Фјодора 
Ивановича, а затим прелази на Чеховљеве изведбе. Са појавом Чехова појавила се и 
нова драма, па чак и нови термин у позоришту – реч угођај. Заправо, Художествени 
театар је постао театар угођаја, а то значи театар панпсихизма.

Како би објаснио појам панпсихизма, Андрејев пише о руском психолош-
ком роману, те истиче да су аутори таквог романа заборавили да није свака психа 
занимљива и важна. Наиме, мајстори психологичности, заправо су мајстори панпси-
хизма – Достојевски, Чехов, Толстој. Такође, Андрејев истиче да и сам живот сваким 
даном постаје све психологичнији, и да живот сам по себи поседује своје узрасте.

Чехов је, по Андрејеву, најдоследнији пансихолог, јер је оживљавао све чега се 
оком дотакао. Сви предмети видљивог и невидљивог света функционишу само као 
делови једне велике душе, и Чехов је тога био свестан и у својој белетристици, и у 
драми. Андрејев скреће пажњу и на дијалог Чеховљевих драма. Дијалог се никад не 
зауставља, већ само прелази са људи на предмете, с предмета на време. Све живи, 
има своју душу. Андрејев пише и о извесној врсти симбиозе у односу Чехова и 
Художественог театра. Наиме, Чехов је одувек био такав какав јесте, а театар је по-
степено постајао психологичан. Тренутак сусрета Чехова и Художественика само је 
одлучио и предодредио судбину обојице. Без Чехова театар је лако могао залутати 
у „натурализме, реализме и симболизме“, па можда никад не би ни изашао на „свој 
прави пут“ (Андрејев 1982 : 61).
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Андрејев није непријатељ комедије игре, нити је противник психолошког романа. 
Сматра да је „добро све што је добро“, али да ипак уметност истине и живот истине све 
одлучније подижу свој глас, те да су људи почели тражити напор, а не лаку забаву, пов-
ршне ужитке. Андрејев своју тврдњу илуструје следећим речима: „књижевност никад 
није била забава за оне који су ручали“. И даље, сматра да је „и лаж старе уметности 
дивна, али она се већ руши пред дивном истином сурових и озбиљних дана обнове“.

Андрејев такође поклања пажњу и романима Достојевског, играним на сцени 
Художественог театра, те дефинише садржај новог театра као психолошког театра. 
Метод новог театра је уједно и његов садржај, помоћу којег ће нова драма савладати 
свемоћни филм.

Бенедицки у својој пропратној белешци наводи да је реч о епистоларној 
есејистици Леонида Андрејева, тачније о његовим есејистичким текстовима из 
1912. и 1913. године. Само на први поглед ови текстови могу се учинити литерарним 
времепловом или наивним текстом, истиче Бенедицки, који иде још даље – у сти-
лу ових књижевних медитација он проналази сличности са стилом Андрејевљеве 
прозе, наводи реторичност, патетичне инверзије, мноштво антитеза као особености 
Андрејевљеве прозе у целини (притом не наводи наслове, нити жанрове те прозе). 
Уочљив је и сензибилитет високог напона, али и способност писца-прозаисте да 
гледа „према неоткривеним копнима“ (Андрејев 1982 : 56).

Наиме, неке Андрејевљеве визије су се са временом обистиниле, а његови ис-
кази потврђују чиињеницу да су поједине појаве тешко измењиве и да се законито 
понављају у временским циклусима. Беденицки мисли да је сама синтагма „криза 
позоришта“ данас само фраза без значења, јер театар свеједно живи, креће се и 
обнавља. Художественици су први, у модерном смислу речи, изводили адаптације 
романа, те аутор дате белешке наводи романе који су адаптирани и на „нашим 
културним просторима“ – Нечиста крв, Застава, Киклоп, истичући да су сви они 
таквим адаптацијама подвргнути „новим интерпретацијама, новом читању, новом 
трагању за контекстом“. Треба истаћи, по Бенедицком, и универзалност романа, те 
његову могућност „свеколике умјетничке радијације“. Стога адаптације романа у 
позоришту нису симптоми никаквих криза, већ помаци у продору у непознато.

Приметићемо да нас аутор овог избора упознаје са тезама Андрејевљевог Дру-
гог писма о позоришту, али их не објашњава у њиховом неопходном, безусловно 
нужном контексту. Стиче се утисак да је ова белешка есејистичка цртица о појави 
једне јаке индивидуе, што је оставила трага у токовима светске друштвене мисли. 
Андрејевљеви интереси, стил, теме и жанрови стваралаштва назначени су, нагла-
шавамо, тек у тезама.

* * *

Публицистичке и есејистичке текстове сматрамо својеврсним доказом да је 
Андрејев сведок свога века, те да је на себи својствен начин учествовао у формирању 
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друштвене свести тадашњих, али и будућих генерација. Поводом конкретног 
културно-историјског догађаја који описује, Андрејев даје своејсврсну критику и 
сведочанство своје епохе. У својим књижевно-културолошким публицистичким тек-
стовима веома је поетичан, метафоричан, али и субјективан. Владајући подацима, 
чињеницама, изузетно добро обавештен, он ипак предност даје есејистичком тону.

Сматрамо да публицистика и есејистика Леонида Андрејева несумњиво јесу 
сведочанство времена, али и потенцијално кључни жанрови у прожимању култура, 
као и у процесу – покушају очувања традиције.
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Mелина Панаотович

ПУБЛИЦИСТИКА ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА – СВИДЕТЕЛЬСТВО ВРЕМЕНИ И 
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ КУЛЬТУР

Резюме

В данной работе обращается внимание на публицистику и эссеиситку Леонида Андрее-
ва. Имея ввиду что та часть творчества Андреева мало известна – кроме перевода шесть 
таких названий в сербской периодике XX века, Андреев-пиблицист абсолютно неизвестен 
сербскому читателю, наша цель обратить внимание на данные жанры, как на потенциально 
ключевые в процессе сохранения традиции (так как каждое название свидетельство време-
ни, в котором написанно), а также и в процессе пересечения культур.
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АЛЕКСАНДАР БЛОК У САВРЕМЕНОЈ СРПСКОЈ КРИТИЦИ 
(ИСТРАЖИВАЊА ДРАМАТУРГИЈЕ)

Библиографија критичких студија, огледа, приказа и превода о животу, књижевном и 
публицистичком раду Александра Блока веома је богата. Драмско стваралаштво Александра 
Блока међутим, није било у средишту интересовања српске књижевне критике и публици-
стике. Предметом дубљих анализа оно постаје тек почетком осамдесетих година прошлог и 
у посљедњој деценији овог вијека. Овај ради се бави управо том, најновијом, рецепцијом и 
савременим књижевним анализама Блокових драма у српској критичкој литератури.

Кључне речи: Александар Блок, Мејерхољд, лирска драма, вашарско позориште, Не-
знанка, Краљ на тргу, Ружа и крст, двојништво, масонска иницијација, Свети Грал

Ове године навршава се деведесет година од смрти Александра Блока (па и 
биљешке о њој у загребачком часопису „Зенит“), као и од првих текстова посвећених 
његовом стваралаштву, које су 1921. године на страницама часописа „Нова Европа“ 
и „Мисао“ објавили Исидора Секулић и Евгеније Захаров.1 Од тога времена па до 
данас интересовање за Блоков, прије свега пјеснички, опус не јењава. 

Српска читалачка публика упознала је Блокову поезију и публицистику 
захваљујући раду преко двадесет преводилаца, од којих ваља истаћи С. Винавера, 
М. М. Пешића, Р. Маројевића, С. Симића, М. Табаковића, М. Живанчевића, Веру 
Вулетић, Витомира Вулетића, М. Сибиновића, З. Коцић, И. Грицкат, В. Јагличића. 

Свој допринос тумачењу његовог дјела дали су готово сви наши истакну-
ти русисти: Д. Недељковић, М. Бабовић, М. Јовановић, М. Стојнић, В. Вулетић, 
М. Сибиновић, Б. Човић, Б. Косановић и многи други. У центру пажње њихових 
истраживања била је Блокова поезија, затим публицистика и преписка, док се о 
Блоковом драмском стваралаштву по правилу говорило узгредно и штуро. 

Александар Блок је по природи свог умјетничког бића прије свега пјесник, сто-
га и не чуди чињеница да је све до новијег времена његова драматургија остала у 
сјенци богатог и разноврсног поетског опуса. Ово је прилика да укажемо да је за 
Блока позоришна умјетност одувијек значила плодотворан изазов. То се односи на 
његово пасионирано праћење позоришне продукције, на ангажман у организацији 
културног живота прије и након револуције, на маркантни стваралачки допринос, 
који је све до данас недовољно истражен и прокоментарисан у нашој књижевно-
критичкој и театролошкој литератури. Ту прије свега мислимо на Блоков осебујан 
драмски опус, на програмски ангажовану театралошку есејистику (О драме, 1907; 

1 Anonim 1921 – Anonim, Aleksandar Blok. Zenit, Zagreb, I/1921, br.7, str.13; Sekulić 1921 – Isidora 
Sekulić, Aleksandar Blok (1880–1921). Nova Evropa, Zagreb, knj.III, str. 235–238; Zaharov 1921 – Evgenije 
Zaharov, O Aleksandru Bloku. Misao, Beograd, knj.VIII, sv.2, str. 312–316.



Славистика XV (2011)76

О театре, 1908), па и на заступљеност театролошке проблематике у Блоковој пре-
писци и полемици са савременицима.

Без обзира на различита виђења Блоковог живота и дјела, већина критичара се 
слаже у оцјени да је 1905. година била преломна у његовом стваралаштву. Прилике 
из личног живота, као и општа друштвена атмосфера социјалних врења и искуства 
пораза Прве руске револуције уносе у лирику Блока немире и сумње. Ово је период 
у коме се Блокова поезија продубљује и обогаћује новим сазнањима и мотивима. 
Управо у овом периоду он почиње да пише драме. 

Од 1906. па до 1920. године Блок је написао шест драма, тематски различитих, 
а ипак суштински идејно и филозофски повезаних: 1906. године настале су драме 
вашарско позориште, Краљ на тргу и Незнанка, а под заједничким именом Лир-
ске драме објављене су 1908. године. Исте године настаје и драма Пјесма судбине. 
Ружа и крст написана је 1912. године. У даљем периоду Блок је замислио, али није 
остварио већа драмска дјела – његове идеје остале су у скицама или у недовршеним 
комадима (Нелепый человек; О человеке, власть имеющем; Иисус; завршеном мо-
жемо сматрати само једночинку из 1919. године Рамзес, сцены из жизни древнего 
Египта).

Према нашим сазнањима, веома мало је превођено из Блоковог драмског ства-
ралаштва, па је оно широј српској читалачкој публици недовољно познато. Први је 
Блокову драматургију представио нашој културној јавности Лука Перковић у два 
текста, која су се појавила 1924. године у загребачком часопису „Литература“2. 

У периоду који је услиједио ријетки осврти на Блокове драме углавном су пи-
сани са становишта које је опречно Блоковој симболистичкој поетици. Књижевна 
критика остајала је на општим оцјенама Блокове драматургије, не удубљујући се у 
анализу симболичког подтекста појединих драмских остварења. 

Оцјена, коју је о Блоковој драмској трилогији из 1908. године (вашарско позо-
риште, Краљ на тргу и Незнанка) још 1957. године дала Мила Стојнић у чланку 
Александар Блок3 управо свједочи о том рецепцијском размеђу: примјерено читање 
Блока још увијек је било ствар будућности. За неких тридесет година у М. Стојнић 
ћемо имати еминентног тумача руског симболизма.4 Оно што нам се чини важним, и 
свакако дискутабилним, јесте констатација М. Стојнић о несценичности ових драма. 

„Читава радња у овим као и у већини осталих Блокових драма одвија се унутар 
људских душа у њиховим најнејаснијим и најтамнијим дубинама. Зато су оне саме 
по себи нејасне и не могу да живе на сцени (...); уз то су њихови главни јунаци до те 
мере психички оптерећени, болесни и декадентни да би гледалац у позоришту (...) 
требало да направи читаве емоционалне акробације да би дошао до основне идеје 
дела, до онога што је писац хтео драмом да каже.“ (Стојнић 1957:532)

2 Perković 1924 – Luka Perković, Drame Aleksandra Bloka. Literatura, Zagreb, I/1924, br.1, str.22–24 i 
br.2, str. 25–26.

3 Stojnić 1957 – Mila Stojnić, Aleksandar Blok. Letopis Matice srpske, Novi Sad, god. 135, knj. 380, str. 
521–532.

4 Kao potvrdu toga pomenimo njen prevod opširne studije Simbolizam Andreja Belog, i veoma značajan 
predgovor toj publikaciji, iz 1984. godine. 
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М. Стојнић је навела као заједничке особине ових драма њихову лиричност и 
потрагу главног јунака за хармонијом, али их је окарактерисала као некомуникативне, 
херметичне и неразумљиве. Усмјереност теме на одгонетавање вишег смисла, који се 
унапријед сматра несазнатљивим, богатство емотивног и мисаоног садржаја, примат 
пјесничке, а не драмске ријечи основне су особине симболистичке драме, али и разлог 
што их критичари, ослоњени на реалистичку поетику, нису адекватно пропратили. 

Наша књижевна критика све до седамдесетих година прошлог вијека није по-
казала веће интересовање за ове драмске текстове. Тек 1975. године у књизи коју је 
приредила Мирјана Миочиновић Рађање модерне књижевности. Драма5 помиње 
се и драмска трилогија Блока и даје задивљујуће тачна оцјена његовог књижевног 
развоја (увиђање потребе, али не и спремност на промјену):

„То су лирске драме у којима кулминира Блоково мистично осећање света и ис-
товремено доживљава преображај уз помоћ тзв. „трансцендентне ироније“. Неколи-
ко година касније, Блок овај облик драмског лиризма почиње да сматра супротним 
суштинском смислу аутентичне уметности и у чувеном тексту „О позоришту“ (О 
театре, 1908) даје дефиницију народног позоришта. Међутим, и његови каснији 
комади (...) не одступају битно, ни тематски ни формално, од начела симболистичке 
поетике.“ (Миочиновић 1975: 428–429)

Своје мјесто у овој антологији текстова најзначајнијих модерних позоришних 
стваралаца нашао је и превод изабраних мјеста из Блоковог чланка О позоришту6, 
као и одломак текста вашарска шатра В. Мејерхољда7, првог режисера који је Бло-
кове драме поставио на сцену и на чији су умјетнички развој оне имале несумњиво 
значајан утицај.

Већ наредне године наша позната режисерка и театролог Огњенка Милићевић 
превела је Мејерхољдово дјело О позоришту8, за које је написала и предговор, те 
смо тако добили увид у допринос овог режисера у сценском читању Блока. 

Огњенка Милићевић полази од тезе да се Блокова драмска поетика најбоље 
открива у ауторском Предговору лирским драмама, који је она превела 1988. го-
дине и посветила Блоковој позоришној дјелатности чланак Александар Блок9 као 
својеврсни увод томе преводу:

»Његове лирске драме су остале у књизи, театар их је заборавио и зато Блоков 
Предговор лирским драмама на особен начин проверава песнички слух савременог 
театра.» (Милићевић 1988:115)

Сам чин превођења овог предговора сматрамо прворазредним гестом тумачења 
у складу са изворним интенцијама Блокове поетике. У овом предговору термин 

5 Miočinović 1975 – Mirjana Miočinović (prir.), Rađanje moderne književnosti. Drama. Beograd: Nolit.
6 Blok 1975 – Aleksandar Blok, O pozorištu. (prev. Mirjana Miočinović). U: Rađanje moderne književnosti. 

Drama. Beograd: Nolit, str.146–151.
7 Mejerholjd 1975 – Vsevolod Mejerholjd, Vašarska šatra. U: Rađanje moderne književnosti. Drama. 

Beograd: Nolit, str. 180–188.
8 Milićević 1976 – Ognjenka Milićević, Vsevolod E. Mejerholjd – revolucija u teatru. U: O pozorištu. 

Beograd: Nolit, str. 8–52.
9 Milićević 1988 – Ognjenka Milićević, Aleksandar Blok. Scena, 24(1988), knj.2, br.4/5, str. 114–115.
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«лирске драме» подразумијева одустајање од «поучавања животу». Блок сматра да 
у савременој литератури преовлађује управо лирски елеменат:

«Имајући све то у виду, сматрам потребним да приметим да су ове три мале 
драме које предлажем пажњи читалаца у ствари л и р с к е драме, то јест так-
ве у којима су доживљаји усамљеног бића, сумње, страсти, неуспеси и падови 
само представљени у драмској форми. (...) Поред тога, све три драме обједињује 
подсмешљиви тон, који их можда, орођава са романтизмом, с оном трансценден-
талном иронијом о којој су романтичари говорили.» (Блок 1988:115)

Године 1980. појављују се двије студије Витомира Вулетића, значајне за нашу 
тему: Блок и Достојевски10 и Александар Блок и његова „Незнанка“11. Премда тема 
прве од наведених студија није драмско стваралаштво Блока у ужем смислу, у њој 
се кроз поређење са темама Достојевског указује на основне мотиве из Блокових 
драма вашарско позориште, Пјесма судбине и Незнанка.

Анализирајући тему двојника код Блока и Достојевског, Вулетић је уочио да се 
она у Блоковом стваралаштву у разним видовима појављује и продубљује управо у 
периоду настајања првих драма. То је вријеме Блоковог разилажења са пријатељима 
и недавним истомишљеницима по питањима симболистичке апстракције и мисти-
ке, које се подударило са кризом у Блоковом личном животу. Двојништво је једна 
од доминантних тема његових драма вашарско позориште и Незнанка. У првој су 
двојнички постављени главни ликови, Арлекин и Пјеро, а у другој су Пјесникови 
двојници Астроном и Плави, док се Незнанка са звјезданих висина спушта на земљу 
у лику загонетне Марије. Двојници се такође појављују у драми Пјесма судбине, 
гдје Блок открива двојство живота, његову промјењивост и неухватљивост, када 
сваки лик може да се претвори у свог двојника, а свако високо осјећање у фарсу, 
осмијех у гримасу. 

Осим теме двојника, једна од заједничких тема Блока и Достојевског која је 
нашла свој израз и у Блоковим драмама, јесте тема судбине љепоте и доброте у 
суровим условима урбане цивилизације – и Блоку и Достојевском блиска је мисао о 
високој мисији љепоте и доброте, које остају непрепознате у неуспјелом прегнућу 
преображавања свијета и успостављања хармоније. У финалу драме Незнанка, у 
Пјесниковом непрепознавњу Марије као звијезде коју је дозивао и њеном повратку 
на небеске висине, Вулетић види основу трагизма ове драме.

Друга Вулетићева студија из 1980. године у цјелини је посвећена теми Незнан-
ке у Блоковом стваралаштву. Овој теми Блок је посветио лирски поетски циклус 
и три драме. Лирска пјесма као форма није била довољна да се изрази сва сложе-
ност новог Блоковог осјећања свијета, па се он окреће драмама. У њима је свој из-
раз нашла и лична драма коју је преживљавао Блок, сукоб декадентства и новијег 
пјесничког израза, као и потреба надвладавања мистицизма. Средство Блокове бор-
бе, по мишљењу Вулетића, јесте иронија, она иста романтичарска иронија којом 

10 Vuletić 1980 – Vitomir Vuletić, Blok i Dostojevski. Zbornik za slavistiku, Novi Sad, br. 19/1980, str. 
7–41.

11 Vuletić 1980a – Vitomir Vuletić, Aleksandar Blok i njegova „Neznanka“. Letopis Matice srpske, Novi 
Sad, god. 156, knj. 426, sv. 4, str. 525–541.
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се релативизује све око себе. У новим условима књижевног и умјетничког развоја, 
иронија доводи до споја трагичног и комичног, поезије и прозе, реалног и фанта-
стичног. Драма вашарско позориште занимљива је са гледишта обрачуна са самим 
собом и са симболизмом, нарочито са московским кругом симболиста. Коломби-
на, као оличење љепоте и привлачности за Пјероа и Арлекина и оличење смрти 
за Мистике, заправо је нацртана на картону – доминира трагичан осјећај живота у 
цјелини, бесмисленост и узалудност сваког заноса и сваке туге. Читав свијет се на 
крају драме распада, јер је био саздан од картона.

Наредни период одликује слабљење интересовања за ову тематику у нашој сре-
дини, да би се нови импулси у њеном проучавању уочили тек у посљедњих десет 
година. Године 2003. у студији Бојане Сабо Масонска иницијација у драми „Ружа и 
крст“ Александра Блока,12 2005. године у студији Енисе Успенски посвећеној дра-
ми Фјодора Сологуба под насловом Драма Фјодора Сологуба „Победа смрти“ и 
Прва руска револуција13 и 2006. године у студији Легенда о Светом Гралу и драма 
Александра Блока Ружа и крст14 Бобана Ћурића.

Премда посвећена Сологубу, студија Е. Успенски Драма Фјодора Сологуба 
„Победа смрти“ и Прва руска револуција на основу компаративне анализе остварује 
значајан увид у поетику драма Александра Блока. Након анализе питања друшт-
вености и саборности у драми Побједа смрти, Е. Успенски уочава да се ова дра-
ма, као и кратка засебна цјелина Змијоока у каменој палати Сологуба, видљиво 
оријентишу на драму Александра Блока Краљ на тргу. Главни женски ликови ових 
драма (Дулсинеја/Аљгиста из Побједе смрти и Градитељева Кћер из Краља на тргу) 
представљају тему „дјевојке-револуције“, која води поријекло од Соловјовљеве Душе 
Свијета, панестетизма као филозофске подлоге симболиста и представе о љепоти као 
скривеној суштини свијета, највећој вриједносној категорији и најактивнијој сили у 
преображају стварности. Заједничке су у овим драмама и теме односа пјесника и 
гомиле, њиховог односа према Души Свијета и мотив статуе. 

Тема улоге пјесника и гомиле на судбинска друштвена питања налази свој 
одјек у обје драме. Народна стихија у овим текстовима непосредно одређује суд-
бину главне јунакиње, али се у схватању овог појма код Сологуба и Блока уочавају 
суштинске разлике. Код Блока, маса јесте застрашујућа стихија, али са прекрасном 
душом – Градитељева Кћер је дијете из народа. Код Сологуба, премда има значајну 
улогу у рјешавању овоземаљских односа, маса не може много утицати на коначни 
расплет, јер све зависи од личне воље слободног „ја“, оваплоћеног у лику Дулсинеје/
Аљгисте.

Пјесник и његова улога у ослобађању заробљене Душе Свијета такође је зајед-
нички мотив ових драма. Код Сологуба све зависи од моћи препознавања. Пјесник 

12 Sabo 2003 – Bojana Sabo, Masonska inicijacija u drami „Ruža i Krst“ Aleksandra Bloka. U publikaciji 
Put i putovanje u umetnosti i kulturi, Beograd, Filološki fakultet, 2003, str. 191–200.

13 Uspenski 2005 – Enisa Uspenski, Drama Fjodora Sologuba „Pobeda smrti“ i Prva ruska revolucija. 
Zbornik Matice srpske za slavistiku, Novi Sad, knj.67, god. 2005, str.113–128.

14 Ćurić 2006 – Boban Ćurić, Legenda o Svetom Gralu i drama Aleksandra Bloka „Ruža i krst“. Zbornik 
Matice srpske za slavistiku, Novi Sad, knj.70, god.2006, str. 57–71.
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из Побједе смрти није имао моћ да уочи истинску љепоту, док је код Блока Пјесник 
схватио тајанствене знакове суштине у свијету земаљских појава и није могао оста-
ти пасивни посматрач, чак ни по цијену властитог живота; спасавајући из хаоса не-
беску ружу, он сам постаје жртва хаоса: разјарена гомила појурила је за Пјесником, 
вукући за собом Краља, Пјесника, Градитељеву Кћер и дио народа.

Сижејна линија у обје драме заснива се на односу Душе Свијета и овоземаљске 
власти, али она у овим драмама има различит расплет. Значајну улогу у различитом 
рјешавању заједничке митопоетске варијанте има и мотив статуе, који симболизује 
Краља, а који срећемо у Змијоокој у каменој палати и у Краљу на тргу. Као ова-
плоћење божанске идеје у свијету, главне јунакиње имају надземаљске моћи. 
Гради тељева Кћер успјела је да у камену статуу удахне живот, док у драми Соло-
губа живи краљ завршава претворен у статуу, чиме се изражава насловна побједа 
Танатоса.

Откривањем симболике драме Ружа и крст баве се два новија истраживања 
аутора Бојане Сабо и Бобана ћурића.

У тексту Масонска иницијација у драми „Ружа и крст“ Александра Бло-
ка Б.Сабо је, поред очигледних насловних мотива руже и крста, открила бројне, 
на први поглед непрепознатљиве, масонске симболе, од којих издвајамо кушање 
смрћу, сјевер, шах и путовање. 

Са становишта розенкројцеровске симболике, ружин крст је симбол разапете 
душе која проживљава патњу тијела, ружа је свјетлост која избија из духовног сре-
дишта свих страна свијета, оличених у четири крака крста. Насловним симболом 
сугерише се одвијање главне радње драме на метафизичком плану. Б. Сабо истиче 
да се сиже Блокове драме заснива на мотиву витешког путовања са задатком који 
треба испунити, што је главна тема трубадурске лирике и романа о Светом Гралу.

Као што се, у складу са масонском филозофијом, изван сфере спокојног и ста-
тичног, видљивог свијета, на духовном нивоу одиграва стална борба сила свјетла и 
таме, (коју у драми симболизује шах), тако се и на сижејном плану драме Ружа и 
крст одиграва једна радња (Арчимбаут шаље Бертрана да извиди, приближава ли се 
замку савезничка војска), а на метафизичком нивоу друга, главна: Бертран пролази 
процес иницијације, савладава низ препрека на путу свог духовног усавршавања.

Лик Бертрана повезан је са низом мотива, који га стављају у позицију ма-
сонског адепта: кључан је у том смислу развој овог лика, који започиње његовим 
неуспјехом на витешком турниру (односно, кушањем смрћу) и надимком Витез – 
Несрећа, чиме започиње његова духовна потрага. У процесу масонске иницијације, 
по наводима Б. Сабо, кључно је кретање на сјевер – ово кретање извршава Бертран 
путујући од замка грофа Арчимбаута према замку Гаетана. Зимска мећава и сјевер 
симболизују искушења и препреке, које адепт мора да савлада да би доживио ду-
ховни препород, а на сјеверу долази и до сусрета Бертрана са Гаетаном.

Лик Гаетана може се поистовјетити са улогом коју у процесу масонске иници-
јације има мајстор. Овај лик се у низу детаља повезује са пијетлом, који на масон-
ском плану симболизује прелазак из таме у свјетло, односно, Бертраново духовно 
просвјетљење. Осим тога, почетно слово Гаетановог имена јасно асоцира гносис и 
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налази се, по масонском учењу, у центру пламтеће пентаграмске звијезде, симбола 
највише духовности и обећања свјетлости која долази. 

На основу богате литературе, која се темом Светог Грала бави не само као 
књижевним мотивом, већ и као историјским и културним феноменом, у студији 
Легенда о Светом Гралу и драма Александра Блока „Ружа и крст“ Б. ћурић је 
истраживао „гралски“ подтекст Блокове драме, истичући да је основна сижејна 
линија – потрага за аутором тајанствене пјесме о Радости-Страдању и спознавање 
њеног истинског значења – умногоме инспирисана управо овом средњовјековном 
легендом. ћурић проналази сегменте гралског корпуса у хронотопу драме, у пјесми 
о Радости-Страдању, Бертрановом путовању, у финалу драме и у ружином крсту 
као семантичком синониму Грала.

Хронотоп драме ћурић дефинише као најочигледнији сигнал гралског под-
текста, јер се вријеме радње драме (XIII вијек) подудара са процватом легенде о 
Светом Гралу, а мјесто радње, јужна и сјеверна Француска, могу се довести у везу 
са битним догађајима из гралске легенде.

Потрага за Светим Гралом није само потрага за конкретним предметом, већ 
превасходно духовна потрага за спознајом и истином. У лику Бертрана ћурић вид 
лик витеза у потрази за смислом постојања и духовним просвјетљењем, које Грал 
симболизује. Пјесма о Радости-Страдању, мотив који иницира пут, јесте Блоко-
ва варијанта пророчанског гралског текста о вишем смислу, а симбол радости у 
страдању које доводи до просвјетљења је насловни мотив руже и крста. 

Финале драме и Бертранов духовни препород у предсмртном часу још једном 
наглашавају духовну трансформацију као циљ потраге за Гралом. Бертранова смрт 
сасвим је у складу са легендом о Гралу и античком концепцијом морс триумпхалис, 
смрти која побјеђује.

Наведена два истраживања, премда пионирска у откривању одређених сегме-
ната из богатог семантичког подтекста Блокових драма, можемо сматрати незавр-
шеним, јер нису резултирала значајнијом синтезом. Њихово основно усмјерење је 
аналитичко, те недостаје основано тумачење, или барем неколико претпоставки, о 
нарави датих симбола, што оставља простора за даља истраживања..Управо у томе 
видимо перспективу за даља проучавања Блокове драматургије.

Намјера нашег рада била је да укажемо на читаву лепезу савремених, рецеп-
цијски охрабрујућих тумачења Блокове поетике, али и на извјесну запо став љеност 
књижевно-критичког и театролошког тумачења његовог драмског опуса. У свјетлу 
изложених оцјена можда се темељи и неки будући, рецепцијски аутентичнији ста-
тус овог стваралаштва.
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АЛЕКСАНДР БЛОК В СОВРЕМЕННОЙ СЕРБСКОЙ КРИТИКЕ  
(ИССЛЕДОВАНИЯ ДРАМАТУРГИИ

Резюме

Лирические пьесы составляют в творчестве Александра Блока небольшую по объеме, но 
в художественном отношении весьма значительную часть. В данной работе рассматриваются 
исследования сербских критиков 80-х гг XX века и последнего десятилетия XXI века – В. Ву-
летич, Э. Успенски, Б. Сабо и Б. Чурич, которые в основном подчеркивают лиричность, симво-
личность и интертекстуальность данных пьес, что является залогом их будущих прочтений.
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БИБЛЕЙСКОЕ ПРОСТРАНСТВО В ПОЭТИЧЕСКОМ МИРЕ  
А. А. АХМАТОВОЙ

В данной работе мы попытались выделить несколько типов проникновения библейского 
пространства в творчество поэтессы. Окружающий мир она толкует Священным Писанием, 
которое часто становилось для неё источником вдохновения. Согласно этому отмечаем, что 
литургические образы становятся одной из важнейших примет поэтического стиля Ахмато-
вой. Они рисуют новые черты её лирической героини, влекут за собой разработку новых тем, 
позволяя расширить пространственно-временные границы и смысл описываемых событий.

Ключевые слова: Библия, Бог, Апокалипсис, Мать, страдание, любовь, царь Давид.

Анна Ахматова, признанная классиком XX века ещё при своей жизни, пере-
жила как глобальные исторические катаклизмы в истории России, так и множе-
ство личных трагических событий. В её поэзии история и собственная судьба пре-
ломляются сквозь «вечные» образы мировой культуры: библейские и евангельские 
мотивы. Вера для Ахматовой не «тема» и не «проблема», а что-то очень простое, 
что всегда живёт, всегда присутствует и светит изнутри, погружая всё в какой-то 
таинственный смысл. 

Читая строки: «Уйду. Страна Господня, / Прими к себе меня!» («Теперь про-
щай, столица», 1917), – мы невольно начинаем ощущать реальность и естествен-
ность существования этой «страны». Или: «Господи! Ты видишь, я устала» («По-
следняя роза», 1962), – обращение к Вездесущему, Который здесь и сейчас слышит 
твой вопль. Подобное построение стихотворений иллюстрирует собой поэтику ак-
меизма, литературного направления, к которому принадлежала Ахматова. «Слово 
у акмеистов не призывало к бегству из «голубой тюрьмы» реального мира в мир 
«ещё более реальный», – отмечает Омри Ронен, – мир был единым, Богом данным 
дворцом, продукты человеческого сознания были в нём такой же данностью, как и 
объекты внешнего мира, к тому же куда более долговечными, а словесное искусство 
– слово, как таковое, в поэзии – представляло собою «чудовищно-уплотнённую ре-
альность» явлений».1 «В простоте и мудрости земной жизни акмеисты видели залог 
и свидетельство нерушимого союза человека с Богом. «Я научилась просто, мудро 
жить, / Смотреть на небо и молиться Богу». Такими строками Анна Ахматова нача-
ла одно из стихотворений 1912-го года».2 В акмеистическом тексте также осущест-
влялась установка текста на самопознание, так как «... специфика акмеистического 
текста в том, что его структура может воспроизводить его генезис».3

1 Ронен О. цит. по: Русская литература 20-го века / науч. ред. Тимина С. И., СПб., 2002. С. 42.
2 Русская литература 20-го века / науч. ред. Тимина С. И., СПб., 2002. С. 43.
3 Тименчик Р. Д. Текст в тексте у акмеистов / Труды по знаковым системам Вып. 14., Тарту, 1981. 

С. 70.
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У Ахматовой наряду со стихами близкими к молитве и пророческому обличе-
нию, встречаются произведения совершенно иного плана. Как отмечает В. М. Жир-
мунский: «... у Ахматовой – не мистика, а простая бытовая религиозность, проявля-
ющаяся в традиционных формах в обстановке ежедневного существования».4 Это 
иллюстрирует стихотворение «Протёртый коврик под иконой» (1912). «Бытовая 
религиозность» не подразумевает распространения в стихотворении того глубокого 
религиозного смысла, который содержится в тех или иных цитатах Священного Пи-
сания. Встречаются например такие описания любовных переживаний: «Для того 
ль я, Господи, пела, / Для того ль причастилась любви! («Тяжела ты, любовная па-
мять!» 1914). Глагол «причащаться» используется только в контексте религиозного 
обряда. Поэтому на фоне содержания данного стихотворения выражение «прича-
ститься любовью» звучит в некоторой мере даже кощунственно. В стихотворении 
«Словно ангел, возмутивший воду» (1916) лирическая героиня сравнивает своего 
возлюбленного с Ангелом из Евангелия от Иоанна, который помогает исцеляться 
больным: «Ибо Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, 
и кто первый входил в неё по возмущении, тот выздоравливал, какою бы ни был 
одержим болезнью.»(Ин 5,4). Так и возлюбленный в стихотворении уподобляется 
ангелу, «возвращающему и силу, и свободу».

Первые лирические стихотворения (сборники «Вечер» и «Чётки») дышат чув-
ствами и любовными переживаниями молодой «царскосельской грешницы», кото-
рую ещё не постигли те трагические события, произошедшие в истории её страны, 
и в её личной жизни. 

Однако и среди ранних стихотворений встречаются такие, которые пронизаны 
глубокими духовными переживаниями, размышлениями над словами Евангелия. 
Лирическая героиня вступает в диалог с евангельскими истинами, рассматривая 
их на конкретных жизненных ситуациях. В стихотворении «Дал Ты мне молодость 
трудную.» (1912) за словами: «Как же мне душу скудную / Богатой тебе принести? 
(...) Господи! Я нерадивая, / Твоя скупая раба», – скрывается глубокая евангельская 
мудрость, заложенная в притче о талантах, которую описывают евангелисты Матфей 
и Лука (Мф 18, 23–35; Лк 19, 12–27). Талант – это дар от Бога. У поэта также есть 
свой талант; своим дарованием он призван служить народу, должен сеять семена ис-
тины, правды, любви, т.е. сеять «разумное, доброе, вечное». Эта мысль подтвержда-
ется поэтессой в стихотворении «Песня о песне» (1916). Евангельская цитата звучит 
в общем контексте размышлений о пути и предназначении поэта, здесь – не только 
избранника, но и Божьего раба, в простоте сердца исполняющего «всё повеленное» 
и не требующего какой-то особенной благодарности или мзды за свой труд: «Я толь-
ко сею. Собирать / Придут другие. Что же! / И жниц ликующую рать / Благослови, о 
Боже!». Перекличка с евангельским текстом: «Жнущий получает награду и собирает 
плод в жизнь вечную, так что и сеющий и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в 
этом случае справедливо изречение: «один сеет, а другой жнет»» (Ин 4, 36–37) 

4 Жирмунский В. М. Преодолевшие символизм // Жирмунский. Теория литературы. Поэтика Стили-
стика. Л., 1977. С. 120.
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С пониманием поэзии как благословенного труда и поэта как «Божьего раба» 
в самом широком смысле слова, включающем и избранничество, и жертвенность, 
и смиренное сознание своей немощи: («Так, я, Господь, простерта ниц...»), которая 
основывается на полном доверии Творцу, связано стихотворение «Я так молилась: 
«Утоли...»» (1913). Поэтесса сравнивает себя с жертвенным дымом, «что не мог 
взлететь к престолу Сил и Славы,». О первом жертвоприношении Богу мы узнаём 
из истории о Каине и Авеле (Быт 4, 1–16). Жертва Каина не была угодна Богу, а это 
проявилось в том, что дым, исходящий от жертвенника, стелился по земле. Если 
же Господь принимал жертву, то на неё снисходил огонь с неба. Так и лирическая 
героиня стихотворения ждёт: «Коснётся ли огонь небесный / 

Моих сомкнувшихся ресниц / И немоты моей чудесной?». 
В стихотворении «Нам свежесть слов и чувства простоту» (1915) снова звучит 

тема «поэта и толпы». Но здесь она получает свои завершительные черты. Поэту 
его путь представляется ясным и определённым. Свою миссию он сравнивает с 
божественной миссией Христа: «Иди один и исцеляй слепых». В Евангелии не раз 
встречаются описания чуда исцеления Христом слепых, например, исцеление сле-
пого в Вифсаиде (Мк 8, 22–26; Мф 20, 29–34). Задача поэта неблагодарна, но благо-
родна. Подобно Христу, поэт идет по миру один, чтобы творить своё благое дело 
и, как и Христос, он обречён узнать «учеников злорадное глумленье и равнодушие 
толпы». Здесь Ахматова трансформирует евангельский сюжет, чтобы осветить ха-
рактер взаимоотношений «поэта и толпы».

Рассмотренные примеры показывают, насколько глубоко и серьёзно тема поэта 
и его служения волновала А. Ахматову. Обращаясь к евангельскому тексту, раскры-
вая содержание той или иной истории, она умела находить для себя те путеводите-
ли, которые содержит в себе неисчерпаемая евангельская мудрость.

Ко второму периоду творчества относятся сборники «Белая стая», «Подорож-
ник», «Annо Domini» (сер. 1910-х – нач. 1920-х гг.), в содержании которых мож-
но отметить переход к гражданской лирике. Ахматова отныне чётко осознаёт, что 
голос поэта есть отражение духовных исканий своего поколения, некий сгусток 
ментального состояния своих современников. Как говорит сама поэтесса, её из-
мученным ртом «кричит стомильонный народ» («Реквием»). Наблюдается опреде-
лённое переосмысление задачи и подвига поэта-христианина и патриота. В свете 
страшных исторических событий, происходящих тогда в России, начинает отчёт-
ливо звучать тема «последних времен», приближения Антихриста, конца света и 
Страшного Суда. Тема «исполняющихся сроков» и сбывающихся пророчеств тре-
вожно и сосредоточенно проходит через стихотворение «Июль 1914» (1914). «Сро-
ки страшные близятся. Скоро / Станет тесно от свежих могил. / Ждите глада, и 
труса, и мора, / И затменья небесных светил», – поэтесса почти дословно цитирует 
Новый Завет. В Евангелии от Луки читаем: «...восстанет народ на народ и царство 
на царство; будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные 
явления, и великие знамения с неба...» (Лк 21, 9–11). Заключительные строки сти-
хотворения: «Ранят Тело Твое пресвятое / Мечут жребий о ризах Твоих» являются 
переложением строк 21-го псалма Давида: «Разделиша ризы моя себе, и о одежде 
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моей меташа жребий» (Пс 21, 19), пророчествующих о страданиях Спасителя, опи-
санных в Евангелии от Иоанна (Ин 19, 23–24). С крестными страданиями Христа 
сравниваются страдания безвинно павших на полях, над телами которых «...стонут 
солдатки, / Вдовий плач по деревне звенит.» Мотивация изменения адресации и 
своей роли как некоего вестника, говорящего не от себя лично, а по «приказу свы-
ше», обоснована в стихотворении «Памяти 19 июля 1914» (1916):

Из памяти, как груз отныне лишний, 
Исчезли тени песен и страстей, 
Ей – опустевшей – приказал Всевышний 
Стать страшной книгой грозовых вестей

Последняя строчка стихотворения является перифразой из книги Откровения 
Иоанна Богослова: «И голос, который я слышал с неба... сказал: пойди, возьми 
раскрытую книжку из руки Ангела... возьми и съешь ее;...И сказал он мне: тебе 
надлежит пророчествовать о народах и племенах, и языках и царех многих» (Откр 
10, 8–11). Мера и образ восприятия Апокалипсиса определяется личным духов-
ным состоянием к нему приступающего, личным его откровением, особой при-
званностью к нему. Пророческая книга требует и пророческого к себе отношения и 
восприятия.5

В следующем четверостишии поэтесса снова почти дословно цитирует книгу 
Откровения, указывая на исполнение описанного в ней пророчества:

И яростным вином блудодеянья 
Они уже упились до конца. 
Им чистой правды не видать лица 
И слезного не ведать покаянья.

Сравним: «...пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и 
пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отврати-
тельной птице; ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы...» 
(Откр 18, 2–3). Хотя, стихотворение и не имеет даты, все же нетрудно догадаться, 
кто стоит за этим «они». Время Большого террора в России, 30-е годы, – это серии 
репрессий, приговоров к расстрелу «врагов народа», пытки без обжалования и про-
чие проявления нечеловеческой жестокости со стороны власти не ведающей лица 
правды.

Обращает на себя внимание стихотворение «Земной отрадой сердца не томи» 
(1921). Привлекательно оно тем, что в нём как будто слышится разговор лирическо-
го субъекта с временем. Перефразируя евангельские наставления, призывающие к 
великим духовным подвигам, поэтесса утрирует их добавляя к ним свои изрече-
ния:

Земной отрадой сердца не томи, 
Не пристращайся ни к жене, ни к дому, 
У своего ребенка хлеб возьми, 
Чтобы отдать его чужому. 

5 Толкование на Aпокалипсис святого Андрея архиепископа Кесарийского. М., 1999. С. 2–3.
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И будь слугой смиреннейшим того,  
Кто был твоим кромешным супостатом, 
И назови лесного зверя братом, 
И не проси у Бога ничего. – Дек. 1921г.

По общему тону стихотворения и по свободной, личной трактовке евангель-
ских цитат, можно ощутить, что это время нелёгкое и, что за плечами уже много 
пережито горького, которое и порождает такие суровые выводы, как: «У своего ре-
бенка хлеб возьми, / Чтобы отдать его чужому....И назови лесного зверя братом, / И 
не проси у Бога ничего». Евангельские цитаты: « Не собирайте себе сокровищ на 
земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкопывают и крадут» (Мф 6, 19); 
«... и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня» (Мф 10, 
37); «А Я говорю вам: любите врагов ваших...» (Мф 5, 44) – проходят через призму 
поэтического видения Ахматовой, открываясь нам то здесь, то там, как в комнате с 
несколькими зеркалами – каждое отражение будет под другим углом и приобретёт 
новое освещение.

Наиболее полное сюжетное развитие образы Вечной Книги получили в ма-
леньком цикле Ахматовой «Библейские стихи» (1920-е гг). «Выбор Ахматовой сю-
жетов из Священного Писания (Рахиль – Лия – Иаков; жена Лота; Мелхола – Давид; 
дочь Иродиады), их трактовка, ударения, в них расставленные, обнаруживают от-
чётливую тенденцию: все они так или иначе посвящены любовным отношениям 
мужчины и женщины...», – считает А. Найман.6 Ахматова стремилась не только 
сохранить и передать мироощущение библейского человека, но и приблизить ле-
гендарные истории современному читателю, подчеркнув психологизм ситуации. 
Если стихотворения «Рахиль» и «Мелхола» посвящены любовным переживаниям, 
то в «Лотовой жене» субъективное переживание патриотической темы становит-
ся одним из важнейших аспектов стихотворения. Более всего это пререживание 
заметно при анализе переосмысления поэтом исходного библейского образа. Его 
значимость специально подчёркивается эпиграфом: «Жена же Лотова оглянулась 
позади его, и стала соляным столпом» (Быт 19, 26). Как мастерски поэтесса описы-
вает этот роковой взгляд, которым библейская героиня в последний раз окидывает 
родной город, останавливаясь на самом дорогом: «на красных башнях родного Со-
дома, на площади, где пела...на пустых окнах дома». В этой содомлянке Ахматова 
увидела образы своих современниц, которым тоже приходилось бежать из своего 
дома, оставлять родной город, а часто и свою Родину. Лотова жена тоскует и любит 
вовсе не грех и не то, что мы привыкли называть Содомом, а, по слову поэтессы, 
«родной Содом». 

В «Рахили» воспета сила любовных чувств, редкую стойкость которых Иаков 
проявляет к Рахили: «Рахиль! Для того, кто во власти твоей, / Семь лет, словно 
семь ослепительных дней». Ахматова не преследует в точности библейский текст 
(ср. Быт 29, 26–27), она поэтизирует верность Иакова к своей любимой, сочувству-
ет боли и отчаянию обманутой Рахили. Роман Тименчик в своей статье «О «Би-

6 Найман А. Рассказы о Анне Ахматовой. М., 1989. С. 53.
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блейской» тайнописи у А. Ахматовой» замечает следующее по поводу библейских 
мотивов в творчестве поэтессы: «Библейские цитаты – прямые, переиначенные и 
замаскированные до почти полной неразличимости – приходят в её стихи в связи с 
интимным биографическим опытом ... В 1921 году она снова стала подругой Арту-
ра Лурье. И снова возникли библейские ассоциации. Семь лет, прошедшие со дня 
их недолгого романа, напомнили о родоначальнике израильского народа, патриархе 
Иакове, семь лет ждавшем в жены Рахиль. В конце 1921 года Ахматова начала пи-
сать стихотворение «И встретил Иаков в долине Рахиль...»7 

В «Мелхоле» главная героиня страдает от своей любви к пастуху, которую счи-
тает для себя унизительной, но не в силах её побороть: «В душе её скорбь и обида, 
/ Но хочет Мелхола – Давида». В библейском тексте эта история выглядит немно-
го иначе (2 Цар 6, 16, 20–21). Любовные переживания женщины, влюбившейся в 
человека, которого она осознаёт недостойным своей любви – это частая коллизия 
в отношениях мужчины и женщины. Используя библейский фон в своем стихотво-
рении, поэтесса лишь подчёркивает непреходящее повторение во времени таких 
отношений.

Обратимся теперь к знаменитой поэме «Реквием» (1935–1940). Это произ-
ведение автобиографическое, в нем Ахматова отобразила весь ужас, который ей 
пришлось пережить и во время революции, и во время Великой Отечественной 
войны. Материнская трагедия (арест сына) объединила её с сотнями тысяч россий-
ских матерей, от которых «чёрные маруси» увозили их детей. Чтобы передать весь 
ужас происходящего, поэтесса обращается к евангельской сцене Распятия, но не 
цитирует её, не перефразирует, как было с пророчествами Апокалипсиса, а опевает 
её, оживляет, добавляя реплики из церковной службы на Великую Пятницу и за-
ставляет нас взглянуть на Мать именно этими строками: «А туда, где молча Мать 
стояла, / Так никто взглянуть и не посмел», – и почувствовать к ней невероятное 
сострадание. Поэтому нельзя совсем согласиться с С. В. Бурдиной, которая пишет 
в своей статье: «Итак, предлагаемое в «Реквиеме» осмысление новозаветной траге-
дии полностью в рамки канона не вписывается. ...созданное Ахматовой «Распятие» 
– это Распятие не Сына, а Матери. Именно так прочитывается эта кульминационная 
сцена Евангелия в «Реквиеме»».8 На наш взгляд, Ахматова не нарушает канон, в её 
интерпретации евангельской истории нет никаких искажений, она лишь освещает-
ся с другого аспекта. Горесть и страдания Матери Божьей скорее всего следует от-
нести к исполнению пророческих слов Симеона-Богоприимца: «...и сказал Марии, 
Матери Его: се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет 
пререканий, – И Тебе Самой оружие пройдет душу...» (Лк 2, 34–35)

Читая стихотворения Ахматовой, можно заметить, что образ ветхозаветного 
царя Давида был ей особенно близок. Он периодически появляется то тут, то там. 

7 Тименчик Р. Д. О «Библейской» тайнописи А. Ахматовой//http://www.akhmatova.org/artikles/timen-http://www.akhmatova.org/artikles/timen-://www.akhmatova.org/artikles/timen-www.akhmatova.org/artikles/timen-.akhmatova.org/artikles/timen-akhmatova.org/artikles/timen-.org/artikles/timen-org/artikles/timen-/artikles/timen-artikles/timen-/timen-timen-
chik2.htm 

8 Бурдина С. В. Библейкие образы и мотивы в поэме А. Ахматовой «Реквием»/http://www.akhmatova.
org/artikles/burdina4.htm
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Для неё псалмопевец Давид был первым Поэтом на земле, может быть родоначаль-
ником всех поэтов и таким образом собратом по перу. В его псалмах поэтесса черпа-
ла мудрость и вдохновение, глубоко проникая в его личность. Как сказано в стихот-
ворении «Майский снег» (1916): «Во мне печаль, которой царь Давид / По-царски 
одарил тысячелетья». Из этих строк можно предположить, насколько автор проник 
в настроение библейского пророка, если отождествляет с ним своё состояние. И 
эпиграф этого стихотворения отсылает к 7-й строке 6-го Псалма: «Утрудихся воз-
дыханием моим, измыю на всяку нощь ложе мое, слезами моими постелю мою омо-
чу». Слезами и истинным душевным сокрушением царь Давид очищал свою душу 
и делался причастником Святого Духа. «Слеза, проливаемая от великой скорби и 
сердечной чистоты – есть пища души».9 В ещё более раннем стихотворении 1913-го 
года поэтесса описывает состояние своего героя, сравнивая его с ликующим Царём 
Давидом: «Молчит, а ликует, как Царь Давид», – что ещё раз подтверждает мысль о 
сродности душ, которую чувствует Ахматова с псалмопевцем. 

В знаменитой «Поэме без героя» царь Давид также присутствует среди героев, 
с которыми автор ведёт перекличку. Мы узнаём его в «ровеснике Мамврийского 
дуба, вековом собеседнике луны». В своей статье «Семисвечник Анны Ахматовой» 
Р. Тименчик отмечает, что в стихотворении «Через 23 года» (1963) поэтесса про-
щается с «Поэмой...» говоря: «Я гашу те заветные свечи»»10, (свечи, которые ге-
роиня зажигала в «Поэме...»). Но можно добавить, что поэтесса вообще прощается 
с окружающим ее миром: «Палачи, самозванцы, предтечи (...) Всё уходит...». Не 
прощается только с Давидом, он ей снится как «доплясавший своё пред Ковчегом», 
что может означать прощание с творчеством, так как нет больше той вдохновен-
ной пляски. Остаётся лишь откликнуться на его близкое «Ты»: «Вслух зовёшь меня 
снова...»Анна!» / Говоришь мне, как прежде, – «Ты»».

Вклад и величина Ахматовой в том, что она как поэт, обладающий великим 
поэтическим мастерством, открывает психологическую, эмоциональную и лири-
ческую сторону Евангелия и всего Священного Писания, сохраняя при этом ува-
жение к боговдохновенным Книгам. В своём творчестве она проявила уникальное 
качество пересопряжения пространственно-временных координат: пространство и 
время, преодолевая замкнутость определенного места и времени действия, посте-
пенно восходят к запредельности. Как сказала сама Ахматова в «Поэме без героя»: 
«Как в прошедшем грядущее зреет, / Так в грядущем прошлое тлеет...». Хронотоп 
обрёл новые грани и смыслы, явившись отражением менявшегося в то время её 
личностного мировосприятия. Поэтесса тяготеет к пространству Космоса и к боль-
шому эпическому времени.

9 Псалтирь в святоотеческом изъяснении. Святая Гора Афон. 1997. С. 24.
10 Тименчик Р. Д. «Cемисвечник А. Ахматовой // http://www.аkhmatova.org/artikles/timenchik6.htm 



Славистика XV (2011)90

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

Анна Ахматова. Стихотворения и поэмы. Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1977. 
Анна Ахматова. Сочинения Т. I Международное литературное содружество, Мюн-

хен, 1967.
Анна Ахматова. Сочинения Т. II Международное литературное содружество, Мюн-

хен, 1968.
Анна Ахматова. Сочинения. Т. I М., 1986.
Библия. Издание Московской Патриархии М., 1990.
Бурдина С. В. Библейкие образы и мотивы в поэме А.Ахматовой «Реквием» // http://

www.akhmatova.org/artikles/burdina4.htm
Жирмунский В. М. Преодолевшие символизм // Теория литературы. Поэтика Сти-

листика. Л., 1977. 
Найман А. Рассказы о Анне Ахматовой. М., 1989.
Псалтирь в святоотеческом изъяснении. Святая Гора Афон. 1997. 
Русская литература 20-го века / науч. ред. Тимина С. И., СПб. 2002.
Тименчик Р. Д. Текст в тексте у акмеистов / Труды по знаковым системам Вып. 14., 

Тарту, 1981. 
Толкование на Aпокалипсис святого Андрея архиепископа Кесарийского. М., 1999. 
Тименчик Р. Д. О «Библейской» тайнописи А. Ахматовой // http://www.akhmatova.

org/artikles/timenchik2.htm
Тименчик Р. Д. Cемисвечник А. Ахматовой // http://www.akhmatova.org/artikles/

timenchik6.htm

Галина Лукић

БИБЛИЈСКИ ПРОСТОР У ПОЕТСКОМ СВЕТУ А. А. АХМАТОВЕ

Резиме

Високи библијски стил и црквена лексика присутни су у стваралаштву Ахматове. 
Њима песникиња дочарава снажна љубавна осећања, улогу и мисију песника у овом свету, 
апокалиптичку епоху која је затрубила борбени сигнал за лов на човека. Присуство Бога и 
Његове стваралачке снаге скоро се увек осећа у поетском свету Ахматове. Уметничка реал-
ност се ствара уз помоћ знакова и симбола времена и пространства испуњених психолошким 
садржајем. Пређашње библијске схеме се преосмишљавају и добијају нове црте, повезујући 
се са контекстом доба у којем је живела песникиња. 
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БИБЛИЈСКЕ ТЕМЕ ЈОСИФА БРОДСКОГ 

Јосиф Бродски је без сумње један од најзначајнијих како руских, тако и светских пес-
ника XX века. Његов је значај не само у томе што је успео да се надовеже на богато искуство 
руских песника, већ и да упозна свет са тим богатим наслеђем, а у исто време приближи тај 
исти свет руском читаоцу. Бродски се путем поезије доказао и као филозоф и мислилац, чију 
су пажњу често привлачиле ретке, а често и забрањене теме времена у коме је живео. Једна 
од тих тема била је и Библија, о чему је управо реч у овом раду. 

Кључне речи: Библија, хришћанство, Стари и Нови Завет, Бог, Сретење, религија, 
Исак и Аврам, Свети Симеон.

Улога Библије у развоју мисли и културе Средњег века јасна је и недвосмислена. 
Библијска порука била је присутна у свим аспектима живота и, наравно, одиграла 
кључну улогу у развоју средњевековне писане речи. Њена улога не престаје ни по-
сле Средњег века, већ се наставља у континуитету кроз векове – до данашњег дана. 
Библија је такође веома значајно утицала и на развој књижевне речи у хришћанском 
свету, а њеним су се текстовима, што директно што индиректно, служили многи 
велики књижевници, почев од Дантеа, једног од најзачанијих књижевника Средњег 
века, па до данас. Данте се чак строго придржавао библијског текста, тако да је веза 
Дантеа и Библије увек привлачила пажњу многих тумача књижевносити и чита-
лачке публике. У руској књижевности Библија је такође заузимала веома значајно 
место и била обилно коришћена. Њеним су се текстовима служили најзначајнији 
песници од XVIII века па до данас. У XVIII веку библијским текстом успешно су се 
служили Державин, Крилов, Тредијаковски, Ломоносов, с тим што не треба забора-
вити чињеницу да је у то време Библија играла значајну улогу у свакодневном жи-
воту. Међутим, у совјетској Русији Библија је далеко од такве улоге, њено ширење 
је било чак забрањено. 

На самом почетку XX века, нарочито пре револуционарног периода, многи ру-
ски песници огласили су се на тему Библије, између осталих, Димитриј Сергејевич 
Мережковски, који је написао читав низ песама посвећених Библији. Његова књига 
о Исусу Христу „Исус Непознати“ има значајно место у руској књижевности. Овде 
такође треба споменути и Максимилијана Волошина, чији су стихови, нарочито они 
рани, препуни су Библијских мотива. Он је аутор стихова под називом „О Страш-
ном суде“ из циклуса „Путями Каина“. Иван Буњин такође пише на тему Библије, 
инспирисан својим прошпутовањем кроз Египат, Малу Азију, да је посетио Израел 
и сва света места у њему. У својим стиховима он изражава утиске са ходочашћа. Та-
мара Жирмунска у својој књизи под називом „Библија и руска поезија“ детаљно је 
и хронолошким редом анализирала присуство и улогу Библије и библијског текста 
код руских песника од XVII па до XX века, почевши од Тредијаковског, Державина, 
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Жуковског, па до Мајаковског, Јесењина, Цветајеве и других значајних руских пес-
ника XX века. У свом кратком уводу у ову књигу она каже: 

„Оченъ удивились бы мои сверстники и я вместе с ними узнай мы вовремя, что 
великие русские поэты черпают вдохновение в некоем вековечном источнике.1 

[„Моји вршњаци би се заједно са мном веома изненадили да су у то време зна-
ли, да су велики руски песници инспирацију црпели из неких стародревних изво-
ра“].(Мој превод – Ј.Ф.-Л.) Слично искуство са Тамаром Жирмунском дели и Брод-
ски, који се први пут сусреће са Библијом у својим раним двадесетим годинама, и 
то истовремено сматра срећним догађајем, који му је помогао да се не осећа више 
изгубљеним и да коначно има чему да се окрене. Сурови антирелигиозни школ-
ски систем Совјетског Савеза, по мишљењу песника, није дозвољавао било каква 
размишљања о религији, или животу после смрти. 

Интересовања за библијске теме и ликове у доба када су Бродски и Тамара 
Жирмунска одрастали, била су непожељна и забрањена тема. О томе се није гово-
рило нити учило, тако да су обоје остали ускраћени за искуство које су морали да 
надокнаде на свој сопствени ризик, али и на своје сопствено задовољство. Упркос 
томе што је средина у којој је Бродски одрастао била у потпуности лишена религије, 
религијских осећања и учења, Библија се наметнула песнику као својеврсно уто-
чиште и инспирација. Библијске теме, као и ликови, веома су заступљени у поезији 
Бродског. Читав низ песама који сврставамо у посебан циклус посвећен је теми 
Божића. Бродски сматра, да би пре него што се неко одлучи да пише, требало прво 
да прочита Библију, дела Хомера и Дантеа. То су искуства без којих се једноставно 
не може постићи виши ниво мисли и израза. 

Тумачима поезије Бродског, нарочито на Западу, наметнула се чињеница, да 
Бродски често раздваја Стари и Нови Завет, што је карактеристика за православну 
веру, иако се Бродски не декларише нити као православац, нити као католик, већ 
једноставно – као хришћанин. Интересовање за библијске теме се на неки начин 
песнику учинило природним и нужним у решавању многих суштинских питања на 
која није лако, или је, пак, немогуће наћи одговор. Смисао жртвовања, вера у Бога, 
полагање жртве и отуђење, само су нека од питања која Бродски жели да одгонетне. 
Када је 1963. године први пут прочитао Библију, након само неколико дана написао 
је своју прву поему посвећену библијским ликовима, под називом „Исак и Аврам“. 
Ова песма разрађује тему из Старог Завета, којом песник, у ствари, отвара суштин-
ско питање положаја и стања Јевреја у двадесетом веку, па на неки начин и своје 
питање свог сопственог идентитета, будући да је и сам песник пореклом је био 
Јеврејин. Аврам дубоко верује у Бога и при томе не сумња, његова вера превазилази 
оквире разума, јер је спреман да у име Бога жртвује свог јединог сина. Наиме, Ав-
рам поступа на исти начин као што Бог у Новом Завету поступа са својим рођеним 
сином Исусом Христом. Отуд Бродски често даје предност Старом Завету над Но-
вим, не само „због идеје о правди – не конкретној, већ божанској – која инсистира 

1 Тамара Жирмунская, Ум ищет божества: Библия и русская поэзия XVII-XX веков, Российский 
писатель, Москва 2006, 6.
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на одговорности појединца“.2 Ипак, Бродски није искључив. Он већ комбинацијом 
правде из Старог Завета и опростом и сажаљењем из Новог Завета постиже иде-
ал коме непрестано тежи. Себи, али и својим читаоцима, овим стиховима, песник 
поставља нимало лака питања, а пре свега питање смисла вере и питање односа 
према Богу: да ли је вредно веровати, да ли се треба жртвовати и до које границе 
се треба жртвовати, јер је Аврам спреман да жртвује свог рођеног сина ради Бога, 
који је свемогућ. Аврам се не двоуми, већ поступа према Божијој заповести, иако не 
верује себи ни својим сопственим очима, Аврамова вера у Бога не посустаје упркос 
свему. Но, и поред своје слепе вере у Бога, Аврам је ужаснут и дубоко потресен 
самом помисли о Исаковој смрти:

...... 
Уснули все и вся. Покой везде. 
Не спит лишь Авраам. Но так и нужно. 
Спит Исаак и видит сон такой: 
Безмолвны куст пред ним ветвами машет...

У овим стиховима Бродски у центар пазње ставља Аврамовог сина, Исака, који 
верује свом оцу исто онолико колико и Аврам верује Богу. Стављање сина у средиш-
те пажње Бродски наставља у Божићним стиховима, где Христ доминира у односу 
на Бога-Оца. Лик Бога, иако не увек експлицитно, присутан је у стиховима Бродског, 
веома често као идеја, идеја о моралности, којој песник рађе приступа рационално 
него ирационално. Када се лик Бога појављује у стиховима Бродског, песник се тада 
углавном обраћа Богу, але не у форми молитве, већ у нади да ће разрешити питања 
која заокупљају и муче душу песника. Као, на пример, у стиховима «Разговор с не-
божителем», где се Бог појављује као неми саговорник песника, и где песник сам 
поставља питања и на њих одговара. Та су питања: смрт-бесмртност, вера, затим 
једна од најболнијих тема – питање времена, које је уједно и централно питање ли-
рике Бродског. Бродски се у том дијалогу суочава са апсурдом вере: »вся вера есть 
не более, чем почта в один конец». Очигледно је да овакво закључивање није рели-
гиозне природе, и да је Бродски у свом закључивању радије полазио од филозоф-
ског становишта, него религиозног, развијајући своје ставове на основама филозофа 
Кјеркегора и Шестова. У свом обраћању песник не добија одговор од Бога: 

….. 
Ну что же, рой! 
Рой глубже и, как вырванное с мясом 
шей сердцу страх пред грустною порой, 
пред смертным часом. 
Шей бездну мук. 
старайся, перебращивай усерды! 
Но даже мысль о – как его! – бессмертьи 
Есть мысль об одиночестве, мой друг. 
 (Разговор с небожителем)

2 Вид. Josef Brodsky, Conversations, Edited by Cynthia L. Haven, University Press of Mississppi, Jackson 
2002, 25. 
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Бродски се самом Богу обраћа као себи равном, као свом равноправном са-
говорнику, за разлику од, на пример, Ломоносова, који се обраћа Господу са 
непоколебљивом вером и покорношћу, величајући мудрост и величину Господа 
(„Утренее размышление о Божием величестве“, „Вечерное размышление о Божием 
величестве при случае великого северного сияния“). 

Једна од веома познатих песама написаних на чисто библијску тему, која у свој 
центар ставља транзициону тачку између Старог и Новог Завета, јесте „Сретење“. 
Ова песма је заснована на Јеванђељу по Луки 2:22–36, односно на сусрету Светог 
Симеона са Исусом Христом.3 У једном од својих многобројих интервјуа, Бродски 
је назвао ову песму „стиховима о првој хришћанској смрти“, пре свега због тога 
што је Светом Симеону било познато да неће умрети док се не сусретне са Хри-
стом. Свети Симеон је живео и радовао се часу сусрета са Христом, али и својој 
сопственој смрти. Сусрет Светог Симеона са Христом уједно је и тачка раздвајања 
Старог од Новог Завета, а исовремено симболизује и крај и почетак:

....... 
А было поведано старцу сему 
о том, что увидит он смертную тьму 
не прежде, чем Сына увидит Господня. 
Совершилось. И старец промолвил: «Сегодня, 
реченное некогда слово храня, 
Ты с миром, Господь, отпускаешь меня, 
затем что глаза мои видели это 
дитя: он – твое продолженье и света 
источник для идолов чтящих племен, 
и слава Израиля в нем». – Симеон 
умолкнул. Их всех тишина обступила.

....... 
Он шел умирать. И не в уличный гул 
он, дверь отворивши руками, шагнул, 
но в глухонемые владения смерти... 
...... (Сретенье)

Овом поемом, коју је песник по сопственом суђењу посветио Ани Ахматовој, 
покренуо мноштво комплексних питања. Смрт Симеона означава смрт старе ере 
и почетак нове, ере која започиње рођењем Христа. Оно што је песника нарочито 
привукло у вези са овим догађајем јесте и кључни податак о раздвајању јудаизма 
од хришћанства. И у овом случају до изражаја долази календарност, која је једна 
од наглашених особина Божићних стихова Бродског, и не ретка појава у целокуп-
ном стваралаштву Бродског. Веома ретко се Бродски служи Библијом у развијању 
својих религиозних осећања, али се њоме радо служи када жели да дубље продре и 
спозна смисао вере и моралности. Библија за песника представља својеврсну плат-
форму за развијање тема као што је хришћанство, Бог, Исус Христос, религиоз-
ност, рационално, ирационално. Он Библију пре свега користи с циљем да прошири 

3 Празник „Сретење“ прославља се по новом календару 15. фебруара, а по старом 2. фебруара. Овај 
дан је у православном календару обележен као Сретење Господње.
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своје метафижичке хоризонте. Религиозност или питање вере за Бродског је интим-
но питање сваког појединца, то је лично осећање независно од било које религије 
наметнуте споља. Оно што Бродски покушава да спозна преко Библије су много 
дубље спознаје од поједностављеног осећања вере. У центар свога занимања зато 
и ставља ту транзициону тачку између Старог и Новог Завета, пре свега због свог 
наглашеног интереса за хришћанство, јер се тајна хришћанства и састоји у синтези 
Бога с човеком. 

Поред Исака и Аврама, у песништву Јосифа Бродског појављују се и многи 
други библијски ликови, пре свега лик Богородице, Бога, Светог Симеона, проро-
чице Ане, Марије Магдалене, Јосифа, а нарочито лик Исуса Христа. Рођењу Исуса 
Христа, односну Божићу, Бродски је посветио доста простора, при томе на неки 
начин маргинализујући Бога, а у центар своје пажње стављајући управо Богочо-
века. На тему Божића, Бродски је написао укупно двадесет и једну песму. Песме 
су настајале у размаку од три деценије, са мањим или већим прекидима, за вре-
ме песниковог живота у Русији и касније у Америци. Овај условни циклус песама 
Бродског настао је у периоду између 1962. и 1995. године, а чине га следеће песме: 
«Рождественский романс» (1963), «Рождество 1963 года» (1963–1964), «Рождество 
1963» (1964), «На отьезд гостя» (1964), «1 января 1965 года» (1965), «Речь о проли-
том молоке» (1967), «Анно Домини» (1968), «Второе Рождество на берегу» (1971), 
«24 декабря 1971 года» (1972), «Лагуна» (1973), «Замерзший кисельный берег» 
(1985), «Снег идет, оставляя весь мир в меньшинстве» (1986), «Рожденственская 
звезда» (1987), «Бегство в Египет» (1988), «Представ, чиркнув спичкой, тот вечер 
в пещере» (1989), «Неважно, что было вокруг, и неважно...» (1990), «Персепио» 
(1991), «Колыбельная» (1992), 25. XII 1993 (1993), «В воздухе – сильный мороз и 
хвоя» (1994), «Бегство в Египет» (2) (1995). Разлика између песама раног периода у 
односу на стихове из позног, је пре свега у томе што су оне написане поводом праз-
ника Божића, док је у позним стиховима Бродски тему Божића развијао у складу са 
библијском причом о Христовом рођењу. Инересантан је податак да се у свим сти-
ховима написаним на тему Божића Христос појављује као новорођени младенац, 
што је случај и у стиховима песме «Сретенье» (1972): 

..... 
И образ Младенца с сияньем вокруг... 
.......

Исус Христос се по први пут појављује као одрастао а не као дете, младенац, у 
стиховима «Натюрморт» из 1971 године. 

...... 
Мать говорит Христу: 
– Ты мой сын или мой 
Бог? Ты прибит к кресту. 
Как я пойду домой?

Как ступлю на парог, 
Не поняв, не решив: 
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ты мой сын или Бог? 
То есть, мертв или жив?—

Он говорит в ответ: 
– Мертвый или живой, 
разницы, жено нет. 
Сын или Бог, я твой.

Интересовање Бродског за Новозаветне теме, пре свега за тему Божића је у пес-
никовом поимању Дана Христовог рођења као почетка нове ере, новог календара, 
новог времена, а пре свега хришћанства. Бродски се у Божићним стиховима усред-
средио на Христа и сву своју пажњу сконцентрисао на Њега. Сва кретања су према 
Бродском заснована на принципу центрипеталне силе, а никако обрнуто. Бродски 
приступа теми Божића као хришћанин, са хришћанске тачке гледишта, али се чини 
да је Божић више питање песниковог избора, његово лично опредељење. Позна-
ваоцима поезије Бродског извесно колико је у његовом свеукупном стваралаштву 
укорењена традиција хришћанства, што се може закључити према честој употреби 
израза карактеристичних за хришћанство и црквене празнике, а што се види не само 
кроз наслове стихова песма („Сретенье“, „Рождество“) већ и у њиховом садржају. 
Важно је напоменути да се Бродски обилато служи и православном и католичком 
терминологијом, што нас може довести до закључка да се овде ради о једном сас-
вим новом виђењу хришћанске религије, не као „њихове“ – католичке, или „наше“ 
– првославне, него сасвим личном, индивидуалном виђењу хришћанства. Своје до-
бро разумевање хришћанства Бродски дугује Ахматовој, чије је учење било засно-
вано на резервисаној, умереној вези са вредностима хришћанства, и која се и сама 
никада није јавно изјашњавала о својој религиозности, нити узалуд призивала име 
Бога. Бродски је високо ценио такав концепт религиозности, иако и сам није био 
верник у правом смислу те речи. У својој поеми под називом „Станица у пустињи“ 
Бродски је желео пре свега да истакне чињеницу у којој мери се хришћанство уоп-
ште схвата олако: Бродски сматра да и ако је неко био вођен на распеће, то не значи 
да ће због тога имати апсолутно срећан и безбедан живот; што значи да онај кога су 
водили на распеће, неће бити поштеђен казне, него ће још уз то на својим сопстве-
ним леђима носити свој сопствени крст:

 ...Одно, 
должно быть, дело нацию крестить, 
а крест нести – уже совсем другое 
 (Остановка в пустыне)

У предговору избора песама на српском језику, насловљеном „Мутни говор 
Јосифа Бродског“, Милица Николић примећује да смо се у случају Бродског наш-
ли „пред једном збиља апсурдном појавом: најсамосвојнији глас времена загушено 
ћути“. 4 У својој поезији, Бродски је заокупљен проблемима човека нашег доба, 
у ствари оно пред чиме други затварају очи, он, песник се са тиме суочава лицем 

4 Милица Николић, Станица у пустињи, Нолит, Београд 1971, 8.
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у лице. Независно од вечних тема, као што су време, простор, вера, и сл., пажњу 
Бродског привлачи човек на крају другог миленијума хришћанства.

........ 
Сегодня ночью я смотрю в окно 
и думаю о том, куда зашли мы? 
И от чего мы больше далеки: 
от православья или эллинизма? 
К чему близки мы? Что там, впереди? 
Не ждет ли нас теперь другая эра? 
И если так, то в чем наш общий долг? 
И что должны мы принести ей в жертву? 
(Остановка в пустыне, 1966)

Стиховима из песме „Станица у пустињи“, Бродски заступа мишљење да нам се 
приближава нова ера, и да време у коме се налазимо јесте време пост-хришћанства, 
с том разликом што песник себе не сматра пророком, већ једноставно предвиђа да 
ће време које долази бити мање морално од времена у коме живимо, а више безлич-
но, другим речима – мање хумано.Када говори о хришћанству, Бродски углавном 
мисли о моралности људског рода, који по његовом мишљењу све више губи осећај 
за равнотежу и самим тим раскида са хришћанским моралним нормама. Због тога 
је песник дубоко разочаран у људски род, па уместо човеку, предност скоро увек 
даје стварима. 

...... 
Я не люблю людей... 
 (Натюрморт)

У својим стиховима Бродски посвећује пажњу различитим аспектима 
хришћанства, а разлоге за то требало би тражити пре свега у његовом личном 
убеђењу. Он себе не сматра ни католиком, ни православцем, већ хришћанином у пот-
пуном смислу те речи. Примарни извор за разумевање хришћанства јесте Библија, 
из које песник црпи идеје и тражи инспирацију, теме и мотиве за своје стихове. 

Бродски се користи Библијом да би научио о прошлости, разумео садашњост 
и предвидео будућност, за коју сматра да ће бити време мање морално, више им-
персонално и у коме хришћанске вредности неће бити примарне нити доминантне. 
Постхришћанска ера је време које долази, дакле будућност, за коју, очигледно, пес-
ник нема много похвалних нити оптимистичних речи. Божићни ситхови Бродског, 
као и стихови написани на библијске теме, су пре приче у стиховима него молитве 
или обраћање Богу са страхом. Овом Божићном циклусу, односно условном циклу-
су песама написаних на тему Божића, посвећујемо посебан рад, припремљен за 
штампу у САД, на енглеском језику.
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Елена Фей-Лукич

БИБЛЕЙСКИЕ ТЕМЫ ИОСИФА БРОДСКОГО

Резюме

В настоящей статье рассматривается, прежде всего, отношенние Иосифа Бродского к 
Библии и влияние библейского текста на его творчество, в основном на его стихи. Бродский 
в своих стихах, написанных на темы Библии, пытается ответить на очень сложнные вопро-
сы, рассматривая их с точки зрения человека конца ХХ века. В творчестве Бродского мы вы-
делили условный цикл стихотворений, посвященных Новозаветной тематике, прежде всего 
Рождеству, а также несколько значительных стихотворений на Ветхозаветную тему. 
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ИМПРЕСИОНИСТИЧКА ПРОЗА  
МИХАЈЛА КОЦЈУБИНСКОГ

Kао ниједан његов савременик, и као ниједан украјински писац уопште, Коцјубински 
у свом стваралаштву градећи нови пут у украјинској књижевности – пут импресионизма, 
сигурно корача путем реализма, модернизма, експресионизма, соцреализма, психолошког 
реализма. Коцјубински брзо израста из старе прозе, одбацивши традиционалне типове старе 
белетристике, етнографизам и сентименталну тугаљивост над несрећом сељака и постаје 
импресиониста. Код Коцјубинског доминира све што се може опазити чулом вида и што 
је осликано бојама. Управо у овоме се и манифестује својеврсна карактеристика писца, 
обраћање другим врстама уметности, а посебно сликарству. Зато се његови описи природе 
издвајају својом пластичношћу, лепотом и оригиналношћу метафора.

Кључне речи: импресионизам, Михајло Коцјубински, украјинска књижевност, новела, 
пејзаж, психичко стање, јунак, писац, «Цвет јабуке», «На острву».

Импресионизам као последњи универзални стил у историји уметности настаје 
у сликарству, али се шири и на књижевност, књижевну критику (импресионистичку 
критику), музику, скулптуру и друге врсте уметности. Развој импресионизма везан 
је за крај ХІХ – прву половину ХХ века, зато импресионизам као скуп стилских пра-
ваца, као одређена обележја жанра наставља да постоји у ХХ и ХХІ веку. Стилисти-
ка импресионизма ефикасно се користи и у релатнивно новим врстама уметности, 
као што су биоскоп, телевизија.

Импресионизам је последњи стилски правац повезан са реализмом, и први 
повезан са модернизмом. Такорећи, прелазни стил, као и претходни, не губи 
хармонијску представу о човеку, али се већ усредсређује на његов унутрашњи 
космос, на индивидуалност, непоновљивост, пролазност, душевну драму сваког 
људског живота. То је било уметничко откриће, мада не само импресионизма које је 
органски ушло у структуру других стилских праваца ХХ-ХХІ века. Зато је данас ак-
туелно истраживање импресионизма које се интензивно развија током последњих 
деценија, продубљујући разумевање уметничког мишљења нашег времена.

Историјски се импресионизам развио у књижевности под утицајем сликарства. 
Импресионизам се у књижевности манифестује сличношћу његовог доживљаја 
са доживљајем сликарства. У теорији сликарства и манифестима самих уметника 
овог правца овај доживљај описан је разводњено: непознато се одређује кроз непо-
знато. Истовремено књижевност и сликарство су две различите врсте уметности 
са суштински различитим средствима представљања и изражавања. Зато се данас 
поставља питање одређивања књижевног импресионизма као самосталне естетске 
појаве која има своје карактеристике повезане са специфичношћу књижевности као 
врсте уметности.
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Импресионизам настаје као удаљавање од академске традиције, истовре-
мено док се у филозофији одиграва прелазак од класичног ка некласичном об-
лику филозофирања. Рационализам са његовим првенством првобитне реално-
сти у другом је плану и сва се пажња усредсређује на човека, његово постојање 
– егзистенцијалну проблематику.

Импресионизам је у књижевности такође удаљавање од традиционалних обли-
ка уметничког мишљења, и мада споља понекад чува сличност реализму, у суштини 
је нова појава усредсређена на унутрашњи свет човека.

Импресионистом називају уметника који је доследно, од почетка и до краја 
стваралачког пута социјално оријентисан! Типично обележје импресионизма је 
асоцијалност, антисоцијалност, то што је импресионизам довољан и снажан метод 
и правац само у сликарству, а у књижевности се он манифестује као стилски покрет, 
изједначавајући се са другим самодовољним методама, пре свега са симболизмом. 

У украјинској књижевности свој импресионизам гради Михајло Коцјубински1 
жељно учећи од француских писаца, мајстора пера, Емила Золе, и пре свега, од Ги 
де Мопасана који су у француској школи развили оно што неки називају импресио-
нистичким реализмом, мада га је можда тачније назвати натуралистичким импреси-
онизмом. Стваралаштво Михајла Коцјубинског у себи садржи културно наслеђе два 
столећа, ХIХ и ХХ века, на преласку којих је писац стварао. У ово време посебно 
се развија древна тенденција ка синкретизму уметности. Велика културна превласт 
у овом смислу било је сликарство раних импресиониста. Њихов позив савремено-
сти, обраћање природи, сунцу, лепоти земље импоновали су писцима-реалистима, 
посебно Коцјубинском. Сам Коцјубински волео је да слика. У први план писац не 
ставља фабулу, већ психичка стања појединих јунака. Код њега је и језик нов, нема 
дугачких реченица и сложених синтагми. Ова танана фиксација утисака, лаконич-
ност израза, дубоки лиризам, ритмичност или уједначени ток језика, мајсторство 
описа природе и дубине психолошких анализа постају карактеристичне црте ства-
ралаштва Михајла Коцјубинског. 

Као реалиста, Коцјубински у својим делима скреће пажњу на осликавање 
детаља које виђамо у свакодневном животу. Најпре као натуралистички импресио-
ниста, а касније као психолошки импресиониста Коцјубински осликава најтананија 
и најдубља осећања људске душе. Овај стил психолошког импресионизма је толико 
оригиналан, те га можемо сматрати творевином самог писца.

Својим новелама Коцјубински често даје поднаслове називајући их слика-
ма, скицама, акварелима, етидама2, и попут сликара који природу уме да осети, 
Коцјубински речима бравурозно пластично осликава природу, пејзаже и звукове у 
њима, обједињујући у својим делима три врсте уметности: књижевност, сликар-
ство и музику. У овим новелама описи природе су савршени и у тесној су вези са 
расположењем јунака. 

1 Михайло Михайлович Коцюбинський (1864–1913), украјински писац, друштвени делатник, пред-
седник «Просвете» у Чернигову, један од организатора «Братства Тарасоваца»

2 образок, нарис, акварель, етюд
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Карактеристична црта импресионистичког књижевног дела који га пореди с 
импресионистичким сликарством је пејзаж. За разлику од реалиста, представници 
импресионистичког правца мењају карактер пејзажа. Ово више није једноставно 
делић природе који писац детаљно посматра, већ помоћу ње осликава стварност 
онаквом каква она јесте. Сада се у пејзажу наглашава непостојаност, променљивост 
представљеног под утицајем расположења посматрача или различитих светлосних 
и ефеката боја. Мења се и тачка гледишта са које се овај пејзаж посматра, он не 
припада аутору, већ јунаку дела. Управо зато је концепција времена у оваквом опи-
су актуелна, све што јунак примећује види сада и овде. Најбоље примере импре-
сионистичког пејзажа у украјинској књижевности налазимо управо у стваралаштву 
Михајла Коцјубинског. Писац не поставља себи за циљ „фотографско“ стварање 
стварности, већ опажа природу око себе у вези са расположењем и емоцијама 
јунака. У зависности од функција описа пејзажа, новеле Коцјубинског можемо по-
делити на две врсте:

1. Новеле у којима пејзаж обавља функцију наглашавања емотивног стања 
јунака, разликовање других осећања у конкретном тренутку живота. Важна 
функција оваквог пејзажа је стварање слике расположења у конкретној ситуацији. 
У ову групу спада већина новела Коцјубинског, међу којима и „Цвет јабуке“.

2. Новеле чија се структура састоји од целовитог пејзажа, истискујући садржај 
и радњу, или оних у којима импресионистички пејзаж заузима већи део дела и 
представља њен централни саставни део. У оваквим новелама психичко стање и 
осећања јунака који чине основу осликани су управо преко пејзажа онако како га 
јунак доживљава. У ову групу може се убројити новела „На острву“.

Коцјубински у украјинској књижевности започиње потпуно нови пут – пут им-
пресионизма када се 1902. године појављује његова новела „Цвет јабуке“ у којој 
даје дубоку психолошку анализу ликова. „Цвет јабуке“3 је у у потпуности психо-
лошка новела. 

Оцу, главном јунаку дела који је притом и писац, мајстор речи, умире ћерка. 
(„Тамо, у жениној спаваћој соби, умире моје дете“ [66]). 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 си-
метрично!..“ [66]) 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.“ 
[70]) Срце је испуњено тугом, али је све у стању пишчеве напете психе и необично. 
(„Када сте несрећни, када сваког тренутка ишчекујете неку несрећу и ваша душа 

3 превод Тање Гаев објављен у: Часопис студената украјинистике вікно, Випуск III, Филолошки фа-
култет у Београду, Београд, 2008, 66—72, назив оригинала: Михайло Коцюбинський, Цвіт яблуні (етюд), 
ІN: Михайло Коцюбинський, Вибрані твори, Видавництво художньої літератури «Дніпро», Київ, 1974, 
ст. 195—201 (сви цитати у тексту наводе се према пагинацији наведеног превода)
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је напрегнута као жица на инструменту, саветујем вам да зауставите часовнике. 
Ако их пратите, 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.“ [68]). Писац се 
удубљава у психичко стање и детета, и жене, и самога себе, јача их, доводи до на-
петости 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!..“ [68]). 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 служ-
би једне замисли: да наприви 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 ма-
леним телом и бојажљиво светло раног јутра које је обгрлило још сиву кућу... и на 
столу заборављену, неугашену свећу која кроз зелени кишобран баца мртве тонове 
на изглед детета... и просуту доле воду, и бљесак свеће на бочици са леком... Да не 
заборавим... да не заборавим ништа... ни та ребра, која са последњим удисајима час 
подижу, час спуштају ћебе... ни те, већ мртве, златне коврџе, расуте по јастуку, 
ни топао мирис тела које се хлади, који испуњава кућу... Све ће ми то послужити... 
једном... као материјал... ја све осећам, ја разумем, неко ми говори о овоме, неко дру-
ги, 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 од-
вратно, како ми је страшно, како ова свест рањава моје родитељско срце... Не могу 
више да издржим... Напоље, напоље из куће што пре...“ [70]). 

Коцјубински пред читаоцем верно и храбро открива сложене процесе који се 
одигравају у најскривенијим запећцима људске психе. Он не жели да каже читаоцу: 
„погледајте, моје дете умире, ја патим, несрећан сам“. Коцјубински не жели да иза-
зове 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, поле-
тела је тамо, а ја се бацам 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 плашим свог гласа. вилица ми се стеже, хладни 
зној облива чело... Падам у фотељу, покривам очи дланом... А-а!“ [70]).

Новела садржи и богате импресионистичке пејзаже. У њима се све одвија у 
контрастима: с једне стране је безбрижни свет који окружује кућу, с друге стране 
је кућа у којој умире пишчево једино дете, испуњена тамом, страхом, болом („Иза 
црних прозора је свет, окупан ноћу, а моја кућа ми изгледа као кабина брода који 
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плови некуда непознатим црним морем заједно са мном, са мојом тугом и са мојим 
страхом.“ [66]); 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.“ [66]); у души је немир, у кући је ред који још 
више побуђује душевни немир („Намештена и недодирнута постељина на кре-
вету посебно боде око.“[66]); 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 наджи-
вело... Оно код мене увек изазива расположење, осећање везе са далеком прошлошћу, 
са животом мојих предака. Има нечег једноставног и драгог у том проговарању 
клепетала којим оно у тишини и празнини обећава да ће чувати мир твог сна...“ 
[67]), у кући откуцава часовник, напрежући већ пренапрегнуте нерве („Часовник у 
трпезарији је откуцао два. Гласно, оштро. Ова два откуцаја су ми пала на главу, 
као гром из неба, као нож гиљотине. Умало ме нису убила.“ [68]). Пред пишчевим 
уморним очима „простиру се дуге зелене ливаде са тако свежом травом...“ [68]. 
Коцјубински не наглашава случајно управо зелену боју – боју живота која се по-
степено 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 слици, 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?“ [70]). Цвет јабуке је чист и бео као што 
је чиста грехом неоскрнављена душа преминулог детета („Прекривам је цветом 
јабуке са свих страна, обасипајући је тим цвећем, тако нежним, тако чистим, 
као моје дете.“ [72]). Све је безбојно, стерилно, тупо, безлично, као и пишчево 
расположење („А моје сећање, тај мој нераздвојни секретар већ записује и ову без-
власт тела усред цвета јабуке, и игру светлости на потамнелом лицу, и моје чудно 
расположење...“ [72]).

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 напето-
сти у чипку импресионизма уплиће се симболични лик цвета јабуке, непотребне 
земаљске латице које су остале у рукама. У овој симболици је корен синтетизма 
коме је писац тежио.

Тешко је одредити границу где се завршава Коцјубински реалиста, а где 
почиње Коцјубински импресиониста. Јер и у првом периоду свог стваралаштва, у 
периоду дозревања од спољашњег осликавања ликова живота људске свакодневи-
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це, појављује се клица умешности загледања у дубину људске душе, у све делове 
срца, а у другом периоду стваралаштва – у периоду зрелости осећају се тренуци 
осликавања (етнографизам у „Сенци заборављених предака“4) који су преузети из 
времена далеко пре украјинског реализма.

Основна црта стила Коцјубинског је његов својеврсни оригинални карактер им-
пресионизма. Он, као ниједан његов савременик, природно изједначава две крајње 
супротности: народњачки стил, представљање душевних рефлекса обичних људи 
који касније прелива у одабрани естетизам самог описа. У делима Коцјубинског 
из другог периода стваралштва могу се, осим импресионизма, приметити и ро-
мантика, црте симболизма и чак „идеалног реализма“. У психолошко-уметничком 
осветљавању писац користи свој новооткривени манир, налик француским сликари-
ма импресионистима, који су одабирали један трен са посебним обележјима и самом 
својом суштином. Исто тако и Коцјубински као да баца зрачак свог уметничког свет-
ла и надјубљи суштински је онај који описује осећања, психу човека, најдубље суш-
тинско разумевање тренутка у којима се постиже музичка поетичност представе.

Функција импресионистичког пејзажа мајсторски је разоткривена у новели 
„На острву“5. Важна црта овог дела је та што пејзаж не само да заузима централно 
место у делу, већ јесте само дело. Ипак, у овом случају новела Коцјубинског не 
може се поредити са пејзажном новелом. Карактеристична црта пејзажне новеле је 
то што пејзаж у њој постаје реални резултат стварности у чијим везама аутор види 
и уз помоћ које представља одређену социјалну појаву. Зато, мада у целој новели 
такође постоји посматрач, а то је аутор, он реалност само једва приметно коригује, 
остајући у својој основи објективна реалност. Важна карактеристика импресиони-
стичке пејзажне новеле је промена тачке гледишта приповедача с објективног на 
субјективни, зато основу организације такве новеле не чине просторни и времен-
ски односи међу детаљима који се описују, већ асоцијације главног јунака које су 
изазване његовим унутрашњим стањем. Ову карактеристичну црту можемо пра-
тити на примеру новеле „На острву“. Овде је важна позиција приповедача, јер 
Коцјубински кроз девет кратких слика у новели наглашава са чије тачке гледишта 
су представљене слике природе: самога приповедача, мора, буре, трга, људи који се 
окупљају на трговима, неба, птица, агава... Само указивање на субјективну тачку 
гледишта је и кључ за разумевање система ликова у делу, а оваквих показатеља у 
новели је безброј: „чим затворим очи“, „будим се несхатљиво узнемирен и седам 
на кревет“, „тада схватам“, „а ја гледам небо“, „волим своју собу“, „осећам не-
мир“, „претурам све на столу“, „још издалека дочекујем ружичасте плочице град-
ског трга“, „сваког дана пролазим поред усамљног напуштеног врта“, „разгледам 
нежну линију врата“, „осећам да сам љубоморан“, „отварам ујутру прозор“. У 
вези са субјективним погледом приповидача поставља се питање да ли су управо 

4 наслов оригинала „Тіні забутих предків»
5 назив оригинала «На острові» ІN: Михайло Коцюбинський, Вибрані твори, Видавництво художньої 

літератури «Дніпро», Київ, 1974, ст. 495—510 (сви цитати у тексту наводе се према пагинацији оригина-
ла у огледном преводу Тање Гаев)
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слике природе описане у новели. На први поглед да, али ако се обрати пажња на то 
да ми стално видимо свет око нас очима главних ликова који пада на план природе 
како бисмо боље схватили своју душу и одморили се, онда се може претпоставити 
да управо своје душевно стање главни јунак и пројектује на ликове природе, дакле, 
предмет описа у делу није природа, већ душа јунака са његовим бригама. Управо 
у души, а не у природи, „собу потискује љубичаста рогата флека и плови по зе-
ленкастим таласима, као џиновска сенка брода“, „бура узбуркава море и стене: 
покреће острво, носи га на таласима, а сама дивља и виче на телефон“, „море сија 
златним плаветнилом, водена прашина га удара белим крилом“, „земља се одмах 
подмладила“, „небо је данас тихо, плаво, дубоко и тако се несебично слива надоле 
и сигуран сам да оно улива мору плаветнило“, „дете коврџаве косе, прљавог носа, 
сунча гола колена на сунцу и сисајући поморанџу осмехује ми се“, „све ми изгледа 
као луткарско позорише у коме је режисер помешао редослед у драми“. За описе 
пејзажа у новели „На острву“ карактеристична је концентрација аутора на једне 
исте боје што наглашава емотивно стање јунака и одређује карактер поимања ствар-
ности управо у том тренутку. У игри боја треба нагласити умеће аутора не само да 
опише природу уз помоћ боја, већ да слика речима, дајући им дубље значење. Спек-
тар боја мења се према промени расположења јунака, његовог психичког стања. 

У првој слици видимо боје и чујемо звукове острва на које је приповедач кро-
чио и на коме треба да живи. Све је шаролико, егзотично, непојмљиво, весело, буч-
но. Све наглашава наду јунака у бољи живот, у прочишћење његове душе. 

Већ у следећој слици видимо, тачније, чујемо слику буре која све помера, уно-
си неописиви немир и необјашњиви страх у душу јунака: „телефон звони гласно 
и упорно. Можда је нека несрећа, потоп, земљотрес? Звоњава ми не да да дођем 
себи. Ситно, пиштаво, као хистерични смех непрестано се слива и испуњава 
кућу немиром. Да устанем и питам ко зове? викнућу телефону у грло, рећи ћу му 
љутито: ко зове? Али не устајем. Осећам у својој кући некакву узнемирујућу буку, 
нешто се по њој креће, пригушивши јецаје шушка у тмини папир, помера зидове и 
звецка стакло. А телефон удара у хистеричном нападу, убрзава смех као лудак и 
већ га прелива у текућу млаз плача. Тада схватам: бура је“ [496]. 

У трећој слици као да се ништа није ни догодило, све је мирно, безбрижно, 
тихо: „Море се тако невино плави испод зидова стена, и сунце тако нежно сија 
да се и камење смеје. Земља се одмах подмладила. Темељи тераса кезе зубе ка сун-
цу, а сенке од виноградних лоза прекриле су густом чипком златне одоре башти.“ 
[497]“Ослањам се на зид и смејем се детету. Ах, како је добро скупљати осмехе и 
делити их другима!“ [498] 

Четврта слика почиње безбрижно, уравнотежено, описом собе „беле, као 
снегуљица, с букетима ириса на столу и са Ботичелијем на зидовима. Али највећу 
радост ми доноси прозор. Цео дан у њега гледа море. Од изласка до заласка сунца 
плаве се у мојој соби прозорска стакла, као морско око“ [498], али одједном све се 
мења и највећи немир, страх, стрепња уливају се у срце јунака и он, као дављеник 
који се хвата за сламку, тражи оловку која је пала са стола, јер је она његов једини 
спас: „Осећам немир. Ко зна зашто. Непрестано устајем, ходам по кући и поново 
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тешко седам. Тесно ми је у мојој одећи, непријатно ми је у кући. Глува узнемире-
ност куца ми о срце, као да хоће ући у њега. Премештам све на столу, без потребе 
премештам књиге и нервирам се што је оловка нестала. Где је оловка? Пипам по 
столу, премештам папире, измештам књиге. Ко је узео оловку? Знам да ми не тре-
ба то малецно парче и знам да мој мир зависи од тога да ли ћу наћи оловку.“ [498] 
„Стене су се угасиле, разлио се Ботичели, по белилу прозора сливају се сузе, а ја 
имам жељу да се и сам разлијем у сенку.“ [499] Ова слика је крај неспокоја јунака. 

Са петом сликом, као што после кише долази сунце, јунак кроз спектар дугиних 
боја посматра свет, тражи и проналази свој мир. Доминацијом час једног, час другог 
контрастног спектра боја, осећања и психичких стања писац успева јасније да ослика 
конфликт у коме се манифестује „дијалектика слободе и потребе у животу човека“: 
„већ издалека дочекујем ружичасте плочице градског трга, жуте зидове funicolare 
и куле“ [499], „сироти кицош је раменима подупрео бели стуб“ [500], „жута леђа 
фијакера поређаних у ред сјаје се на суцу“ [500], „плави носачи у широким блузама 
премештају се с ноге на ногу...“ [500], „Пролазе Американке. ...све у белим везеним 
јакнама и у жутим папучама“ [500], „Полицајац у црном плашту плавих образа и 
црвеног носа сањиво маше штапом у ваздуху...“ [500], „Прође пар девојака непо-
кривене главе високих груди са црвеним марамама на раменима“ [501]. 

У шестој слици попут „Два бела лептира, један за другим, однекуд слећу на 
мирну траву, као трешњин цвет: час бљесну на сунцу, час постану сиви у сенци. 
Помашу крилима, мужјак додирне женку, и даље се наставља удварање“ [502] и 
јунак ужива сатима у детаљима који га окружују, наслађује се доколицом, осећа се 
добро и сигурно и чини то изнова и изнова. 

У седмој слици у центру јунакове пажње је добри стари барба Ђузепе који 
„упија мирис соли и јода, облизује усне, вечно слане, износи на обалу кофу фарбе и 
одмах почиње да пева. Он буди море. Истина, у његовој песми је мало сумпора са 
везува и мало магарећег њакања, али не мари. Море то воли. Још беличасто, као да 
је преко ноћи прекривено платном, оно се полако протеже и у сањивој млитавости 
нежно избацује прве таласе на обалу. А Ђузепе пева. Меша, погурен, фарбу и шаље 
на море крилате речи...“ [503]. Ђузепе ужива у мору, у песми, у плодовима мора 
сваким атомом свога бића. И јунак му се диви и помало завиди. О, тај добри стари 
Ђузепе га је много чему научио, али за штошта јунак још увек није спреман. 

У осмој слици јунак је стављен пред највеће искушење: на врата његове душе 
куца нико други до љубав. И јунак воли, страсно, неутољиво, ужива, као да може 
бити икако другачије: „У том тренутку разгледам доњу нежну линију врата, меки 
изрез на грудима, удубљење на руци, тако чисто и свеже. Знам да су прсти у рука-
вицама као латице руже. Све то улази у мене, расте као да сам све то годинама 
гледао и миловао. И када изненада као да отвори на мене своје влажне љубичице, 
моје очи сигурно убацују у њих: – Ти си моја. Она још не зна „чија“, мало се нећка. 
Али ја се не нећкам и само чекам када ћемо се погледати. – Ти си моја. Тада њене 
очи одједном отварају свој плави бездан спреман да ме прогута и сигурно говоре: – 
Твоја. – Заувек? – Заувек. Зар може бити другачије. Стојимо на истој земљи, свега 
је десет корака између нас, исто нас сунце повезује, исти крајолици улазе у нас, и 
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чак се наше сенке заједно стапају. Ми час купамо очи у мору, час очи у очима...“ 
[507]. У следећем тренутку јунаком преовладава љубомора, али он није тужан, 
јер зна да је природа и лепота коју му она доноси вечна и верна: „Осећам да сам 
љубоморан. Окрећем јој се раменима и обећавам себи да је међу нама сада готово. 
Уживај у своме Британцу... Нећу те ни погледати. више ме занима лепота приро-
де, вечна и верна. Ни за шта се нећу окренути. Макар плакала, макар преклињала. 
Ни за шта...“ [508]. 

Јунак је потпуно миран, спокојан, уравнотежен, спреман и за саму смрт која ће 
му донети коначни спас. То видимо у последњој деветој слици: „Увек се узнемирим 
када видим агаву: сиву круну тврдог листа, зубатог по крајевима и оштрог на врху, 
као наоштрени колац. Сместила се по терасама и овенчава прикривену снагу земље. 
Јер њен цвет је висок, зелено стабло изгледа као стуб са венцем смрти на челу. Јер 
таква је тајна агаве: она цвета да би умрла, и умире да би цвала.“ [509]. Јер у тре-
нутку умирања, агава је ближе животу „Обавијена ветром, ближе небу, агава сада 
види оно што најпре није видела. Она види море и стене, прва дочекује излазак сунца, 
последња лови црвени залазак, а ветар шушти око ње исто, као и у крошњи дрвећа“ 
[509]. Јунак то разуме и сам, попут смртне агаве, поздравља смрт и клања јој се: 
„Отварам ујутру прозор и видим низ агава у цвату. Стоје, танке и високе, са венцем 
смрти на челу и поздрављају далеко море. Ave, mare, morituri te salutant!..“6 [510].

Карактеристична црта пејзажа „На острву“ је својеврсна закономерност опи-
са: они као да следе поглед главног јунака који не види будућност и не мисли о њој, 
постоји само овде и сада, све остало у овом тренутку није битно. 

Важна црта импресионистичког пејзажа „На острву“ је његова условљеност 
душевним стањем јунака. Сумње, страх, умор и, истовремено, радост, мир, 
одушевљење – сви ови процеси који се одигравају у животу јунака пројектују се и 
на стање природе. 

Пејзажне новеле служе како би се пренело расположење, бриге, душевно стање 
главног јунака. Изражајни почетак у таквим пејзажима доминира над представама и 
информацијама, јер у новели ми не видимо реалне описе или коментаре аутора.

Можемо закључити да импресионистички пејзаж у новелама Коцјубинског 
обавља неколико функција:

1. Служи како би се представиле појаве природе, ипак ово представљање је 
делимично, јер у сликама пејзажа можемо видети само оно што види главни јунак 
кроз призму субјективног доживљавања на основу ког се и гради опис природе.

2. Служи како би се представило расположење и сложени процеси који се деша-
вају у души јунака и који утичу на карактеристике којима он доживљава природу.

Коцјубински је велики мајстор импресионистичког пејзажа у коме су помоћу 
уметничких средстава и јарких уметничких детаља представљене најнежније 
нијансе осећања и утисака које је немогуће описати обичним речима, управо зато 
језик природе постаје основа за представљање душевног стања јунака.

6 Здраво, море, поздрављају те они који одлазе у смрт! 
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Taня Гаев 

ИМПРЕССИОНИСТИЧЕСКАЯ ПРОЗА МИХАЙЛА КОЦЮБИНСКОГО

Резюме

Творчество Михайла Коцюбинского содержит в себе культурные достижения двух столе-
тий, ХIХ и ХХ века, на переломе которих он писал. В данное время особенное развитие обна-
руживается в древней тенденции к синкретизму исусств. Большим культурным достижением 
в данном смысле была живопись ранних импрессионистов. Их приглашение к современности, 
обращение к природе, к солнцу, ко красоте земли импонировало писателям-реалистам, осо-
бенно М. Коцюбинскому. И, действительно, как любой из его современников, и как любой из 
украинских писателей, вообще, М. Коцюбинский в своем творчестве, создавая новый путь в 
украинской литературе – путь импрессионизма, уверенно идет путем реализма, модернизма, 
экспресионизма, соцреализма, психологического реализма. М. Коцюбинский быстро вырос из 
старой прозы, отрекшись от традициональных типов старой беллетристики, этнографизма и 
сентиментального горевания над сельским горем и стал импрессионистом. У М. Коцюбинского 
преодолевают впечатления зрения и колоритные образы. Именно в этом проявляется самостоя-
тельная характерность писателя, обращение к другим видам искусства, особенно к живопи-
си. Именно, поэтому его описания природы отличаются своей пластичностью и оригинально-
стью метафор. Сам М. Коцюбинский любил рисовать. У писателя в першем плане не фабула, 
а психические переживания отдельных героев. Здесь и язык новый, нет долгих предложений и 
глагольных словосочетаний. Данная тонкая фиксация впечатлений, лаконичность выражения, 
глубокий лиризм, ритмичность или легкость языка, мастерство описаний природы и глубокий 
психологический анализ становлятся характерной чертой творчества Михайла Коцюбинского.
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НОВА КЊИГА ЗА ОМЛАДИНУ 
СЛОВАЧКЕ ВОЈВОЂАНСКЕ СПИСАТЕЉИЦЕ 

МАРИЈЕ КОТВАШОВЕ – ЈОНАШОВЕ „SÚ TO VážNE VECI“

У раду се говори о књижевном стваралаштву за децу Марије Котвашове – Јонашове, 
савремене списатељице за децу и омладину војвођанских Словака. Издала је пет књига, од 
тога три за децу средњег читалачког узраста а две књиге за омладину. У раду се прати развој 
њеног стваралаштва од самих почетака до данас.

Кључне речи: књижевност за децу војвођанских Словака, Марија Котвашова – 
Јонашова, стваралаштво за децу, стваралаштво за омладину.

Благе, жуто-зелене корице са портретом девојчице са веселим осмехом и сим-
боличним знаком прстију као и називом исписаним црвеним словима адекватно 
наговештавају садржину најновије књиге Марије Котвашове Јонашове Sú to vážne 
veci. Књига представља збирку проза чији дечји књижевни јунаци подсећају, на 
тематском плану, на адолесцентну јунакињу Ољгу Поломцову из романа Кларе 
Јарункове Jediná која, слично као и ликови Котвашове, „проживљава и решава 
озбиљне ствари“. Тематика је слична и поред тога што је од првог издања „девојачког 
романа“ Јарункове протекло скоро 50 година. Заједничке црте су, у суштини, остале 
исте једино што се, у складу са нововременском друштвеном ситуацијом и социо-
лошким, техничким и психолошким померањима, у развоју сазревајуће омладине, 
променио начин понашања адолесцената према родитељима, породици, школским 
друговима и учитељима. Οва „једина“ се понаша као личност која све препреке 
може да савлада сама.

Пошто је Котвашова у књижевност ушла књигама са деминутивним насло-
вом Ocko, kedy pôjdeme? i Ocko z čokolády, оне су, што се узраста и жанра тиче, 
намењене читаоцима млађег школског узраста. Како су одрастала њена властита 
деца и њихови школски другови и деминутив оцко (татица), из прве две књиге, 
бива, у трећој, Mať pätnásť je také ťažké alebo Striptíz замењен у otac, дакле већ у овој 
књизи доћи ће до изражаја озбиљније, језички немилосрдније, експресивније ствари 
око нас, са којима су се срели не само петнаестогодишњи адолесценти већ и њихови 
родитељи. Овом књигом (причом о догодовштинама петнаестогодишње јунакиње), 
која представља први модеран роман за омладину у словачкој војвођанској средини, 
Котвашова је доказала да је најуспелија и најкреативнија ауторка не само дечје већ 
и омладинске књижевности.

Већ сама чињеница што се у словачкој војвођанској књижевности појавио први 
модеран интенционални „девојачки“ роман заслужује пажњу критике. У словач-
ком књижевном развоју проза са књижевном јунакињом – девојком нема богату 
традицију. О модернном роману са девојком у улози главне јунакиње први је у 
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Словачкој писао Ján Sedlák у књизи Epické žánre v literatúre pre mládež. У оно време 
– шездесетих и седамдесетих година – „девојачке“ романе у Словачкој писали су 
Elena Čepčeková: Marcela, neplač; Dievča z majera, Ferdinand Gabaj: Maturantka Eva 
и Eleonora Gašparová: Spievajúce drevo Helena. Овај жанр је најизразитије реализо-
ван у књизи Кларе Јарункове Jediná. 

Прво објашњење модерног омладинског романа, у бившим југословенским 
оквирима, Александра Флакера Проза у траперицама давне 1976. год. данас је, за 
анализу модерних романа, вероватно, само оријентационо. Шта, у данашње вре-
ме, сматрамо омладинским романом? Према словеначкој теоретичарки Марјани 
Кобе трећи узрасни период, од 15 – 18 година, приказује лик који излази из школ-
ских клупа и улази у нови свет, свет одраслих или је у њега „бачен“, тако да, као 
адолесцент који постаје зрео човек, открива његове координате и, уједно, тражи, 
ужурбано и усамљено, свој сопствени лик. Чешка критичарка Мирослава Генчиова 
наводи мноштво жанрова омладинског романа, али не прецизира шта омладински 
роман значи терминолошки. Према Стјепану Храњецу овакав роман је врста омла-
динске књижевности, у коме су приказани главни јунаци – адолесценти са својим 
доживљајима, несрећама и чежњама.

И роман Марије Котвашове има јасно описан лик главне јунакиње адолесцент-
киње, која се налази у проблематичном периоду пубертета. Књижевни простор 
и време су прецизно одређени а пажњу младог читаоца, пре свега, привлачи 
занимљив догађај у којем се, повремено, идентификује. Главни лик прича у првом 
лицу. Треба нагласити да је, у овом делу, присутан жанровски синкретизам, у ствари 
преплитање разних жанрова реалистичког романа. Садржи у себи елементе аван-
туристичког омладинског романа, љубавног, социјално-психолошког (дроге, алко-
хол, љубавне страсти) и романа „у траперицама“, односно романа у фармеркама где 
адолесценти иступају са специфичним погледом на свет и постају „бунтовници без 
разлога“. Из свега тога проистичу и сукоби у односима јунакиња – школа, јунакиња 
– породица, јунакиња – околина. Према животу ликови се односе неодговорно и у 
сукобу су са школом и родитељима а њихови тренутни главни животни циљеви су 
забава, експериментисање са алкохолом и прва љубавна искуства.

Овај омладински роман је, код читалачке публике, изазвао несвакидашњи инте-
рес нарочито код ученика завршних разреда основне школе и међу средњошколцима. 
То значи да врста романа „у траперицама“, како га је назвао Александер Флакер 
1976. год., који у словачкој војвођанској књижевности почиње 1985. год књигом 
Зорослава Спевака Prst v nose, наставља своје трајање, после дуге временске паузе 
(више од двадесет година) у књизи Марије Котвашове – Јонашове Mať pätnásť je 
také ťažké alebo striptíz. Код читања ове књиге важно је обратити пажњу на то коме 
је она намењена. Сигурно није намењена само омладини већ и родитељима који ће 
у њој пронаћи и васпитне методе за своје кћерке и синове.

Код праћења стваралаштва Марије Котвашове, од њених почетака, присутан је 
био моменат ишчекивања када ће од татице постати отац, када мажење са татицом 
престаје а отац, упркос томе што представља епизодни лик, сазревањем властите 
деце као да почиње да се буди, при чему постаје свестан своје улоге у породици код 
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васпитања деце, нарочито у њиховом адолесцентном узрасту. Међутим, овде није 
битно што се татица променио у оца, већ то што је Котвашова, као ауторка доказала 
да је способна да пише прозу и за старију омладину.

Улазећи у период пубертета, књижевни јунаци Марије Котвашове у најновијој 
књизи Sú to vážne veci имају велике прохтеве који су за родитеље често несхватљиви. 
У стваралаштву за младе принцип Марије Котвашове, код стварања епских ликова, 
је контраст. Контраст између младе генерације и старије генерације – родитеља. На 
основу тога могуће је јунаке ове прозе посматрати са два аспекта. Овде се сусрећу 
две генерације и два дијаметрално различита погледа на конкретне ствари и збивања. 
Један угао посматрања је поглед рационалан – родитељски заснован на представама 
одраслих о понашању сопствене деце. Долази до неразумевања и сукоба, при чему 
родитељ често осцилира између претеране строгоће и потпуне капитулације.

Другачији поглед на свет око себе имају адолесценти. Њихов поглед на ре-
алност је увек „исправан“ и тешко га је „сломити“. Родитеље доживљавају као 
ограничавајући фактор својих поступака и као сувишан баласт. Баш због тога јунаци 
ове прозе, када уђу у фазу сазревања, родитеље почињу да посматрају другачијим 
очима и није им јасно да су то они исти родитељи који су, док су били мали, у њима 
изазивали љубав и дивљење. Ова два различита погледа на исте ствари теже ка 
превазилажењу и, обично, завршној синтези. На фотографији би то изгледало као 
да два ока са једне стране, која севају гневом и избацују стреле на два забринута 
ока, која смирено и нежно шаљу сигнал оним првим. Разумљиво је да се код тога 
јавља варница која на површинском плану прелази у оштар дијалог пун експресив-
них речи а ситуација се, постепено, решава измирењем. Две стреле усмерене једна 
према другој се ломе и епски јунак, ипак, налази прави пут кроз живот, поучен и 
зрелији.

У прози Prvé cestovanie ученици седмог разреда Миро и Жело иду, први пут, 
сами у град на бувљу пијацу да себи купе патике, мајице и друге ситнице. Верно 
приказана забринутост мајки делује чак смешно што је наглашено прецизним вре-
менским хармонограмом припрема, одласка и успешног повратка из града. Нормал-
но је да су мајке брижне, али уместо тога да у породици чувају мир, толеранцију 
и угодну атмосферу, родитељи се честу мешају у живот своје деце – адолесцената 
из страха да ће нешто да им се деси, али, у подсвести, и због бојазни да ће их „из-
губити“ и то само због тога што постају самостални и одрастају. 

Другачија ситуација настаје када мајка васпитање деце остави оцу у прози Keď 
otec vychováva. Уместо тога да родитељи схвате да њихова деца сазревају, да поштују 
њихово мишљење и да, с времена на време, са њима попричају, они праве себе 
смешним истичући свој ауторитет и морализаторске норме приликом објашњавања 
појмова као што су секс, лезбијка итд. Оца и његове муке, приликом припрема за 
сексуалну едукацију, сазревајућа јунакиња (кћерка), малтене, извргава руглу.

Однос мајка – кћерка добија различите нијансе: мама у целокупном књижевном 
стваралаштву Марије Котвашове је од њених првих приповедака за децу остала 
брижна мама, мама – пријатељ, мама – непријатељ, мама – владар, мама – спре-
мачица, мама – куварица, мама – учитељица, мама – спаситељица, мама, ма каква 
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била, – моја мама. Када девојчица, у прози Данка, каже да је мама шашава, да се са 
њом свађа само зато да би што пре могла да оде пријатељици, мајка на то не обраћа 
пажњу и оправдано и намерно не реагује на њене провокације. У ствари, она је 
свесна чињенице да ако њена кћи у љутњи каже и нешто ружно, не мисли тако. 
Због тога успева да очува добар однос са кћерком. То је поука и за родитеље који би 
требали боље да схватају своју децу, да не ниподаштавају њихове ставове, већ да 
на њихова схватања реагују као на погледе себи равних. Понекад адолесценткиње 
(у прози Данка) доносе одлуке које родитеље збуњују. Тада их треба оставити да се 
уче на сопственим грешкама и не треба им наметати свој став по сваку цену.

Можда због тога и назив збирке проза из 2008. год. Mama poď sa hrať наговеш-
тава да се ради о мами која је заузета, љута, али, на крају, ипак загрли, помилује. 
Мама је у књижевном стваралаштву Марије Котвашове увек та која спашава 
ситуацију. Природно је да су маме поносне на своје кћерке када их посматрају како 
одрастају (Sestra si umýva zuby a rastie). Покаткад се кћерке од мајки дистанцирају. 
Вероватно ни јунакињи у прози Супер мама није лако када мора да се прилагоди 
младалачкој мајци, која носи фармерице и патике и слуша исту музику као и она. 
Нормална је појава да се другарице, једна другој, жале: „твоја мама је боља од 
моје, све ти дозвољава“. Ова стара фраза, ипак, на крају доводи главну јунакињу да 
закључка де је њена „строга мама“ у једном лицу – спремачица, куварица и мајстор 
у кући – је ипак боља него она супер мама. Зато ова проза делује и мало поучно јер 
сугерише да младе девојке треба да упознају и маме својих другарица и да имају 
и друге женске узоре. У стваралаштву Марије Котвашове најпре теткица а касније 
тетка је драгоцена у ситуацијама када треба решити проблеме, објаснити, помило-
вати и загрлити.

Хумористички тон се јавља у прози из свакодневног живота Telefománia. Богат 
дијалог, заплет и банални расплет у виду констатације да данас без телефона не 
може да се живи, решава проза, у облику детективске приче, у којој је реч о тражењу 
домаћег преступника који је највише користио телефон и направио велики рачун. 
Деца, пак, имају своје љубави а телефон, ипак, служи и за телефонирање у чети-
ри сата ујутро. Љубав је тема и прозе Frajer ako bonbónik у којој младе, модерне 
девојчице више не жале, не роне сузе и не обузима их депресија због изгубљене 
љубави, већ брзо проналазе новог момка.

Све прозе Марије Котвашове доносе добро расположење. Ипак, не мање, на 
читаоца ће деловати и проза Дамјан, која није типична за нашу књижевност. То је 
психолошка прича о судбини несрећног дечака који је остао без мајке. Неповољни 
психосоцијални услови у којима се обрео млади јунак утичу и на структуру и на ди-
намику личности дечака. У периоду Дамјанове адолесценције психолошке трауме 
неповољно утичу на емоције и психичку уравнотеженост детета. Стварају неизвес-
ност која може да се манифестује у неуротичном и психопатолошком понашању. У 
Дамјановом случају ради се о губитку мајке. Његово понашање се манифестује на 
различите начине, али, најчешће, у негативном смислу. Котвашова свог јунака води 
путевима разних увреда и несрећа, али када читалац већ очекује несрећан заврше-
так, чему је узрок маћеха, ауторка причу завршава, додуше не хармонично, али пру-
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жа јунаку могућност да брже одрасте и рационално размишља. Најважнију улогу 
у одлучивању о животу детета у приповетки има отац. И овде је однос отац – син, 
слично као и однос мајка – кћерка, у психологији породице изванредно важан и 
интиман.

Збирка кратких проза ауторке Марије Котвашове-Јонашове To sú vážne veci 
представља читљиву исповест сазревајуће јунакиње о неизбежном кидању веза које 
је спајају са детињством. Το је забавно – поучна лектира која ће заинтересовати не 
само кћерке које постају одрасле већ и њихове мајке. Када се адолесценција при-
ближава свом крају (око двадесете године), некада деца а сада већ одрасли људи 
откривају у својим родитељима и добре и лоше особине и постаје им јасно да су и 
они само људи. Када деца постану одрасли људи, брига о њима од стране родитеља 
се, природно, смањује, али за наше просторе ова брига је још увек традиционал-
на појава. „Синдром празног гнезда“ неретко мучи родитеље. У мислима се често 
враћају у детињсто и период сазревања своје деце. И књижевница Марија Котвашо-
ва Јонашова води своје књижевне јунаке, кривудавим стазама, у доба зрелости.

ИЗВОРИ

Mária Kotvášová – Jonášová: Ocko, kedy pôjdeme? Báčsky Petrovec: Kultúra, 1997
Mária Kotvášová – Jonášová: Ocko z čokolády.. Báčsky Petrovec: Kultúra, 2003
Mária Kotvášová – Jonášová: Mať pätnásť je také ťažké alebo Striptíz, Nový Sad: Hlas 

ľudu, 2007
Mária Kotvášová – Jonášová: Mama, poď sa hrať. Báčsky Petrovec: Slovenské vydava-

teľské centrum, 2008
Mária Kotvášová – Jonášová: Sú to vážne veci. Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské 

centrum, 2010

ЛИТЕРАТУРА

Ján Sedlák: Epické žánre v literatúre pre mládež. Bratislava: Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo, 1972

Zuzana Stanislavová a kolektív: Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež po roku 
1960. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2010

Jarmila Hodoličová: Prehľad dejín slovenskej vojvodinskej prózy pre deti. Београд: За-
вод за уџбенике и наставна средства, 2005

Јармила Ходолич: Савремено стање словачке књижевности за децу у Војводини. 
Ин: Детињставо. Часопис о књижевности за децу, Нови Сад: Змајеве дечје 
игре, 2010, бр.3, с. 41–47



Славистика XV (2011)114

Ярмила Ходолич

НОВАЯ КНИГА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ МАРИИ КОТВАШОВОЙ-ЙОНАШОВОЙ

Резюме

В работе говорится о литературном творчестве для детей Марии Котавашовой-Йона-
шовой, современного автора, пишущего для детей и словацкой молодежи в Воеводине. Пи-
сательница опубликовала пять книг, из них три для детей среднего школьного возраста, а две 
книги – для молодежи. В работе прослеживается развитие ее творчества с самого начала до 
сегодняшнего дня.
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GENERáCIE KRITIKOV V SLOVENSKEJ  
VOJVODINSKEJ LITERAÚRE

V príspevku sa hovorí o zrode literárnej kritiky v slovenskej vojvodinskej literatúre. Fundo-
vanejšia literárna kritika predovšetkým so širšími kultúrnymi a národnými zreteľmi sa objavuje 
v 50. rokoch na stranách obnoveného časopisu Nový život (1949). Prvý kritik, ale i redaktor, zo-
stavovateľ kníh a učebníc bol Ján Kmeť. Pritom netreba zabúdať na priekopníkov tohto segmentu 
literárnej činnosti z prvej polovice 20. st., kde patria napríklad Ján Čajak, Andrej Mráz a iní. Ne-
skoršie o literárnej tvorbe tunajších Slovákov písal i Michal Filip. Modernizácia literatúry a tým 
i modernizácia kritického myslenia o literatúre sa spája s menami dvoch významných literátov ako 
sú Michal Harpáň a Víťazoslav Hronec, ktorí svojim nástupom poznačili najmä 60. roky 20. st., 
keď prichádza ku generačnej a aj názorovej konfrontácii starších a mladších autorov. Títo dvaja 
generačne a aj svetonázorovo blízki kritici aj ďalej udávali smer vývoja slovenskej vojvodinskej 
literatúry predovšetkým v ich kľúčových kritických knihách. Na ich kritickú tvorbu už spoľahlivo 
mohla nadväzovať ďalšia generácia kritikov, dnešných päťdesiatnikov, kde zaraďujeme Adama 
Svetlíka a Michala Babiaka. Okrem uvedených autorov literárnou kritikou a literárnou vedou sa 
zaoberajú aj ďalší najmä vysokoškolskí pedagógovia a slovakisti ako sú Samuel Čelovský, Samuel 
Boldocký, Jozef Valihora, Jarmila Hodoličová, lingvista Miroslav Dudok, z mladších Zuzana Číži-
ková a Marína Šimáková – Speváková.

Kľúčové slová: literárna kritika, literárna veda, slovenská vojvodinská literatúra, Ján Kmeť, 
Michal Harpáň, Víťazoslav Hronec, Adam Svetlík, Michal Babiak

ГЕНЕРАЦИЈЕ КРИТИЧАРА У СЛОВАЧКОЈ ВОЈВОЂАНСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ

У раду се говори о настанку и развитку књижевне критике у словачкој војвођанској 
књижевности. Фундирана књижевна критика са ширим културним и народним циљевима са 
појављује 50. година на страницама обновљеног часописа Нови живот. Први критичар, али 
и уредник, састављач књига и уџбеника је био Јан Кмећ. Не треба заборавити ни пионире 
у овој области књижевне делатности, где спадају Андреј Мраз, Јан Чајак и др. а касније 
и Михал Филип. Модернизација књижевности и модернизација и развој критичке мисли 
о књижевности се веже за Михала Харпања и Вићазослава Хронца који се појављују 60. 
година 20. века када долази до генерацијске конфронтације погледа на суштину књижевних 
појава старијих и млађих аутора. Ова двојица генерацијски блиских критичара су својим кри-
тичким радовима у многоме одређивали правац кретања словачке војвођанске књижевности. 
На њихово критичко дело надовезује следећа генерација критичара – Адам Светљик и Михал 
Бабиак а њихова критичка мисао је на прелазу из модерне у постмодерну научну и филозоф-
ску епистему. Осим ових аутора књижевном критиком се баве и следећи високошколски пе-
дагози и словакисти Самуел Человски, Самуел Болдоцки, Јозеф Ваљихора, Јармила Ходолич, 
лингвиста Мирослав Дудок, од млађих Зузана Чижикова и Марина Шимак – Спевак. 

Кључне речи: књижевна критика, наука о књижевности, словачка војвођанска књи-
жевност, Јан Кмећ, Михал Харпањ, Вићазослав Хроњец, Адам Светљик, Михал Бабиак

V druhej polovici 20. storočia sa slovenská vojvodinská literatúra dostala na takú 
úroveň vo svojom vývine, že sa paralelne s rozvojom originálnej tvorby pociťovala čoraz 
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väčšia potreba aj jej kritického reflektovania. Po roku 1945 sa začal intenzívny literárny 
vývoj, začali sa sústavnejšie vydávať knihy tunajších slovenských autorov a od roku 1949 
začal znovu vychádzať obnovený časopis pre literatúru a kultúru Nový život, čím sa otvo-
ril publikačný priestor i pre literárnovedné práce, a tým i pre literárnu kritiku. 

Však zárodky slovenskej vojvodinskej literárnovednej a tým i kritickej tvorby sia-
haju ešte hlbšie do minulosti. Východiská a začiatky formovania slovenskej vojvodin-
skej literárnej kritiky sú späté s menami pochádzajúcimi z tohto geografického priestoru 
(narodení alebo tu pôsobiaci autori) a ktoré nachádzame v syntetizujúcom diele Rudolfa 
Chmela – Dejiny slovenskej literárnej kritiky (1991). Chmel nám v kapitole venovanej 
kritickému mysleniu v realizme /s presnými údajmi v bibliografickej časti/ poskytuje 
informáciu, že na začiatku 20. storočia vo vtedajších časopisoch (Národné noviny, Naše 
Slovensko, cirkevné časopisy) uverejňovali svoje texty Ján Čajak, VHV, Ján Kvačala, Jo-
zef Maliak, Albert Martiš... Nebolo ich síce veľa, ale môžeme ich pokladať za východiská 
kritického myslenia v slovenskej vojvodinskej literatúre. Kritické myslenie o literatúre 
potom (v 20. a 30. rokoch 20. st.) a v súvisloti aj s našou literatúrou pestoval Andrej 
Mráz (1904 – 1964), literárny kritik orientovaný predovšetkým na literatúru realistického 
zamerania, ktorý o slovenských realistických vojvodinských autoroch napísal niekoľko 
kľúčových štúdií (napríklad písal o G. M. Petrovskom, o J. Čajakovi). V matičnom časo-
pise Náš život (1933) v 30. rokoch svoje články uverejňovali autori ako sú Andrej Mráz, 
Andrej Sirácky, Ján Čajak, Michal Topoľský, Andrej Vrbacký, Ján Čajak ml. a iní. Teda 
aj v tomto zmysle existuje kontinuita literárnej kritiky a podobne ako v poézii hovoríme o 
„medzivojnovom poetične“ aj v literárnovednom diskurze môžeme konštatovať prítom-
nosť „medzivojnovej literárnej kritickosti“.

Do prvej povojnovej generácie literátov, ktorí trasovali cestu modernej slovenskej 
vojvodinskej literatúry a tým i literárnej kritiky môžeme zaradiť literárneho kritika, his-
torika, redaktora, zostavovateľa kníh a učebníc (z jazyka i literatúry) a dlhodobého hlav-
ného organizátora literárneho života tunajších Slovákov akademika Jána Kmeťa (1927 
– 2003). K tomuto menu bezpochyby treba priradiť aj meno zakladateľa vojvodinskej 
slovakistiky profesora Michala Filipa (1915 – 1989) i niektorých vtedy mladých slova-
kistov neskôr významných lingvistov ako sú Daniel Dudok (1932), Mária Myjavcová 
(1934), či spisovateľov píšúcich aj kritické články ako sú Michal Babinka, Ján Labáth, 
Samuel Čeman, Pavel Čáni a iní. Michal Filip sa v knihe autorizovaného výberu Štúdie 
a články (1990) prejavuje ako seriózny bádateľ kultúrnej a literárnej minulosti vojvodin-
ských Slovákov 19. a 20. st. a potvrdil aj svoju kompetenciu vo výskume diela svojho 
rodáka VHV. 

Ján Kmeť bol v 50. a 60. rokoch hlavnou autoritou v literárnom živote tunajších 
Slovákov (ako najvýraznejší kritik) a ako šéfredaktor Nového života (1954 – 1966) písal 
smerodajné úvodníky, články, štúdie a na tradičných každoročných literárnych poradách 
(dnes je to literárne snemovanie) spravidla mával úvodné referáty, v ktorých sa v duchu 
svojho povahového a rozfašného impesionistického a subjektivistického postoja k die-
lam a aj k autorom v značnej miere pričinil o rozvoj kritického a polemického ducha 
v tejto literatúre. Pestoval ho nielen na stranách tohto časopisu, ale aj na svojom pra-
covisku – na slovakistike v Novom Sade, kde vlastne pôsobia a kde vyrástali aj ďalšie 
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generácie literárnych teoretikov a kritikov. Ťažisko jeho pôsobenia bolo v oblasti kul-
túrnych dejín, literárnej histórie a komparatistiky. Kmeťovo kritické dielo je žánrove 
veľmi rozmanité (písal úvahy, štúdie, recenzie, referáty a pod.) a niekedy je ťažko ho 
presnejšie žánrovo vymedziť predovšetkým pre metodologickú uvoľnenosť a presadzo-
vanie pozitivistických, subjektivistických, spoločenských a spočiatku aj ideologických 
zreteľov v posudzovaní a aj hodnotení literárnych diel. V mnohých prípadoch si kritici 
v prvých povojnových desaťročiach nevšímali samotné literárne dielo, ak aj áno, bolo to 
na úrovni tematiky a príľahlosti diela ku skutočnosti, a väčší dôraz sa kládol na ideový 
zreteľ diela a neraz bol na muške aj samotný autor a jeho (ne)ideologickosť. Kmeťa však 
ako „literárneho historika a kritika digresívnej syntézy“ (Boldocký 1996 : 49) zaujímalo 
prakticky všetko vôkol pozorovaného diela a autora, čo len nejako mohlo s ním súvisieť 
a vo svojich textoch si pestoval aj svojský štýl (plný emocionálne, až expresívne zafarbe-
ných slov) a tým si vlastne vytvoril aj vlastný kritický idiolekt. Hlavné literárnokritické 
a literárnohistorické diela Ján Kmeťa sú Pohľady a portréty (1963), Od predkov k potom-
kom (1987), Dolnozemské obrysy slovenskej sebaúcty (1994), kde sú zhrnuté Kmeťove 
príspevky z kultúrnej histórie, z dejín slovenskej literatúry na území dnešnej Vojvodiny 
s mnohými literárnymi i mimoliterárnymi (kultúrnymi, sociologickými, genealogickými, 
atď) súvislosťami, ďalej Erby a ohniská (1997) a treba spomenúť aj kľúčové diela (vyšli 
v srbčine) z oblasti literárnej komparatistiky, významné z hľadiska skúmania slovensko – 
srbských kultúrnych a literárnych vzťahov: Jugoslovenski motivi u slovačkoj književnosti 
(1971) a Jugoslovensko – slovačke slavističke veze (1987). 

Pojem generácia v skúmaní vývinu kritického myslenia v slovenskej literatúre vo 
Vojvodine chápeme podmienečne, lebo napríklad generačne blízki autori ako sú Kmeť, 
Babinka a Labáth sa v niektorých otázkach týkajúcich sa literatúry a jej podstaty diamet-
rálne rozchádzali. Jedna z polemík v našej literatúre sa udiala práve medzi predstaviteľmi 
staršej generácie kultúrnych a literárnych pracovníkov; medzi Babinkom a Kmeťom. Ján 
Labáth sa v 60. rokoch vo svojich príspevkoch v značnej miere pričinil o prenikanie po-
krokovejších názorov na vnímanie a teda i skúmanie a posudzovanie moderných literár-
nych textov (napr. štrukturalistickou metódou rozanalyzoval básne Viery Benkovej), čím 
nepriamo podnecoval metodologické rozhľadenie sa vtedy mladých začínajúcich autorov 
a kritikov. 

Ďalšia generácia kritikov prišla s podstatne inakšou metodologickou orientáciou na 
reflektovanie literárnych artefaktov. Usmernená bola smerom „otvorených okien“ do su-
sedného srbského literárneho kontextu a do podnetného kontextu slovenskej a svetovej 
literárnej kritiky a snažila sa o kvalitné a fundované metatextové kritické texty. Ide o Mi-
chala Harpáňa (1944) a Víťazoslava Hronca (1944), ktorí sa na literárnu scénu dostali 
v polovici 60. rokov, spoločne vystúpili na literárnej porade (1967) a už vtedy sa videlo, 
že vstup týchto dvoch autorov „v znamení Vodnára“ (Svetlík 2010 : 61) pre slovenskú 
vojvodinskú literatúru bude znamenať novú križovatku a vykročenie smerom vedecky 
fundovanejších kritických pohľadov na poéziu i prózu vojvodinských Slovákov. Títo 
dvaja rovesníci a literárni „súputníci“ počas vyše štyridsaťročného zaoberania sa literár-
nou, kritickou, redaktorskou, editorskou, prekladateľskou a inou činnosťou v mnohom 
a nadobro poznačili slovenskú vojvodinskú literatúru. 
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Michal Harpáň, literárny kritik a teoretik do literatúry vstúpil síce ako autor po-
viedok, ale sa v nasledujúcom období prejavil v prvom rade ako vnímavý posudzovateľ 
najprv kníh v srbskom jazyku (M. Harpáň vyštudoval juhoslovanskú literatúru), ktoré 
uverejňoval v srbských časopisoch ako sú Letopis Matice Srpske, Index a už vtedy ho 
vnímali ako „nádejného mladého „srbského literárneho kritika““ (Šútovec 2004 : 7) a po-
tom i slovenských kníh. Vychádzajúc z podnetnejšieho srbského literárneho kontextu 
Harpáň aj do slovenskej literatúry vnášal duch modernizmu, scientizmu, rozhľadenosti 
po súdobých svetových trendoch. Jeho študijný základ vidieť v jeho prvej komparatistic-
kej knihe Slovenský a srbský nadrealizmus – paralela a v hodnotných paralelách medzi 
slovenskou a srbskou literatúrou (napr. Ondruš – Popa), či v prekladoch slovenských 
autorov do srbčiny. 

Ako redaktor Nového života (1974 – 1981) a prekladateľ sa pričinil o recepciu via-
cerých slovenských literárnych kritikov a teoretikov v slovenskom vojvodinskom a juho-
slovenskom prostredí, najmä metodologických bádaní tzv. nitrianskej školy a Františeka 
Miku /a jeho výrazovej koncepcie štýlu a „prolegoménu k semiotike bytia“/, ale i iných 
(A. Popovič, J. Števček, M. Šútovec, D. Ďurišin...) Na stranách tohto časopisu sa uve-
rejňovali ukážky z diel slovenských literárnych vedcov a svedčí o tom aj jedna z jeho 
najnovších kníh S literárnou vedou a kritikou (2005). Jeho vedecko – objektívny prístup 
k hodnoteniu literárnych javov sa prejavil už v jeho prvých knihách v 70. rokoch ako 
sú Između dve vatre (1972), Priestory imaginácie (1974), Kritické komentáre (1978). 
Jeho vrcholným literárnokritickým dielom, ktoré bolo v rámci celej tejto literatúry priam 
revolučným vydavateľským počinom je monografia o poézii Michala Babinku Poézia 
a poetika Michala Babinku (1980) /Pesme Mihala Babinke (1985)/, kde na dovtedy ne-
zrozumiteľnú a „ťažkú“ Babinkovu poéziu aplikoval štrukturalistickú metodológiu a tak 
dokázal nielen podnetnosť fundovaného vedeckého prístupu k literatúre, ale prispel tým 
i k doriešeniu polemiky z predchádzajúceho desaťročia o (ne)zrozumiteľnosti modernej 
poézie, o pointe v modernej básni a pod. medzi predstaviteľmi staršej a mladšej generácie 
literárnych kritikov. 

Harpáňove sondy do prozaického opusu vojvodinských Slovákov zhrnuté v knihe 
Premeny rozprávania (1990) môžeme vnímať aj ako prehľad dejín slovenskej vojvodin-
skej prózy. Aj tu sa prejavila jeho schopnosť veci, fakty, javy systematizovať, usporiadať, 
pomenovať, typologicky zaradiť, tj. vymedziť literárny model. Začína sa štúdiou Začiat-
ky slovenskej dolnozemskej prózy, keď sa silne informačno – dokumentárna próza zača-
la literárnodruhovou diferenciáciou vzdiaľovať od poézie. V ďalšom vývine slovenskej 
vojvodinskej prózy Harpáň systematicky a typologicky vymedzuje základný čajakovský 
model rozprávania v slovenskej vojvodinskej próze a dielo končí ďalšími mladšími pred-
staviteľmi – v ich diele eviduje prvé pokusy o premenu uvedeného modelu. Táto kniha 
o próze a niekoľko syntetizujúcich štúdii o poézii vojvodinských Slovákov predstavujú 
základ a oporu literárnovedného bádania u nás, na ktoré sa mladší bádatelia mohli spoľah-
livo oprieť a v zmysle nových modernistických a postmodernistických metodologických 
orientácii aj podnetne nadväzovať. Michal Harpáň ako vysokoškolský učiteľ literatúry 
najviac pociťoval nedostatok primeranej literarárnoteoretickej literatúry – jeho učebnica 
Teória literatúry (1986,1994, 2004, 2009) predstavuje jedinečné dielo tohto druhu nielen 
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vo Vojvodine, ale i v celoslovenských rámcoch. Všetky podstatné otázky literárneho pro-
cesu a literárnej komunikácie, literárnych druhov a žánrov, verzologické otázky a iné sú 
zhrnuté na jednom mieste s dostatočnou informačnou nasýtenosťou a bohatou odkazovou 
literatúrou. Táto kniha predstavuje svojráznu „bibliu“ teórie literatúry a okrem tejto kni-
hy na Slovensku bola vydaná aj kniha Texty a kontexty (Slovenská literatúra a literatúra 
dolnozemských Slovákov) (2004) a v poslednom desaťročí Harpáňovi vyšli nasledovné 
knihy: O Paľovi Bohušovi (1999), Zápas o identitu (2000), Literárne paradigmy (2004), 
Predslovy a doslovy (2009). V poslednom období sa v stredobode vedeckého a kritického 
záujmu Michala Harpáňa nachádza dolnozemský literárny kontext (najmä po roku 1989), 
kde zúročil všetky vrcholné výdobytky slovenskej literárnej vedy od Mikovej výrazovej 
koncepcie štýlu po Ďurišinovu komparatistiku.

Víťazoslav Hronec je literárne všestranný autor: básnik, prozaik, bibliograf, vydava-
teľ, editor, redaktor (časopis pre literatúru a kultúru Nový život redigoval v obodbí 1982–
1989, 1998 – 2004). Hroncovo kritické gesto bolo od samotných začiatkov namierené 
proti populistickým, lokálpatriotickým, romantickým, sentimentálnym a rozcíteným prv-
kom v literárnej tradícii vojvodinských Slovákov. Jeho neustále prehodnocovanie literár-
nej najmä poetickej tradície, kde kategoricky a radikálne odmietal hocijakú mimoliterárnu 
funkciu literatúry. Diela interpretoval na základe fenomenológie (E. Husserl, R. Ingarden) 
a svoje chápanie literárnej tvorby podal v mnohých kritických textoch uverejených časopi-
secky a knižne. V jeho prvých knihách kritík Za poetikou (1979) a Svet básnického obrazu 
(1988) nachádzame mladícke autorské a kritické vyrovnávanie sa s domácou literárnou 
situáciou, čo názorne vidieť v jeho antológiách, výberoch, z ktorých spomenieme antoló-
giu Poézia vojvodinských Slovákov z roku 1974 a Chrestomatiu slovenskej vojvodinskej 
poézie z roku 2010. V nasledovnej knihe Generácia vo vlastnom tieni (1990) ako predmet 
svojho záujmu si zvolil poéziu vtedy mladej básnickej generácie (Ďuga, Dudok, Benka, 
Klátik....). V poslednom období Hronec vydáva svoje (literárne) denníky a knihy esejí. 

Do ďalšej generácie literárnych kritikov vyrastajúcich na novosadskej slovakistickej 
akademickej pôde patria tiež vrstovníci Adam Svetlík (1961) a Michal Babiak (1961), 
ktorí poslanie literárnej kritiky chápu podstatnejšie inak. Títo autori literárnu kritiku vní-
majú v duchu postštrukturalistických a postmodernistických názorov predovšetkým ako 
čin, ktorý možno vyrovnať s originálnou tvorbou. Kritika je u nich umelecký a originál-
ny prejav i keď sú v duchu doby neustále v pochybnostiach o „príživníctve“ literárnej 
kritiky na originálnej tvorbe (Svetlík) a v pochybnostiach o „bezrukosti“ tejto (a inej) 
literárnej činnosti (Babiak). Svoju literárnokritickú činnosť zameriavajú na modernú 
a postmodernú literárnu situáciu v tejto literatúre a reflektujú ako jej stále modernistic-
ké, tak i postmodernistické príznaky. Napr. Michal Babiak si zo starších vojvodinských 
autorov ako predmet svojho literárnokritického záujmu volí len dramatika VHV a to iba 
jeho symbolistické, expresionistické a experimentálne hry nechávajúc bokom realistické 
dedinské drámy a Adam Svetlík vydal Antológiu vojvodinskej postmodernej poviedky 
(2009), kde sledoval jednotlivé charakteristiky postmodernej prózy na prozaickom opuse 
vojvodinských Slovákov.

Adam Svetlík sa vo svojom literárnokritickom myslení odpútal od pozitivistických, 
štrukturalistických, fenomenologických kritérii hodnotenia a posudzovania literárnych 
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diel; hľadá si vlastnú tvorivú cestu kritika jednej menšinovej literatúry, ktorá je neraz 
poznačená (pozitívnou) skepsou a rezignáciou na objektívne pohľady na literárne dielo 
a zdôrazňuje, že je nutné v procese hodnotenia literárneho diela akceptovať intersubjek-
tívnu „dohodu“ v zmysle neexistencie vopred daných a stále platných, nemenných para-
metrov hodnotenia a teda i stálych literárnych hodnôt. U neho je teda proces hodnotenia 
v mnohom proces subjektívny a spravidla z toho aj vychádza. Už vo svojej prvej knihe 
– monografii o poézii Víťazoslava Hronca Poetika presahu (1997) sa Svetlík spomedzi 
našich kritikov najhlbšie a najhĺbavejšie zahľadel do postmodernistického literárnokritic-
kého a filozofického myslenia. Aj jeho štýl v mnohom má vlastnosti esejistického štýlu 
a vnímame ho v opozícii k štýlu náučnému. Vo svojej poslednej literárnokritickej knihe 
Hovorenie v úvodzovkách (2010) Svetlík išiel ešte ďalej v reflektovaní literatúry a poci-
tového sveta súčasného postmoderného človeka a vidieť tu jeho príklon k hlbšiemu filo-
zofickému zázemiu (R. Rorty, M. Foucault, J. F. Lyotard...) v literárnokritickej činnosti. 
Kniha sa začína symptomatickým textom Koniec storočia (2000 rok) a končí textom 
Písať dejiny literatúry (2010). Desaťročné obdobie je dosť dlhý časový úsek na preja-
vovanie sa určitých obmien a premien v dozrievaní jedného autora, čo u Svetlíka vôbec 
necítiť. Podobne ako prebrané názory, ktoré nachádzajú domovské právo v jeho esejach 
aj sám autor je poznačený poznávacou skepsou, deziluzívnosťou, neustálym spytovaním 
sa na zásadné problémy literárneho, ale i širšie spoločenského významu (napr. postavenie 
intelektuála v súčasnosti, dosahy literárnej tvorby a pod.). 

Ku generácii literáneho kritika a vedca A. Svetlíka vekove patrí tiež odchovanec no-
vosadskej slovakistiky Michal Babiak, pôsobiaci na Katedre estetiky Filozofickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave. U Babiaka (aj po odchode na Slovensko v 90-tych 
rokoch) v stredobode záujmu nezostáva iba výskum slovenskej a slovenskej menšinovej 
literatúry, ale sa prejavil aj ako významný divadelník (autor hier, režisér a pod.). Spome-
nieme tu jeho knihu z okruhu slovenskej vojvodinskej a dolnozemskej literatúry Litera-
túra a kontext (1999), kde autor v parciálnych štúdiách vymedzuje významné medzníky 
v dejinách slovenskej vojvodinskej literatúry, pokúša sa ich identifikovať a adekvátne 
pomenovať. Aj Babiak aj Svetlík majú vo svojej bibliografii texty – pokusy o literárno-
historickú syntézu našej literatúry (Babiak napr. v texte Slovenská literatúra v Juhoslávii 
a tiež ako autor state o tejto literatúre v novších dejinách literatúry a Svetlík v knihe Po-
ézia vojvodinských Slovákov v druhej polovici 20. storočia (2007), čo nám hovorí, že sa 
títo autori môžu v budúcnosti naplno prejaviť aj ako literárni historici.

Okrem spomenutých autorov v príspevku ako je tento, kde sa hovorí o literárnej 
kritike treba uviesť aj ďalšie známe mená v našej menšinovej literatúre ako sú historik 
Samuel Čelovský, pohotový a erudovaný kritik Samuel Boldocký, Jozef Valihora – li-
terárny kritik a prekladateľ, vedkyňa Jarmila Hodoličová, ktorá sa venuje najmä prob-
lematike literatúry pre deti, lingvista a v nemalej miere i literát Miroslav Dudok, ktorý 
vie spájaním jazykových a literárnych disciplín poukázať na vzájomnú súčinnosť týchto 
odborov, z mladších slovakistov – literátov je tu Marína Šimáková – Speváková, ktorá 
v literárnovednom a literárnokritickom myslení ide o krok dopredu v porovnaní so svoji-
mi predchodcami lebo okrem literárnovednej a metodologickej rozhľadenosti jej nechýba 
potrebná dávka kritického ducha.
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Potreba dejín slovenskej vojvodinskej literatúry je evidentná a občas sa o tom v lite-
rárnom prostredí aj (okolky) hovorí a v rámci tých dejín by bolo potom potrebné urobiť 
aj syntetetické dielo – kapitolu o jej kritickom reflektovaní. V tomto smere môžu byť 
metodologicky a koncepčne smerodajné dejiny slovenskej literárnej kritiky na Slovensku 
(najmä Chmelove dejiny a kapitola o literárnej kritike v Marčokových dejinách) a samoz-
rejmé je, že aj takéto čiastkové a partikulárne štúdie a články by mali prispieť k lepšie-
mu zohľadneniu tejto problematiky. Podobne ako je na vojvodinských lingvistoch urobiť 
veľký slovensko – srbský slovník, na literároch je tiež nemalá úloha – napísať kapitálne 
dielo – Dejiny slovenskej vojvodinskej literatúry a tým i dejiny jedného jej významného 
segmentu – literárnej kritiky.
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Зузана Чижикова

ПОКОЛЕНИЯ КРИТИКОВ В СЛОВАЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ВОЕВОДИНЫ

Резюме

В работе говорится о возникновении и развитии литературной критики в словацкой 
литературе Воеводины. Доказательная литературная критика с широкими культурными 
и народными целями появляется в пятидесятые годы на страницах журнала Нови живот 
(«Новая жизнь»). Первым критиком и редактором, составителем книг и учебников был Ян 
Кмеч. Не следует забывать пионеров в этой области литературной деятельности, к которым 
относятся Андрей Мраз, Ян Чаяк и другие, а позже и Михал Филип. Модернизация лите-, Ян Чаяк и другие, а позже и Михал Филип. Модернизация лите-Ян Чаяк и другие, а позже и Михал Филип. Модернизация лите- Модернизация лите-Модернизация лите-
ратуры и развитие критической мысли о литературе связаны с именами Михала Харпаня и 
Вичазослава Хронца, работы которых появляются в шестидесятые годы XX века, когда воз- Хронца, работы которых появляются в шестидесятые годы XX века, когда воз-Хронца, работы которых появляются в шестидесятые годы XX века, когда воз-XX века, когда воз- века, когда воз-
никает конфронтация поколений, т.е. столкновение взглядов на суть литературных явлений 
старых и новых авторов. Эти два критика, принадлежащие к одному поколению, во многом 
определяли направление развития словацкой литературы Воеводины. Их творчество разви-. Их творчество разви-Их творчество разви-
вало следующее поколение критиков – Адам Светлик и Михал Бабиак, критическая мысль 
которых показывает постепенный переход от модернистской к постмодернистской научной 
и философской эпистеме. Кроме названных авторов, литературной критикой занимаются 
следующие преподаватели вузов и словакисты: Самуэл Человски, Самуэл Болдоцки, Йозеф 
Валихора, Ярмила Ходолич, лингвист Мирослав Дудок, из молодых авторов – Зузана Чижи-, Ярмила Ходолич, лингвист Мирослав Дудок, из молодых авторов – Зузана Чижи-Ярмила Ходолич, лингвист Мирослав Дудок, из молодых авторов – Зузана Чижи- Ходолич, лингвист Мирослав Дудок, из молодых авторов – Зузана Чижи-Ходолич, лингвист Мирослав Дудок, из молодых авторов – Зузана Чижи-, лингвист Мирослав Дудок, из молодых авторов – Зузана Чижи-лингвист Мирослав Дудок, из молодых авторов – Зузана Чижи- Мирослав Дудок, из молодых авторов – Зузана Чижи-Мирослав Дудок, из молодых авторов – Зузана Чижи- Дудок, из молодых авторов – Зузана Чижи-Дудок, из молодых авторов – Зузана Чижи-, из молодых авторов – Зузана Чижи-из молодых авторов – Зузана Чижи- Зузана Чижи-Зузана Чижи- Чижи-Чижи-
кова и Марина Шимак-Спевак. 
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ANDREJ MRAZ V KONTEXTE SLOVENSKEJ VOJVODINSKEJ 
LITERáRNEJ KRITIKy

V príspevku sa analyzuje literárnokritické dielo Andreja Mráza z perspektívy jeho začle-
ňovania sa do kontextu slovenskej vojvodinskej literatúry. Sleduje sa jeho publikačná činnosť v 
slovenských vojvodinských časopisoch, predovšetkým v Nášom živote a v Novom živote, no pri-
hliada sa aj na jeho texty uverejnené v časopisoch na Slovenku zacielených na tvorbu slovenských 
dolnozemských spisovateľov. Rozborom týchto príspevkov načrtnutý je Mrázov literárnokritický 
rukopis, ako aj jeho celkový zástoj v slovenskej vojvodinskej literárnej kritike.

Kľúčové slová: Andrej Mráz, literárna kritika, literárna história, dvojdomovosť, slovenský 
vojvodinský kontext, literárne časopisy, literárnokritický rukopis… 

АНДРЕЈ МРАЗ У КОНТЕКСТУ СЛОВАЧКЕ ВОЈВОЂАНСКЕ  
КЊИЖЕВНЕ КРИТИКЕ

У раду се анализира књижевнокритичко дело Андреја Мраза из перспективе његовог 
укључивања у контекст словачке војвођанске књижевности. Акценат је на Мразовој сарадњи 
са словачким војвођанским књижевним часописима, Нашим животом и Новим животом, 
но анализирају се и његови текстови објављени у књижевним часописима у Словачкој, пре 
свега ти, који се односе на словачке војођанске писце и њихова књижевна дела. Циљ овог 
текста је својеврсна реконструкциа књижевнокритичког рукописа, али и значаја Андреја 
Мраза у словачкој војвођанској књижевној критици. 

Кључне речи: Андреј Мраз, књижевна критика, историја књижевности, словачки 
војвођански контекст, књижевни часописи.

Zvláštnu pozíciu Andreja Mráza v slovenskej vojvodinskej literatúre azda najlepšie 
vystihla Mária Myjavcová, keď svoj text uverejnený z príležitosti stého výročia narode-
nia tohto významného slovenského literárneho kritika, historika a pedagoga pomenovala 
Andrej Mráz nenáš, a predsa náš. Paradox nastolený v názve tohto textu veľmi názorne 
odzrkadľuje nielen ťažkosti literárnych historikov a teoretikov pri umiestňovaní literátov, 
ktorí sa svojím dielom zapájajú do dvoch literárnych kontextov, v konkrétnom prípade do 
kontextu slovenskej a slovenskej vojvodinskej literatúry, ale vo veľkej miere naznačuje 
aj ambivalentné pocity samých „dvojdomových“ literárnych dejateľov. 

V tomto ohľade Andrej Mráz môže byť priam modelovým príkladom: narodil sa roku 
1904 v Báčskom Petrovci, do škôl chodil v rodisku, neskoršie v Novom Vrbase, v Békeš-
čabe a v Novom Sade, avšak po ukončení štúdií na Filozofickej fakulte v Bratislave (1929), 
natrvalo, teda až do smrti v roku 1964, zostáva na Slovensku, kde pôsobí ako literárny kri-
tik, historik, redaktor literárnych časopisov (Slovenské pohľady, Mladé Slovensko, Tvor-
ba, Kultúrny život) a profesor na bratislavskej Filozofickej fakulte. Aj z týchto stručných 
biografických údajov je viditeľné, že prakticky celú svoju činnosť v oblasti literatúry Mráz 
uskutočnil na Slovensku, avšak ak sa pozornejšie začítame do bibliografie jeho prác zistíme 



Andrej Mraz v kontexte slovenskej vojvodinskej literárnej kritiky 123

zvýšený záujem o slovenskú vojvodinskú literatúru a kultúru, čo je najspoľahlivejším do-
kladom Mrázových silných a nikdy neprerúšených spojení s rodiskom. Naostatok tento svoj 
vzťah k vojvodinským Slovákom sám Mráz nikdy neskrýval, ale práve naopak, vždy naň 
poukazoval, naznačujúc pritom neraz aj vlastné nemalé ťažkosti pri zosúladňovaní dvoch, 
v mnohom predsa odlišujúcich sa domovov. Práve preto keď napríklad píše o ťažkostiach 
vysťahovalcov zo Slovenska pri adaptovaní sa na nové dolnozemské prostredie, povedzme 
takého Pavela Jozefa Šafárika1, alebo Jána Čajaka2, Mráz vlastne vo veľkej miere píše aj o 
sebe, teda o vlastných skúsenostiach a pocitoch pri zapájaní sa do „cudzieho“ prostredia, v 
jeho prípade do kultúrneho a poločenského života v poprevratovej Bratislave. Avšak Mrá-
zova bohatá publikačná činnosť po príchode na Slovensko naznačuje, že sa mladý literárny 
kritik rýchlo a naplno zapojil do slovenského literárneho a kultúrneho života, čoho spoľah-
livým dokladom je aj prevzatie redigovania Slovenských pohľadov v roku 1932 od Štefana 
Krčméryho. Svojou koncepciou „súžitia“ tradície a modernizmu Mrázovi sa podarilo v tom-
to časopise zadržať tých starších, tradičnejšie orientovaných prispievateľov, ale na druhej 
strane prilákať aj mladšie „modernistické“ generácie spisovateľov a literárnych kritikov a 
takýmto spôsobom zo Slovenských pohľadov urobiť najvplyvnejší súdobý literárny časopis, 
v ktorom si sám, takouto premyslenou redaktorskou koncepciou, ale aj veľkým literárnokri-
tickým tvorivým vypätím, postupne budoval závažnú, mienkotvornú pozíciu. 

Vo svojej literárnokritickej činnosti Mráz bol orientovaný hlavne na slovenskú pró-
zu, no písal aj o súdobých básnických a najmä dramatických dielach slovenských auto-
rov. Koncom 20. a v 30. rokoch minulého storočia tento literárny kritik interpretoval a 
zhodnotil v recenziách, recenzentských glosách, prehľadných článkoch, portrétových a 
problémových štúdiách prakticky všetky relevantnejšie prozaické knihy, ktoré vychádzali 
na Slovensku, no je celkom zjavné, že osobne najviac preferoval realizmus, realistické 
diela a spisovateľov. V rozličných literárnokritických prúdeniach v medzivojnovom ob-
dobí Andrej Mráz sa zaraďuje do tzv. centristického prúdu, čo hovorí nielen o jeho otvo-
renosti voči rozličným literárnym smerom, ale aj záujme o dielá inonárodných literatúr, 
najmä slovanských (českých, ruských, juhoslovanských…). 

Svoje prvé literárnokritické texty Mráz začal uverejňovať polovicou 20. rokov v Prú-
doch, Mladom Slovensku, Slovenskom diele, v 30. rokoch publikoval hlavne v Sloven-
ských pohľadoch a neskoršie v Elane, Tvorbe a iných časopisoch. Zatiaľ neexistuje úplná 
Mrázova bibliografia literárnokritických textov, no aj letmý pohľad na jeho publikačnú 
činnosti v tejto oblasti odhaľuje autorovu nevšednú tvorivú zanietenosť, disciplinovanosť 
a energiu. Popri tom Andrej Mráz je významný aj ako literárny historik, lebo napísal veľké 
množstvo portrétových monografii (Svetozár Hurban Vajanský, Jozef Škultéty, Ján Kalin-
čiak, Terézia Vansová, Gustav Maršall Petrovský, Ján Čajak, Andrej Trúchly Sitniansky, 
Ján Kollár, Martin Kukučín, Mikuláš Š. Ferienčík.…) a problémových štúdií a pokúsil sa 

1 „Okrem iného Šafárik v Novom Sade chcel spolupracovať s okolitými slovenskými vzdelancami a za-
chovalo sa svedectvo, že sa pokúsil založiť s nimi aj literárnu spoločnosť, ktorá mala svoje zakladajúce válne 
zhromaždenie v Hložanoch. Nemal však rovnocenných partnerov.“ (Mráz 1963a : 139).

2 „Aj Čajakovi bolo sa treba rozhodovať: či má úporne zotrvávať na prinesených skúsenostiach a z nich 
vyvodených náhľadoch, alebo sa poddanejšie prispôsobovať okoliu, ktoré ho obklopovalo a vnikať do jeho 
zákonitosti a zmyslu? Rázcestia, pred ktorými stojí každý, kto mení svoje životné prostredia.“ (1963a : 140).
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aj o literárnohistorickú syntézu, keď po vojne vydal, síce nie veľmi vydarené Dejiny slo-
venskej literatúry… Všetko toto svedčí o jeho úplnom zapojení sa do literárneho života na 
Slovensku a predsa, to, čím sa Andrej Mráz včleňuje aj do kontextu slovenskej vojvodin-
skej literatúry, respektíve literárnej kritiky nie je len miesto narodenia, ale predovšetkým 
jeho literárnokritická recepcia diel slovenských spisovateľov pôsobiacích na tzv. Dolnej 
zemi, neskoršie v Juhoslávii a zároveň aj priama publikačná prítomnosť v literárnych ča-
sopisoch vojvodinských Slovákov. Táto Mrázova činnosť sa v kontexte jeho bohatej a rôz-
norodej literárnokritickej a literárnohistorickej tvorbe môže zdať len nepatrným zlomkom, 
avšak ak sa na ňu pozeráme z našej pozície, teda z perspektívy slovenskej vojvodinskej 
literatúry, tento dojem sa v uplnosti mení a zástoj Andreja Mráza v literárnej kritike vojvo-
dinských Slovákov nadobúda priam fudamentálne rozmery. Možno dokonca povedať, že 
Andrej Mráz bol vlastne prvým ozajstným, profesionálnym kritikom slovenskej vojvodin-
skej literatúry, ktorý sústavne a cieľavedome písal o tvorbe väčšiny naších vtedajších naj-
dôležitejších autorov (Albert Martiš, Félix Kutlík, Gustav Maršall Petrovský, Ján Čajak, 
VHV, Miroslav Krivák, Ján Kmeť, Andrej Sirácky…). Väčšinu týchto svojich textov Mráz 
síce uverejňoval na Slovensku, no niektoré vychádzali aj v dolnozemských časopisoch, 
takže aj priamo spĺňali svoju základnú sprostredkujúcu literárnokritickú funkciu. 

Svoj prvý text, prózu prízančného pomenovania V mladosti, Andrej Mráz uverejnil v 
literárnom časopise Svit, ktorého päť čísel vyšlo v rokoch 1923–1924 v Báčskom Petrovci, 
no neskoršie literárnokritické texty publikuje aj v iných dolnozemských časopisoch – v Ná-
šom živote, Slovenskej jednote, Hlase ľudu a v Novom živote. V časopise Matice slovenskej 
v Juhoslávii Naš život Mráz uverejnil štyri príspevky: Z literárneho života na Slovensku, 
Predstavujeme dnešných slovenských spisovateľov, Hospodárske podmienky kultúrnej čin-
nosti a Ľudovosť slovenskej literatúry. V prvých dvoch prehľadových článkoch sa tento autor 
zameral hlavne na predstavovanie a sprístupňovanie slovenskej literatúry, tej staršej, ale aj 
súdobej, slovenským vojvodinským čitateľom, zatiaľ čo sú ďalšie dve problémové štúdie 
všeobecnejšie, „teoretickejšie“ koncipované a tu už naplno prichádza k slovu autorov po-
zitivistický prístup k výskumu literárneho diela, teda komplexné usúvzťažovanie literárnej, 
biografickej, historickej, národnej, sociálnej a ideologickej problematiky. Takáto Mrázova 
tvorivá metodológia, akú aplikoval jednak vo svojích literárnohistorických, jednak v literár-
nokritických textoch, sa už koncom 30. rokoch 20. storočia po nástupe scientistickejšieho 
formalizmu a štrukturlizmu na Slovensku pociťovala ako nepodnetná a do určitej miere aj 
prekonaná. Autor ju koncom 40. rokoch „inovoval“ avšak tak, že ju vlastne ešte zradikalizo-
val svojím priklonom k ideologiou zneužívanej metóde dialektickému materializmu. Avšak, 
bez ohľadu na túto „nemodernosť“ metódy a tiež aj príznakovú, archaickú lexiku a syntax, 
Mrázov prínos do slovenskej literatúry je nepopierateľný a manifestuje sa hlavne v jeho 
redaktorskej a sústavnej mravčej literárnokritickej činnosti.

Po normalizovaní vzťahov medzi Československom a Juhosláviou v druhej polovici 
50. rokov minulého storočia, Mráz uverejňuje aj štyry príspevky v časopise pre literatúru 
a kultúru Nový život. V štúdiách Srbská ľudová poézia vo vývine slovenskej literatúry a 
Z prenikania juhoslovanskej tematiky do slovenskej literatúry sa zaoberá svojou obľúbe-
nou témou slovanskej vzájomnosti, avšak jeho rozoberanie a vyzdvihovanie slovensko-
srbských respektíve juhoslovanskych vzťahov v minulosti v týchto textoch malo nielen 
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literárny a historický, ale aj aktualizačný spoločensko-politický význam, lebo prispievalo 
k obnoveniu narušených vzťahov medzi Československom a Juhosláviou a tiež k zvý-
hodňovaniu enklávnej pozície Slovákov v Juhoslávii. Ďalšie dva Mrázove texty vyšli v 
Novom živote v roku 1963 a boli príležitostne koncipované. Prvý – V zamyslení nad die-
lom Jána Čajaka – bol napísaný z príležitosti osláv stého výročia narodenia Jána Čajaka 
a v ňom Mráz píše o tomto vtedy zrejme najvýznamnejšom slovenskom vojvodinskom 
spisovateľovi, o ktorom už predtým napísal niekoľko textov, medzi ktorými aj obsiahlú 
portrétovú štúdiu Realistický prozaik Ján Čajak. Druhý text – Pozdravný prejav – bol tiež 
príležitostne napísaný k jubileu Tridsať rokov vychádzania časopisov Náš život a Nový 
život. Už aj na základe takejto príležitostnej spolupráce s Novým životom, možno s veľ-
kou istotou predpokladať, že nebyť smrti, Mrázova literárnokritická prítomnosť v tomto 
časopise, v liberálnejšom ovzduší 60. rokov, by iste bola ešte výraznejšia. 

Mrázove literárnokritické texty sa v Novom živote zjavujú aj neskôr, no to sú už 
kritikove staršie texty prebraté zo slovenských literárnych časopisov. Týmto spôsobom 
tieto literárnokritické texty, hlavne recenzie, utrácajú svoju aktualizačnú a sprostredku-
júcu funkciu, avšak nie aj literárnokritický charakter. Väčšina týchto Mrázových textov, 
uverejnených hlavne ešte v 30. rokoch minulého storočia, sú zacielené na tvorbu Vla-
dimíra Hurbana Vladimírova (Vladimír Hurban Vladimírov: Pazovské čítanie; Andrej 
Sirácky: Za svetlom života, Problemy súčasnej dramatickej tvorby, Plynný dialóg a rý-
dzosť javyskovej reči) a Jána Čajaka (Prvé dva zväzky zobraných spisov Jána Čajaka, 
Ján Čajak a jeho literárna tvorba) a už aj tento údaj sam za seba hovorí o význame, aký 
týmto dvom slovenským vojvodinským spisovateľom kritik prisudzoval. Avšak aj nap-
riek tomu, že neskrýval svoj lokalpatriotický a sentimentálno-empatický postoj k tým-
to autorom, pri interpretovaní a hodnotení ich literárneho diela Mráz nebol v žiadnom 
prípade sentimentálny, ale skôr prísny a kritický, čo vidno aj z Hurbanovej polemickej 
reakcie na niektoré Mrázove konštatácie v texte Problemy súčasnej dramatickej tvorby. 
Spisovateľa sa dotklo najmä Mrázovo tvrdenie, že on, teda Hurban „v prostredí v ktorom 
žije, nachádza asi málo materiálu, obracia zraky za svetom, ktorý mu je vzdialenejší a tým 
sa i stroskotáva, alebo uľpieva na opotrebovaných postojoch.“ (Mráz 2004b : 70), ktoré v 
polemickej odpovede pomenovanej Priateľská odpoveď Andrejovi Mrázovi veľmi efekt-
ne vyvracia, rekonštrujúc pritom svoje bohaté inšpiračné žriedlo pre dramatickú tvorbu, 
predovšetkým belehradský, záhrebský, viedenský, novosadský, a bratislavský divadelný 
repertoár, potom vlastnú bohatú knižnicu dramtických textov, ale aj každodený život... 
Aj o diele Jána Čajaka, ktorého si ako realistického spisovateľa výnimočne vážil, Mráz 
nepíše glorifikujúco, ale nanajvýš kriticky, avšak niektoré svoje tvrdenia, povedzme to o 
príslušnosti Čajaka kritickorealistickej generácie slovenských spisovateľov v neskorších 
svojích prácach, pod vplyvom súdobých bádaní, aj sebakriticky koriguje. Treba však naz-
nčiť, že takýto prísny a nekompromisný Mráz nebol len voči iným, ale bol to ponajprv 
voči sebe, čo vidno nielen v jeho snahe o dôslednosť a zodpovednosť v postoji k rozobe-
ranému literárnemu dielu, ale aj v jeho úsilí „pochopiť“ spisovateľa, teda maximálne sa 
zžiť s jeho životnou situáciou a jeho literárnym dielom. 

Takéto kritéria sú viditeľné aj v jeho recenziách kníh Miroslava Kriváka Ako ďalej 
a Jána Kmeť Súbor štúdií o literatúre juhoslovanských Slovákov, v čase vzniku týchto 
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textov mladých a nádejných slovenských vojvodinských literátov, ktorých tvorbu, kon-
krétne Krivákov román Úsvit nad rovinou a Kmeťovu knihu literárnokritických textov 
Pohľady a portréty, Mráz veľmi kriticky zhodnotil, prisudzujúc im síce veľký význam v 
rozbiehajúcom sa povojnovom vývine slovenskej vojvodinskej literatúry, no poukazujúc 
pritom aj na ich celkovú literárnu nedopracovanosť a najmä na ich nízku jazykovú úroveň. 
Krivákovi Mráz zazlieva predovšetkým nedostatočnú nadväznosť na slovenskú literánu 
tradíciu a veľa „popisných jednotlivostí, zvykov a iných podrobností, ktoré čitateľ, neobo-
známený s miestnymi pomermi, sotva adekvátne pochopí“ (Mráz 1989b : 577), zatiaľ čo u 
Kmeťa poukazuje na metodologickú rozháranosť, „strácanie sa v ľubovoľných termínov a 
neadekvátnych kritérií“, až po konšatáciu že sa u Kmeťa „predstieraná učenosť primitívne 
preplieta s informatívnym zacielením väčšiny autorovým príspevkov“(Mráz 1989a : 485). 
Takýto kritický prístup k literatúre vojvodinských Slovákov bez akejkoľvek „zľavy“, iste 
nebolo ľahko prijať, no o tom, že sa slovenskí vojvodinskí literáti vedeli s tým vyporia-
dať, svedčia nielen slová úcty k Mrázovi, ktoré vo svojích príležitostných textoch napísali 
medzi ostatnými aj Ján Kmeť (Pietný nekrológ Andrejovi Mrázovi, Istota kritérií Andre-
ja Mráza) alebo Mária Myjavcová (Andrej Mráz nenáš, a predsa náš), ale aj evidentný 
povzbudzujúci vplyv, aký na rozbiehajúcu sa povojnovú literárnu kritiku vojvodinských 
Slovákov malo literárnokritické a literárnohistorické dielo Andreja Mráza.
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Адам Светлик

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА АНДРЕЯ МРАЗА

Резюме

В работе анализируется литературная критика Андрея Мраза в аспекте ее включения в кон- в кон-в кон-
тект словацкой литературы в Воеводине. Акцент ставится на сотрудничестве Мраза со словацки-. Акцент ставится на сотрудничестве Мраза со словацки-Акцент ставится на сотрудничестве Мраза со словацки-
ми литературными журналами в Воеводине: Наш живот и Нови живот («Наша жизнь» и «Новая 
жизнь»). Также анализируются тексты Мраза, опубликованные в литературных журналах в Сло-
вакии, прежде всего те, которые касаются словацких писателей в Воеводине и их произведений. 
Целью данной работы было создать своего рода реконструкцию почерка литературного критика, а 
также показать значение Андрея Мраза для словацкой литературной критики в Воеводине. 
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ČLOVěK JE JINDE. A DěJINy?

V příspěvku se snažíme odpovědět na otázky vztahu člověka k dějinám v románech Mila-
na Kundery dvojím způsobem. V prvním případě jedná se o imanentní angažmá hlavních hrdinů 
romanů Žert a Život je jinde, v druhém případě soustřeďujeme se na koneční důsledky zmíně-
ných vztahů, které je možné vidět v Nesmrtelnosti i Pomalosti. Tuto problematiku jsme analysovali 
s existencialistického stanoviska Sartrovou terminologií vybranou z díla Bytí a nicota. 

Klíčová slova: člověk, dějiny, žert, mládí, totožnost, nesmrtelnost, rychlost

ЧОВЕК НИЈЕ ОВДЕ. А ИСТОРИЈА?

У студији настојимо да одговоримо на питања односа човека и историје у романима Ми-
лана Кундере у два различита приступа. У првом случају говоримо о иманентном ангажману 
главних јунака Шала и Живот је другде, у другом случају концентришемо се на коначне 
последице поменутих односа које је могуће видети у романима Бесмртност и Успоравање. 
Поменуту проблематику анализирали смо са егзистенцијалистичког становишта изабраном 
Сартровом терминологијом издвојеном из дела Биће и ништавило. 

Кључне речи: човек, историја, шала, младост, идентитет, бесмртност, брзина

Mezi četnými tématy důležitými pro tlumočení poetiky Milana Kundery se v našem 
příspěvku soustředíme na ten prvek jeho románů, jenž má podle našeho názoru velmi 
významné místo při rozboru jeho prózy. Rozhodli jsme se věnovat pozornost problému 
vztahu člověka a dějin se záměrem ilustrovat spisovatelův zájem o událostech v Česko-
slovensku v polovině minulého století jako neustále přítomného tématu v jeho románech, 
které vznikly se značným časovým posunem od těchto událostí. Jistě můžeme říci, že nee-
xistuje Kunderův text, který by nemohl být tlumočen ve světle této významné problemati-
ky. Charakter tohoto vztahu můžeme posuzovat dvojím způsobem: v prvním případě jako 
imanentní jev v souvislosti s konkrétní osobností, jež vlastní činností uskutečňuje svůj vztah 
k historickému dění; ve druhém případě jako celkový, vnější jev, vůči kterému je možně 
zaujmout odpovídající postoj bez přímého zasahování do dějinného proudu. S imanentním 
vztahem člověka k dějinám se setkáváme už v prvních Kunderových románech (z nichž 
jsme pro ilustraci vybrali Žert a Život je jinde), zatímco o vnějším vztahu těchto dvou roz-
lišných charakterů, můžeme mluvit na základě románů Nesmrtelnost a Pomalost (Le lan-
teur) dotýkajíce se ontologii časovosti literárních postav. Abychom na otázku jmenovaného 
vztahu co nejlépe odpověděli, rozhodli jsme sledovat jej z existencialistického stanoviska, a 
popisovat různé jevy v Kunderových románech na základě Sartrovy terminologie1.

Imanentním vztahem člověka k dějinám rozumíme přímou účast společenských 
událostí vybraných Kunderových postav, ale také jejich vědomý nebo nevědomý podíl 

1 Opíráme se především o terminologii používanou Sartrem v díle Bytí a nicota, kterou tvoří: bytí v sobě, 
bytí pro sebe, neupřímnost, ontologie časovosti apod.
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v konkrétních existenciálních situacích, které byly důležité nejenom pro Československo, 
nýbrž pro celou Evropu. Na příkladu románu Žert můžeme pozorovat skutečnou dimenzi 
vztahu člověka k dějinám, ale stejně tak dějin k člověku, protože motivem v názvu romá-
nu se uskutečňuje existenciální angažovanost hlavní postavy. Motivem žertu se Kunde-
rovi daří vylíčit čtenářům konkrétní obraz doby, aniž by se musel dotýkat její faktografie. 
Předpokládáme, že spisovatele zaujala padesátá léta minulého století ze dvou důvodů: 
jednak proto, že se jednalo o nejtěžší období v rozvoji moderní československé společ-
nosti doprovázené vtíravým totalitárním režimem, během něhož žil autor ve své vlasti; a 
také proto, že v tom časovém období (vzhledem k novým společenským poměrům) bylo 
možné pozorovat velký klam a neupřímnost lidí, kteří ve snaze uskutečnit vlastní produk-
tivní sociální program věří, že můžou opanovat dějiny a její proudy.

V prvním Kunderově románu pozorujeme hlavní postavu Ludvíka, jenž se retro-
spektivně vrací ke své osobní zkušenosti, z které se dovídáme o jeho činnosti na fakultě, 
o jeho opojení dějinami a o jeho přání je tvořit i dirigovat. Z akcentování časovosti Žer-
tu jsme se dozvěděli, že Dějiny jsou vlastně druhým „hrdinou“ románu vedle Ludvíka; 
jejich vzájemný vztah můžeme nejlépe pozorovat v jeho doznání:

Opojení, které jsme zažívali, se obvykle nazývá opojení mocí, ale (při troše dobré 
vůle) mohl bych volit i méně přísná slova: byli jsme uhranuti dějinami; byli jsme opojení 
tím, že jsme vyskočili na hřbet dějin a cítili jej pod sebou; vyvinulo se to pak většinou 
opravdu v ošklivou touhu po moci, ale (tak jak jsou všechny lidské věci dvojznačné) byla 
v tom (a snad zejména u nás mladíčků) zároveň docela ideální iluze, že právě my zahaju-
jeme tu epochu lidstva, kdy člověk (každý člověk) nebude ani mimo dějiny, ani pod patou 
dějin, nýbrž je bude dirigovat a tvořit.2 

V tomto textu jasně je zdůrazněna úloha, kterou chtěl Ludvík uskutečnit pomocí 
individuálního projektu vzhledem k dějinám a jejím proudům (samozřejmě dřív, než se 
seznámil s Markétou a napsal text žertu). Byla to úloha soudce v rozhodování o osudu a 
míry věcí, o životech lidí, úsilí vyvlastnit lidské soukromí, uspořádat veřejný život, násil-
ně vnucovat Radost jako jediný způsob chování. Jenomže to, co částečně bylo vyjádřeno 
jako Ludvíkovo úsilí (naštěstí pouze krátkou dobu), můžeme rozpoznat jako cíl „lyric-
kého věku“, respektive celé generace mladých lidí, již se společně zúčastnili globálního 
projektu neupřímnosti3. Ten intenzivní a nesmírný sebeklam vznikl jako výplod lidského 
přání zničit vlastní inferioritu a bezmocnost vůči světu, jako projekt opanování nevy-
hnutelného historického proudu. Tímto způsobem by se dosáhlo ještě důležitějšího cíle 
– překonání prapůvodního strachu člověka z vlastní konečnosti. Třebaže lyrický věk byl 
už zde představen jako velmi kritické období v emotivním a duchovním rozvoji člověka 

2 (KUNDERA 2007: 84)
3 Sartrovo ponětí neupřímnosti (mauvaise foi) hovoří o „špatné víře“ člověka jako o velmi důležitém prvku 

lidské skutečnosti, kde vědomí subjektu nemíří svou negaci k vnějšímu světu, nýbrž ji zadržuje v sobě. Na rozdíl 
od lži, kde lhář dokonale zná pravdu a stvrzuje ji v sobě nebo slovy popírá, špatná víra je intencionální zamasko-
vání nepříjemné pravdy, aby se příjemný omyl vydával za pravdu. V neupřímnosti subjekt sám sobě zastírá prav-
du, a tedy neexistuje dualita klamajícího a klamaného. Špatnou vírou se nám naskýtá příležitost definovat vztah 
člověka k světu, jeho motivaci vzhledem k ostatním lidem, nebo pochopení života a roli, jakou by měl uskutečnit. 
Demystifikace neupřímnosti (špatné víry) a konfrontování subjektu s vlastním sebeklamem nechává nicotnost – 
prázdnotu bytí po sobě (což je vidět v příkladu Ludvíkově nezdařilé msty, ale také v případech jiných postav). 
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(který Kundera přísně kritizuje a odsuzuje), Ludvíkova účast na společenských změnách 
neměla tu velikost, jaká se odehraje s žertem na účet událostí, na které Ludvík v té chvíli, 
kdy vznikal text zapsaný na pohlednici, nemyslel, ale přece jim byl přítomen.

Aby čtenářům prakticky demonstroval, co „lyrický věk“ a opojení dějinami vlastně 
znamenají, Kundera vybral motiv, kterým vylíčil specifickou existenciální situaci své-
ho hrdiny, z jehož stanoviska je možné posoudit charakter výše zmíněného období v 
Evropě. Jedná se tady právě o text žertu na pohlednici, který v rozboru vztahu člověka 
k dějinám tlumočíme jako aktivní, sociální angažmá hlavní postavy Kunderova románu. 
žert je velmi důležitým prvkem v jeho prózách, neboť jeho obsahem (textem) autor žertu 
nemusí rozesmát recipienta, jemuž byl věnován. Důvod k tomu nacházíme v možnosti 
autora zkoumat doménu vlastní existence činem žertu, jak to vlastně činí Ludvík. žert 
tedy není prověření pojmových schopností spolubesedníka, nýbrž sebestvrzování auto-
rova místa ve světě. Takto se žert stal Kunderovou metodou zkoumání vztahu člověka 
k dějinám v konkrétním časovém období, kde je žert střediskem dostředivých sil v životě 
hlavní postavy. Z žertu všechno nastává, točí se kolem něho, a stále se k němu vrací. 
Ale abychom úplně pochopili význam textu Ludvíkova žertu (a současně závažnost jeho 
důsledků), Kundera nám připomíná, že žert se po únoru roku 1948 nesnášel s nastalým 
Zeitgeistem. Ovzduší nové doby trvalo na faktu, že tady se jedná o „nejradostnější obdo-
bí“ ve vývoji československých dějin; avšak grotesku zobrazené Radosti bylo vidět v 
její vážné tváři, kterou se obracela ke každému člověku, jenž by ji nepřijal jako způsob 
chování. Proto ačkoliv Ludvík měl smysl pro legraci, neznamenalo to hned, že je šťastný. 
Vzhledem k tomu v románu pozorujeme, že jeho chování je mimo obvyklý protokol, 
který byl závazný pro každého, zatímco text žertu pro Markétu svým obsahem sloučil 
jízlivost, ironii a posměch, a možná nejhůř ze všeho uštěpačně vyslovenou pravdu nesro-
zumitelnou asketické, slavnostní Radosti. Všechny zmíněné prvky jsou důvodem vzniku 
mnoha událostí v Ludvíkově životu, které se teprve stanou a svým efektem brání jeho 
produktivnímu vztahu k dějinám. 

Vznik „obžalovacího textu“ na pohlednici nemůžeme tlumočit ve smyslu Ludví-
kovy vědomé politické činnosti. Tady se víc zajímáme o důsledky, jež nastaly po žertu, 
jelikož máme možnost jejich prostřednictvím prohlédnout charakter Kunderova smíchu 
a míru vztahu ke světu a dějinám, které nešťastného mladíka přivedly na okraj existence. 
Ludvík žertuje na účet existujících dějinných okolností, ale během čtení románu pozoru-
jeme „žertující Dějiny“, které si jako antropomorfní jsoucno dělají největší legraci právě 
z Ludvíka. Kunderův textový žert má osvobozující sílu, ale současně se jedná o sílu ambi-
valentní, jež v sobě nese destrukci ničící původně posilňující prvek smíchu. Kvůli tako-
vému charakteru smíchu se celý svět hlavního hrdiny stal cizím, děsivým a neznámým 
místem, Ludvík ztrácí půdu pod nohama, a vše pozbývá svou původní hodnotu. Kundera 
vysvětluje, že se nesmějeme, když je někdo vystaven posměchu nebo ponížení, nýbrž 
právě tehdy, když skutečnost se stává dvojsmyslnou, a věci ztrácejí své významy.

Předtím, než napsal text na pohlednici pro Markétu, žil Ludvík ve světě mystifikací 
a pokřivené skutečnosti. žertem nevědomě zahájí proces demystifikace představy o tom, 
jaká byla jeho role v dějinném proudu, což se odehrává především během jeho pobytu v 
dolech. Ludvíkovo konečné rozloučení s dějinami nastane až po pobytu na tomto hrozném 
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místě, kde se setkal s Lucií. Lucie je Ludvíkův klíč ke vstupu do roviny vlastního života, 
o níž nic nevěděl. Přitahován její „exotickou“ jednoduchostí a neobvyklou schopností 
naslouchat, se Ludvík ztotožnil s jejím světem a věnoval jí svou pozornost a lásku. Jenom 
v poměru k někomu, kdo svět necítí jako vlastní hřiště, kde platí výlučně naše vymyšlená 
pravidla, je možné vysvobodit se z tíhy předsudků, a tak vstoupit z grandiózního světa 
do mikrokosmu vlastního bytí. Právě toto úsilí po samopřesvědčení ve „velkém světě“ 
a účast v jeho dění znemožňovala Ludvíkovi pochopit opravdovou skutečnost. Ve své 
neupřímnosti, Ludvík pohrdal všedním dnem malých lidí, a tak trochu drze, rozmazleně, 
možná dokonce pyšně napsal text na pohlednici, který měl být mimochodem jenom žert. 
Důsledky, které vznikly v souvislosti se zlomyslnou interpretací tohoto textu, nakonec 
přivedly Ludvíka k Lucii, jejíž nezájem o „velká“ témata a zasvěcenost do neosobních, 
všedních věcí, pomůže Ludvíkovi překonat kontrast bytí v sobě vzhledem k bytí pro sebe, 
což Kundera říká těmto slovy:

[...] otevřela se přede mnou zapomenutá louka všednodennosti ukrytá pod perutí 
letících dějin a na ní stála chudičká, bědná a přece milováníhodná žena – Lucie.

Co věděla Lucie o té velké dějinné peruti? Sotva někdy zaslechla její zvuk; nevěděla 
nic o dějinách; žila pod nimi; netoužila po nich, byly jí cizí, nevěděla nic o velkých čas-
ných starostech, žila starostem malým a věčným. A já jsem byl náhle vysvobozen; zdálo 
se mi, že pro mne přišla, aby mne uvedla do svého šedivého ráje; a krok, jenž se mi zdál 
být před chvílí strašný, krok, jímž jsem měl „vystoupit z dějin“, byl pro mne najednou 
krokem úlevy a štěstí.4 

Jeden z velmi důležitých motivů v rozboru vztahu Ludvíka k Dějinám (ale také 
Markéty k Dějinám, nebo Pavla k Dějinám, Alexeje k Dějinám a konečně i Jaromila k 
Dějinám a celé řady mladých lidí, již chtěli participovat v určených historických pomě-
rech), je už zmíněný motiv lyrického věku. V době, kdy je zneužíván význam slov a 
věcí nebo vztah mezi lidmi, a v místě, kde už není nic jisté a konečné, motiv lyrického 
věku se vztahuje k psychické nedospělosti a neschopnosti mládí pochopit a akceptovat 
věci v jejich skutečném rozměru. To je hlavním důvodem, proč Kundera s nenávistí a 
roztrpčeností mluví o tomto období lidské adolescence. Lyrický věk je důležitý vzhledem 
k faktu, že tady se jedná o děsivém zkomolení života, jež hrozí svou nicotou, o čem nás 
přesvědčuje Ludvík slovy: 

Mládí je strašné: je to jeviště, po kterém chodí na vysokých koturnech a v nejrůz-
nějších kostýmech děti a pronášejí naučená slova, jímž jen zpola rozumějí, ale jímž jsou 
fanaticky oddaní. A dějiny jsou strašné, protože se tak často stávají hřištěm nedospělých; 
hřištěm pro mladičkého Nerona, hřištěm pro mladičkého Napoleona, hřištěm pro zfa-
natizované davy dětí, jejichž odkoukané vášně a primitivní role se rázem proměňují ve 
skutečnost katastrofálně skutečnou.5 

Uvedený text už v Žertu předpokládal problémy, kterým se Kundera bude věnovat 
ve svém příštím románu Život je jinde. V této próze ve formě biografie fiktivního českého 
básníka kladl Kundera otázky o problému mládí, politického zneužívání básnictví a lyric-

4 (KUNDERA 2007: 85)
5 (IBID.: 103)
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kého zážitku světa v konkrétním období českých dějin, nám známým ještě z Žertu. Zdá 
se, že po prvním románu Kunderu stále fascinovala možnost představování experimentu 
Dějin nad Člověkem, nyní ale představená v souvislostech s novými jevy a problémy. 
Novinky, jež tady nalezneme, jsou existenciální předpoklady vzniku básnického díla: 
básník – opojen svým mládím a uhranut vlastní nezkušeností, uskutečňuje svou účast 
na aktuálním historickém dění prostřednictvím veršů. Z textu románu se ještě dozvíme, 
v jaké míře pomáhá historický kontext recipročně vytvoření básnické postavy, kde básník 
pátrá po své esenci. 

V tomto románu se Kundera vysmívá iluzi české avantgardy, která se snažila vybu-
dovat nové umění na zříceninách starého světa. Jelikož byl svědkem její transformace 
do úplných protikladů původních záměrů, spisovatel tuto změnu přesvědčivě ukáže na 
příkladu mladého básníka Jaromila. Jaromil při pátrání po vlastní totožnosti čerpal nápa-
dy z avantgardy, pod jejímž vlivem psal básně, aby se jí potom zřekl kvůli revoluci, jež 
v avantgardě viděla jenom dekadentní umění. Genealogie Jaromilovy „dějinné účasti“ je 
velmi zajímavý jev, ale není podepřen vědomým přáním politické činnosti. Jeho vztah 
se k historicky aktuálním událostem uskutečňuje postupně; můžeme sledovat dospívání 
hlavního hrdiny od dětství až k mládí, kdy se konečně realizuje Jaromilovo „dějinné 
uskutečnění“.

Potřeba odpovědi na neklid, který v něm vyvolávalo nahé ženské tělo, začal nezku-
šený Jaromil psát poezii, jež se svými básnickými obrazy podobala jeho naivním, surrea-
listickým dětským kresbám. Když ale tato poezie přestála pomáhat Jaromilovi při získání 
sebevědomí a uklidnění bázlivosti, již cítil z komunikace s lidmi, rozhodl se zničit ji 
společně s člověkem, jenž byl jeho mentorem. Destrukcí poezie, Jaromil ničí Malíře jako 
vzor svého chování a vztahu k lidem. Jaromil je malý a ničemný v dialogu se svým uči-
telem, a zdá se mu, že ve chvíli, kdy s ním mluví, jakoby dospěl a stal se mužem jenom 
proto, aby se mu jakýmkoliv způsobem vzepřel. Proto máme příležitost pozorovat jeho 
změnu od jemného mladíka k cynické osobnosti, jež obdivuje socialistický realismus a 
současně odsuzuje avantgardu ve prospěch nového ultramoderního umění. Jaromilu se 
teprve socrealistickou poetikou daří uskutečnit svůj vztah k Dějinám. Toto angažmá bylo 
podníceno událostí, kterou pozorujeme v Jaromilově domě, když se Kunderův hrdina 
vzepřel svému příbuznému, zatímco v rádiu bylo slyšet zprávu o komunistické revoluci. 
Ačkoliv dostal facku, Jaromil byl rozhodnut více než kdykoliv předtím vstoupit do komu-
nistické strany, přesvědčen, že tímto aktem se konečně stane sebevědomějším mužem. 
Tanec s dějinami Jaromil končí, když se rozhodne udat bratra své přítelkyně. Každý jeho 
čin, podobně jako u Ludvíka, je motivován neupřímností v souvislosti s jeho nedospělostí 
a nestabilitou charakteru – typickými prvky lyrického věku. Na žádném místě v románu 
nenajdeme jeho intencionální politickou aktivitu, kromě přání být známou a uctívanou 
osobností.

Kunderovy postavy z obou těchto románů se hodně podobají. Ludvík a Jaromil patří 
ke stejné generaci, která se chce utkat v boji s Dějinami. Díky svým rozdílným charakte-
rům to každý z nich dělá rozdílně. Ludvíkův existenciální vztah k Dějinám rozpoznáme 
v jeho žertu, Jaromilův v socrealistické poezii; avšak žert s „ultramoderní poezií“ vznikl 
jako výplod nejistoty jejich autorů ke světu, a také k dívkám, což obě tyto Kundero-



Člověk je jinde. A dějiny? 133

vy postavy spojuje. Oběma postavám se vymyká tvůrčí účast, které věnovali pozornost, 
zatímco jediný rozdíl mezi těmito hrdiny je vidět v způsobu, jimiž Kundera končí před-
stavení jejich vztahu k existujícím poměrům. Ludvík nalezl „smíření se světem“, když 
pochopil, že efekty jeho účasti jsou „neodvolatelné“ (jednou napsaný žert jej neustále 
pronásledoval), Jaromil zemřel a jeho participace na aktuálních poměrech v české spo-
lečnosti tím byla znenadání zastavena.

V Kunderových dílech, která napsal až po létech, když už žil ve Francii, opět můžeme 
najít vedle dalších témat vztah člověka k dějinám. Avšak na rozdíl od jeho rané prózy 
v románech Nesmrtelnost a Pomalost uvedený problém můžeme vylíčit pouze nepřímo. 
Jelikož oba romány obsahují diachronní povídkový proud, téma vztahu člověka k ději-
nám je snadné pozorovat prostřednictvím časové ontologii literárních postav. V případě 
těchto dvou románů se téma stává scénografií rozlišných fenoménů představených v Kun-
derově díle, jako jsou: imagologie, rychlost, problémy totožnosti a subjektivity postav 
apod. Přítomný vnější vztah člověka k dějinám pozorujeme u hrdinů, jež mají roli pasiv-
ních recipientů běžných změn doby, ve které žijí. Nejčastěji se jedná o konec dvacátého 
století, kde je prostor Kunderova zájmu rozšířen z Československa na Evropu, a potom na 
dění v celém světě. V existující povídkové diachronii můžeme vidět rozřešení problémů 
vzniklých v důsledku nevydařeného vztahu dějin k člověku. 

Každá postava Kunderovy prózy je individuálním představitelem rozdílné časové 
ontologie6, kterou jsou podněcované jejich činnosti, vztah ke světu a k sobě samému. 
Tento postup ve formování literárních postav Kundera ve svých románech použil několi-
krát, nejprve v Žertu, a potom pokračoval s podobnou metodou i v jiných dílech; zatímco 
jsme v Ludvíkově případě měli příležitost pozorovat diachronii dvou období jeho života 
(minulost a současnost), v románech Nesmrtelnost a Pomalost byly rozdělené sémantic-
ké celky předmětem diachronního líčení. Rozlišné časové části těchto románů nepůsobí 
bezprostředně na psychologii protagonistů, nýbrž hlavní téma románů bylo předmětem 
diachronního výkladu. Právě na příkladech uvedených témat v názvech románů budeme 
sledovat problematiku vnějšího vztahu člověka k dějinám. 

Už název románu Nesmrtelnost oznamuje hlavní téma, jež tady bude mít roli zpro-
středkovatele mezi dvěma kategoriemi (člověkem a dějinami). Zaujímáním určitého sta-
noviska k otázce nesmrtelnosti každá z postav přebírá charakteristické stanovisko vůči 
nevyhnutelnému dějinnému proudu. Kundera nám tímto románem připomíná, že problém 
překonání vlastní konečnosti je dávné lidské přání, dokonce neustálá a trvalá obsese. Vzhle-
dem k tomu problému tady pozorujeme dvě paralelní linie nepřímého vztahu k dějinnému 
proudu, který nevyhnutelným tokem ničí individuální lidskou existenci. V románu lze tedy 
pozorovat z jedné strany Agnes, jež se bojí nesmrtelnosti, nezměnitelnosti a nepomíjejí-
cího stavu, a na opačné straně Lauru s Bettinou, které děsí konečnost, pomíjivost a smrt. 
Každá z těchto Kunderových postav se vlastním bytím v sobě individuálně vyrovnává se 
svým strachem, v rámci čehož je možné mluvit o jejich vztahu k dějinám. V líčení Ag-
nes Kundera zdůrazňuje alienaci jejího bytí v sobě vzhledem k ostatním lidem, s jejichž 
problémy nesoucítí. Jasně vyjádřený postoj k přítomnosti rozlišuje Agnes od lidí věku 

6 Například Ludvík je určován jeho minulostí, Jaromil usiluje o budoucnost apod.
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imagologie. Agnes nemá ráda fotografování, jež jí připadá jako invaze na lidské soukromí. 
Kundera v románě vysvětluje Agnesin strach z možnosti změny jedné chvíle na věčnost, 
protože to navazuje na možnost nekonečného trvání nedůležitého nebo kompromitujícího 
okamžiku. Fotografií by jedna chvíle byla vyrvána z časového proudu, dokonce možná 
použita v nějaké nehodné situaci. Nakolik tato možnost Agnes vadí a nakolik jí věčnost 
připadá odporná, můžeme zjistit ve spisovatelových slovech:

[...] lidé prchající ze Sodomy se nesměli ohlédnout pod hrozbou, že budou promě-
něni v solný sloup. Ta příhoda z Bible dává jasně na srozuměnou, že není větší hrůzy, 
není většího trestu než proměnit vteřinu ve věčnost, vytrhnout člověka z času, zastavit ho 
uprostřed jeho přirozeného pohybu.7 

Na tato slova můžeme navázat Sartrovým závěrem vysloveným v souvislosti s časo-
vou dynamikou v Bytí a nicotě: 

V případě lidské reality je však změna v čisté a absolutní formě nezbytností; může 
však být změnou, při níž není nic, co by se měnilo, a změna je pouze trvání.8 

V těchto slovech vidíme podstatu Agnesina bytí v sobě, představenou jejím výbě-
rem zříci se soudobému shonu po budoucnosti a soustředit se jen na vlastní existenci 
bez dotazu na esenci. Dominantní časová dimenze jejího bytí v sobě je teď a tady. To 
znamená, že se Kunderova hrdinka nezajímá o minulost, stejně jako nemá žádné nároky 
na budoucnost. Vlastním soustředěním jenom na současnou chvíli Agnes nemá žádnou 
ambici k dějinám. Vůči dějinám je Agnes neutrální a lhostejná, dokonce se rozčileně 
dívá na lidi, kteří chtějí ovládat dějiny pomocí hromadných sdělovacích prostředků, nebo 
fotografováním zanechávají svůj obraz jako poselství pro budoucnost. Ačkoliv nežije 
v minulosti, vzpomínky připomínají Agnes na dávno ztracenou svobodu jejího bytí, již je 
možně vrátit sebepoznáním, že už nechce žít se svou rodinou. Jako důsledky úsilí docílit 
žádoucí volnosti, pozorujeme bytí Agnes soustředěné výlučně na současnost, takže Kun-
dera poslední okamžiky jejího života představuje právě v jejím sebepoznání, že je šťastná 
a svobodná jenom tehdy, když si není vědomá svého já, když tím já nepatří žádnému 
jinému jsoucnu. Zánikem svého bytí v sobě, současně s bytím pro druhého (také vlastní 
totožnosti), Agnes neusiluje o budoucnost, ani o věčnost; ona žije jenom v současnosti. 
Rozdíl mezi ní a Laurou, resp. Bettinou je vidět právě v absenci nutnosti jejího bytí zbavit 
se v sobě struktury časovosti. Vysvětlení jejího vztahu ke světu a k dějinám spatřujeme 
v Sartrově textu, jenž hovoří o nicotě bytí:

Bytí v sobě může zakládat svou nicotu, ne však své bytí; při své dekompresi nicuje 
sebe samo v bytí pro sebe, jež se jako bytí pro sebe stává svým vlastním základem, kon-
tingence, která je typickým znakem věcí, zůstává mimo dosah.9

Zkoumaje hlubiny své duše, Agnes mizí se scény života, poněvadž její psychická 
časovost je neschopná konstituovat se, a stává se sukcesívní řadou faktů. Při tom nám 
Sartre připomíná, že psychologické trvání, k němuž se běžně uchylujeme, je sukcese 
uspořádaných časových forem a současně opakem dějinnosti. 

7 (KUNDERA 2000: 287)
8 (SARTRE 2003: 192) 
9 (IBID.: 129) 
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Úplně opačný vztah k dějinám mají Kunderovy hrdinky Laura (20. století) s Bet-
tinou (19. století). Ačkoliv časově a prostorově vzdálené, tyto osobnosti jsou virtuálně 
sjednoceny svou ambicí překonat lidskou přírodu. Přáním dosáhnout nesmrtelnosti se 
Laura s Bettinou domnívají, že svou totožností můžou uskutečnit „věčné trvání“. Bettina 
tak koketuje s dějinami četnými známostmi, Laura přivlastňováním sestřiny totožnosti. 
Odkázáním své osobnosti prostřednictvím životopisů proslulých současníků Bettina za 
sebou zanechává stopy. V příštím dvacátém století se setkáváme s Laurou, jež se chce 
zbavit struktury časovosti pretendováním na každou z tří časových dimenzí. Pro Lauru 
jsou důležité minulost, stejně jako současnost a budoucnost, z čeho je možné usoudit, že 
chce být vždy a všude přítomná. Laura si tedy nepřeje opanovat jen konkrétní historickou 
chvíli, nýbrž stát se obrovskou a důležitou jako samotné Dějiny (jako o století dříve o 
stejnou věc usilovala Bettina). Obě hrdinky se sžily s dobou, ve které se narodily, a každá 
z nich se snaží naplnit svou ambici bez ohledu na cenu. Netrpí dobovými změnami, nao-
pak se úspěšně vyrovnávají s časovým prostředím, ve kterém žijí.

Popisem současné doby ve svém dalším románu symbolického názvu Pomalost 
se Kundera zabývá narušenými mezilidskými vztahy, představenými ve světle četných 
změn, jež je těžké pozorovat kvůli rychlosti jejich střídání. Gradace negativity zobrazené 
skutečnosti je zvýšená komparativním znázorněním událostí při sjezdu entomologů (kte-
rý se odehrává v Kunderově době) a scén z novely Vivanta Denona Point de lendemain 
(Bez zítřka), ve které je tempo vyprávění neobvykle lehké. Stále pod dojmem kritiky 
metamorfózy a heterogennosti světa v románu Nesmrtelnost Kundera v padesáti krátkých 
epizodách v Pomalosti líčí démona rychlosti, kterému podléhají rozdílné části společnosti 
s mezilidskými vztahy, kde je komunikace nepěstěná a porozumění mezi spolubesedníky 
znemožněna. O pokrytectví moderní doby se dovídáme, když historik Pontevin mluví o 
politicích Berckuovi a Duberquesuovi, jež nazývá „akrobaty na laně“, narážeje na lidi 
chtivých nejen politické moci, ale i slávy a popularity. Tyto postavy symbolizují století 
změn, ledabylosti, netrpělivosti a nevědomosti, o čemž se přesvědčíme, když Kundera 
popisuje už zmíněný sjezd entomologů, kterého se zúčastní také český vědec neslýcha-
ného jména.

O Kunderově vztahu k Dějinám můžeme mluvit právě vzhledem k paralelnímu líče-
ní dvou oddělených časů, sjednocených motivem místa a děje. V 18. století sledujeme 
milenecký vztah neznámého kavalíra a madam de T. a v současné době pak nezdařilé 
milenecké pokusy Vincenta a Julie. V době, ve které je imperativem rychlost, ukazuje 
Kundera na nemožnost lidské komunikace, veškeré potíže při porozumění mezi lidmi a 
nemožnost adekvátní reakce ve zvláštních situacích. To je důvodem jeho kritiky moderní 
doby, ve které jako důsledky pozorujeme neschopnost jeho hrdinů uskutečnit svůj (jaký-
koliv) cíl (na příklad se setkáváme s českým entomologem, jenž zapomněl na svůj pří-
spěvek právě kvůli bezprostředním dějinným okolnostem, jež ho vyprovodily z Čech a 
přivítaly ve Francii; v jiném případě se jedná o Vensanovu zpozdilou sexuální reakci). V 
historickém shonu a vřavě současné doby se dobře daří jen „akrobatům na laně“, pokryt-
cům a povrchním lidem, pro které je Praha totéž co Budapešť a Čechy totéž jako východ-
ní Evropa, kde je Adam Mickiewicz „jedním z českých spisovatelů“, jenž ve Francii 
našel svůj nový domov. Český entomolog je na tomto místě, v již představeném ovzduší 
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exotickou postavou, poněvadž pochází ze skupiny hrdých lidí, kterých se dotkla „milost 
Výjimečné planetární dějinné aktuality“. Avšak stále nové senzace zamění ty předchozí a 
zájem o nešťastného vědce brzy zmizí, včera to bylo Československo roku 68, říká Kun-
dera, dnes to jsou Kambodža a Somálsko, zítra kdoví jaká nová země. Člověk je pořád 
jinde, naše pozornost je každodenně namířená jinam, pouze dějiny jsou stálé přítomné 
svědectví našich sobeckých a ničemných pretenzí, ambicí a činností.

Scénou vztahu Vincenta a Julie a příběhem pražského entomologa neslýchaného 
jména, Kundera ukončil kritiku „zmatené“ současné doby v jejím shonu po pokroku. 
V době, kdy jsou ideologie neživé, kdy je přítomnost odtržená od minulosti, odloučená 
od všech prožitých zkušeností a existuje bez nápadu o budoucnu, zůstal jen boj o vlastní 
já a zápas o prostor sebeuskutečnění před anonymními pozorovateli. Vznik tohoto Kun-
derova románu byl v největší míře podnícen literaturou a kulturou osmnáctého století. V 
tomto století spisovatel hledá „recept“ na překonání démona rychlosti a komparativním 
líčením hédonismu v 18. a 20. století ponechává soudobým čtenářům hledání poselství 
v samotném názvu románu, jenž je lékem na nemoci současného světa. Kunderův odkaz 
pro moderního čtenáře je možné vidět v poslední scéně románu, ve které spisovatel dovo-
lil hrdinům (neznámému kavalírovi a Vincentovi) ze vzdálených století sejít se. Jejich 
setkání je tečkou průřezu minulosti a přítomnosti, dotyk pomalosti a rychlosti, zkušenosti 
a zbrklosti, vzpomínání a zapomnění. Poselství, jež v jejich setkání nacházíme, odkazuje 
na zpomalení, přizpůsobení tempa života, jež člověka pomalu přiblíží esenci a přitom 
ochrání před zrychleným chaosem dvacátého prvního století.
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Ивана Кочевски

ЧЕЛОВЕК НE ЗДЕСЬ. А ИСТОРИЯ?

Резюме

Данная работа является исследованием одной из самых частых тем романов Милана 
Кундеры. Анализ взаимоотношений человека и истории в его отдельных произведениях про-
ясняет и подчеркивает подлинность его способа демистификации условий жизни в совре-
менном мире. Обзор проблематики этих взаимоотношений дает возможность лучше понять 
поведение и поступки героев М. Кундеры, их жизненного выбора, решений, а также заверше-
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ния их пути. Природу взаимоотношений человека и истории толкуем с экзистенциалистской 
точки зрения, пользуясь терминологией Ж.-П. Сартра, которую находим в его произведении 
Бытие и ничто (L’Être et le néant 1943), чтобы описать субъектность героев М. Кундеры и их 
отношение к существующей общественной обстановке и современникам. 

Взаимоотношения человека и истории в романах М. Кундеры можно представить двоя-
ко: имманентно, исследуя его романы, созданные в период пребывания писателя в Чехии 
(на материале романов Шутка и Жизнь не здесь), где можно проследить за активной дея-
тельностью героя в ходе истории; в другом же случае речь идет об одном общем подходе, 
рассмотрении взаимоотношений человека и истории, при котором выявляются конечные по-
следствия и парадоксы субъективной деятельности персонажей. В рамках этого второго под-
хода занимаемся описанием онтологии временности в романах, созданных во Франции (как, 
например, Бессмертие и Неспешность). Такие подходы при чтении романов М. Кундеры 
помагают нам, прежде всего, установить экзистенциалистские характеристики их поэтики, 
где очевидно, что каждый герой борется за собственную экзистеницию сообразно с истори-
ческими событиями, изображенными в произведениях, рассматриваемых в исследовании. 
Анализ субъективной деятельности этих героев, а также конечных последствий всех собы-
тий конца XX века, приводит нас к выводу, что действия героев становятся бесплодными, 
превращаясь в их страдания, отчужденность и падения. М. Кундера верит в то, что история 
определяет, даже контролирует любую человеческую деятельность, а не наоборот. Наша сво-
бодная воля в мире все еще есть, но проявляется исключительно в рамках существующих 
исторических обстоятельств. Вот почему любая политическая деятельность современного 
человека выглядит бессмысленной, и единственная альтернатива для плодотворной деятель-
ности героя и победа над неизбежным демоном времени выражена в заглавии романа Не-
спешность, которую Кундера находит в XVIII веке и либертинизме.
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РУСКА САКРАЛНА КОМУНИКАТИВНА КУЛТУРА  
XIX И XX ВЕКА КРОЗ ПРИЗМУ КЊИЖЕВНОСТИ  

И ПУБЛИЦИСТИКЕ1

Рад представља покушај комплексног сагледавања потенцијалних објеката анализе ру-
ске сакралне комуникативне културе XIX и XX века на материјалу књижевног (и књижевно-
публицистичког) текста из фундаменталне и апликативне перспективе.

Кључне речи: Лингвокултурологија, руски језик и култура, методологија лингвистич-
ког истраживања, лингводидактика, сакрална комуникативна култура, књижевни текст.

У савременој лингвистици конституисало се неколико приступа теоријском 
заснивању и дескрипцији феномена религијске комуникације. Тако, у научну 
упо требу увелико су ушли термини религијски језик, култни језик, језик сакрума, 
молитвени језик, језик Цркве, религијски дискурс, религијски стил, религијско-
проповеднички стил, религијска употреба језика, религијска комуникација и др. 
(исп. Прохватилова 2006, 19–26). Већ и само побрајање ових разнородних терми-
на сведочи о комплексности и вишедимензионалности методолошких приступа 
проучавању објекта нашег интересовања. Када је реч о доминантним методолош-
ким приступима истраживању интеракције језика са духовношћу и религијом уоп-
ште, издвојићемо функционалностилистичку, комуниколошку, дискурсну и социо-
лингвистичку парадигму. Прва од наведених парадигми полази од идентификовања 
посебног „религијског стила“ (у другој терминологији: религијско-проповедничког, 
црквено-религијског, богослужбеног, литургијског стила), или, како ми предлажемо, 
сакралног фунционалностилског комплекса. Њој је блиска комуниколошка пара-
дигма, чији објекат интересовања представљају специфични жанрови сакралне или 
унутарцрквене комуникације, попут проповеди, молитве, посланице, докумената 
црквеног законодавства, жанрова епистоларне комуникације, етикецијских жанро-
ва. Испитивање религијског дискурса полази од схватања комуникације међу чла-
новима верске заједнице као институционалног дискурса условљеног социјалним 
функцијама учесника општења и нормираног како у садржинском, тако и у формал-
ном погледу и примењиваног у духовној комуникацији, базираној на јасно конфе-
сионално одређеним вредностима и нормама невербалног и вербалног понашања. 
Најзад, социолингвистичка парадигма усмерена је на истраживање говора припад-
ника одређене верске заједнице у разним ситуацијама, на идентификовање особе-

1 Рад је израђен у оквиру пројекта Православног богословског факултета Универзитета у Београду 
под насловом „Српска теологија у ХХ веку: фундаменталне претпоставке теолошких дисциплина у ев-
ропском контексту – историјска и савремена перспектива“, који финансијски подржава Министарство 
науке Републике Србије (евиденциони број пројекта 179078).
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ности њиховог социолекта, односно религиолекта (преглед побројаних парадигми 
са релевантном литературом исп. у: Бугаева 2007, 39–53; Бугаева 2008, 7–43).

Један од најперспективнијих праваца истраживања интеракције језика и ду-
ховности, по нашем мишљењу, јесте анализа сакралне комуникативне културе. 
Под комуникативном културом или, уже, комуникативним понашањем подразуме-
ва се укупност норми и традиција у комуникацији унутар одређеног национално-
језичког колектива, социјалне, професионалне или узрасне групе. По методологији 
разрађеној у Центру за комуникативна истраживања Универзитета у Вороњежу 
(Русија) под руководством проф. Ј. А. Стерњина (исп. Стернин 2000, 8–27; Стер-
нин 2009, 104–153; Прохоров – Стернин 2006, 27–51; веома информативан приказ 
Стерњиновог учења в. у: Драгићевић 2010, 132–141), у нашим радовима први пут 
је по неколико методолошких приступа (ситуативни, параметарски, аспекатски) 
описано комуникативно понашање припадника Цркве у односу на представнике се-
куларне комуникативне културе, са циљем уочавања специфичности вербалног, не-
вербалног комуникативног понашања и социјалног симболизма унутар одређених 
верско-социјалних категорија – монаштва, свештенства и верника у српској и руској 
говорној и социокултурној средини из синхронијске и дијахронијске перспективе, 
а размотрена су и општа теоријско-методолошка питања истраживања сакралне ко-
муникативне културе2. 

Рад који сада предочавамо пажњи читалаца разликује се од претходних по 
типологији текстова који су узети као основ за ексцерпирање грађе – појава и елемена-
та сакралне комуникативне културе. Наиме, у претходним радовима оријентисали смо 

2 К. Кончаревић, Комуникативно понашање монаха у српској говорној и социокултурној средини (си-
туативни модел анализе). – Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 2006, св. 69, стр. 113–151; 
Коммуникативное поведение монашествующих в сербской речевой и социокультурной среде (ситуатив-
ная модель анализа). [В сб.:] И. А. Стернин, П. Пипер (ред.), Коммуникативное поведение славянских 
народов. Воронеж, 2006, 28–54; О некоторых аспектах коммуникативной культуры старообрядцев. [В 
сб.:] И. А. Стернин, П. Пипер (ред.), Коммуникативное поведение славянских народов. Воронеж, 2006, 
97–120; Древни руски манастирски типици као материјал за проучавање комуникативног понашања 
монаха. – Црквене студије, Ниш, 2007, бр. 4, стр. 339–370; Уставы российских монастырей XI-XVII 
вв. как материал для изучения коммуникативной культуры монашествующих. [В сб.:] И. А. Стернин, 
Л. Шипелевич (ред.), Коммуникативное поведение славянских народов: русские, украинцы, белорусы, 
поляки, сербы. Warszawa, 2007, стр. 75–95; Патристички списи као извор за проучавање аскетске ко-
муникативне културе. – Црквене студије, Ниш, 2008, бр. 5, стр. 81–105; Типици светог Саве као извор 
за проучавање српске аскетске комуникативне културе. – Стил, Београд, 2009, бр. 8, стр. 135–146; Свя-
щенные каноны Православной Церкви как источник для изучения сакральной коммуникативной куль-
туры. – Црквене студије, Ниш, 2009, бр. 6, стр. 249–268; Литургическое возрождение и актуальные 
изменения в сербской сакральной коммуникативной культуре. [В сб.:] И. А. Стернин (ред.), Коммуника-
тивные исследования 2009. Теория коммуникации. Коммуникативное поведение. Воронеж, 2009, стр. 37–
49; Церковно-певческие традиции как составляющая литургической коммуникативной культуры Pax 
Slavia Orthodoxa. [В сб.:] И. А. Стернин (ред.), Славянское коммуникативное поведение. Воронеж, 2010, 
стр. 3–13; Теоријско-методолошке основе проучавања сакралних комуникативних култура Pax Slavia 
Orthodoxa. – Славистика, Београд, 2010, бр. 14, стр. 89–95; Српска сакрална комуникативна култура 
као предмет лингвистичких истраживања. [У зб.:] Научни састанак слависта у Вукове дане, књ. 36/1, 
Београд, 2010, стр. 73–82; О неким аспектима комуникативне културе свештенства у српској говорној 
и социокултурној средини. – Стил, Београд, 2010, бр. 9, стр. 189–200.
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се или на непосредно опсервирање комуникативног понашања, или на прикупљање 
података од хетерокултурних и добро обавештених инокултурних информаната, 
а у случајевима реконструисања сакралне комуникативне културе из ранијих епо-
ха – искључиво на прагматичне текстове нормативног типа (дисциплинарне и бо-
гослужбене типике). У овом раду определили да као извор за анализу користимо 
књижевне и књижевно-публицистичке текстове, који посредно пружају сведочанство 
о традицијама и нормама сакралне комуникативне културе Руса у XIX и ХХ веку. 
Истраживање ове проблематике може имати како фундаментални (ширење научних 
хоризоната лингвокултурологије и комуникативне лингвистике, али и даља разрада 
методологије истраживања комуникативног понашања у односу на ону разрађену у 
Вороњешкој школи3), тако и апликативни значај (примена ове методологије у настави 
руског језика у теолошком и филолошком образовном профилу).

У општој лингвистици текст се поима као фрагмент говора или писма забеле-
жен у циљу анализе и описа (шира интерпретација), или, у оквиру текст-лингви-
стике (ужа, теоријска интерпретација) као језичка јединица са јасно израженом 
комуникативном функцијом, која се карактерише кохезијом, кохеренцијом и инфор-
мативношћу (Зарубина 1981, 11–42). Лингводидактика уводи појам наставног тек-
ста као текста који се користи за решавање одређеног методичког задатка.

У испитивањима комуникативне културе (у нашем случају – норми и традиција 
у комуникацији везаној за сферу сакралног) текст, као што ћемо показати, може 
бити носилац података о њеним базичним категоријама, као што су: комуникативне 
норме, вербално комуникативно понашање, невербално комуникативно понашање, 
социјални симболизам („језик уобичајеног понашања“), стандардна комуника-
тивна ситуација, комуникативна сфера, комуникативна чињеница, комуникативно 
обележје, комуникативни фактор, комуникативне околности, комуникативни табу, 
комуникативни шок, комуникативни императив итд. (о овим појмовима детаљније 
в. у: Стернин 2008, 109–112; Драгићевић 2010, 133–134, 136). 

У наставној пракси текст пружа могућност различитог приступа, разматрања 
са разних аспеката. Најпре, може се говорити о функцијама у којима је текст сред-
ство у обучавању језика и онима где текст представља самостални објекат и циљ 
наставе. У првом случају на тексту се демонстрира употреба комуникативних фор-
мула у њиховом природном окружењу, или се текст користи као образац монолош-
ког, односно дијалошког говора у одређеној комуникативној ситуацији или сфери 
комуникације, као пример за нормативно вербално или невербално комуникативно 
понашање у одређеним комуникативним околностима, или пак служи као основа 
за самостално грађење исказа. Уколико се текст третира као циљ наставе, предмет 
рада на њему ће бити управо идентификовање, лингвокултуролошко коментарисање 
и продуктивно или рецептивно усавајање базичних категорија о којима је напред 
било речи. Која ће од ових функција (или њихових комплекса) избити у први план, 

3 Истраживања комуникативне културе на материјалу књижевног текста у оквиру ове школе изузет-
но су ретка и новијег су датума. Исп. нпр. Е. Ю. Гетте, Опыт описания гендерного коммуникативного 
поведения носителей русского языка. [В сб.:] И. А. Стернин, Л. Шипелевич (ред.), Коммуникативное по-
ведение славянских народов: русские, украинцы, белорусы, поляки, сербы. Warszawa, 2007, стр. 97–119.
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зависи од циљева наставе у датој етапи или профилу. Зато се као основни прин-
цип у избору и обради текстова узима принцип сврсиходности, према коме се у на-
ставни процес укључују они текстови који у највећој мери одговарају постављеним 
циљевима и задацима.

У комуникативно-културолошком приступу настави и учењу руског језика као 
страног књижевном и информативно-публицистичком тексту се прилази као носио-
цу лингвокултуролошких и културолошких података о земљи чији се језик учи4. У 
лингводидактичкој литератури констатован је већи број жанрова лингвокултуролошки 
релевантних текстова: цртица, есеј, чланак, прича, писмо, дневник, краћи ситуативни 
дијалог, сижејни дијалог, дијалог-нарација и дијалог-коментар и описана је њихова 
функционална вредност (Чернявская 1983, 9–21), дефинисани су критеријуми њихове 
методичке сврсисходности (информативност, веродостојност, савременост, репрезен-
тативност, актуелни историзам) (Верещагин – Костомаров 1983, 143–145; Чернявская 
1989, 61–62), предложена начела обликовања у циљу обезбеђивања структурисања, 
компресије и гранања културолошке информације у њима (Верещагин – Костомаров 
1983, 151–156), као и начела адаптирања оригиналних текстова (Верещагин – Косто-
маров 1983, 149–151; Чернявская 1983, 13–15; Васильева 1992, 20–24; Rosandić 1989, 
81–85). Културолошки маркирани текстови који се користе у настави класификују 
се према критеријумима (а) оригиналности/неоригиналности (примарно наставни, 
односно текстови конструисани специјално за потребе уџбеника, и секундарно на-
ставни, односно оригинални текстови које су аутори укључили у уџбеник уз мањи 
или већи степен дидактичке прераде – квалитативне или квантитативне адаптације), 
(б) начину презентације лингвокултуролошких података (експлицитно културолошки 
или прагматични и имплицитно културолошки или пројективни), (в) обиму и степе-
ну информативности (мали, до 600 словних знакова, који информишу о парцијалној 
чињеници културе, средњи, до 3.000, који осветљавају одређену тему као комплекс 
међусобно повезаних чињеница, и већи, до 9.000 словних знакова, чији је потенцијал 
политематски и који обухватају веће чињеничне комплексе), и (г) по функционалном 
критеријуму (аутономни и појашњавајући текстови) (исп. Верещагин – Костомаров 
1983, 138–159; Чернявская 1983, 6–9). 

За наше истраживање посебно је битна подела на прагматичне и пројективне 
текстове. Код прагматичних текстова информација се даје кроз рационално-логички 
исказ, експлицитно, тако да је адресат непосредно поима. Такви су текстови 
заступљени у речницима, енциклопедијама, приручницима, уџбеницима, правним и 
дипломатским документима, али и у књижевноуметничким делима могуће је наићи 
на фрагменте који задовољавају наведене критеријуме. Међутим, рецепција таквих 
текстова од стране изворних носилаца језика битно се разликује од рецепције оних 

4 Текст као извор лингводидактички релевантних информација о православној култури до сада го-
тово да није био предмет истраживања ни у српској, ни у страним филологијама. По нашим сазнањима, 
једино се М. С. Берсењева позабавила могућностима примене литерарних остварења неких руских пи-
саца из ХХ века (Б. К. Зајцева и И. С. Шмељова) у настави у циљу упознавања православних традиција 
руског народа, лексике (нееквивалентне и конотативне) и фразеологије из сфере православне духовно-
сти (исп. Берсенева 2001, 98–104). 
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који уче руски језик као страни. Зато је потребно водити рачуна о томе колико праг-
матични текст који ће се обрадити у настави часу сме садржати података, како ће он 
бити усклађен са рецептивним могућностима студената и сл.

Код пројективног начина излагања говорна интенција (замисао, намера) 
пројектује се на аналогну, блиску, сличну тему, преводи се из једне равни у другу, 
али тако да комуниканти ипак могу довољно да се разумеју. У пројективне тексто-
ве спадају превасходно публицистика и уметничка књижевност. У њима постоји и 
одређени удео прагматичног излагања, али он не сме да преовлада (у том случају 
губи се емоционалност, уметничка вредност, снага деловања на читаоца). Веома је 
тешко овладати адекватним разумевањем пројективног текста. Зато се, адекватно 
степену културолошких предзнања студената, састављају пропратни уџбенички ко-
ментари који олакшавају рецепцију (исп. Кончаревић 2004, 386–387).

Навешћемо најпре неколико примера прагматичних текстова из руске 
књижевности XIX и XX века релевантних за упознавање сакралне комуникативне 
културе у разним њеним аспектима.

(1а) – Правила! [...] У мирских правила не полагаются... Это у старцев только да у стариц... 
У монахов, чтобы понятнее вам доложить, да у монахинь. Так и зовется у них «келейное прави-
ло». Нашему брату его, пожалуй, и не снесть... Великим постом земных поклонов сот по восьми 
на день этого правила закатывают, а на Марьино стоянье – так без малого целу тысячу. [...] На 
каждый праздник свой канон полагается, на Рождество ли Христово, на Троицу ли, на Успленье 
ли – всякому празднику свой... А то есть еще канон за единоумершего, канон за творящих мило-
стыню... (Мельников-Печерский 1989, 71–72)

(1б) Искусная в писании уставщица мать Аркадия, став посреди народа, громко начала 
поучать людей, что такое кутья означает.

– Кутья благоверная – святым воня благоуханная, – истово говорила она. [...] Благочестно, 
со страхом вкушайте сию святыню, поминая новопреставленную рабу Божию девицу Анаста-
сию. Добре держит святая Церковь в четыредесятый день по преставлении кутию поставляти и 
над нею память по усопших творити. Того ради установлено в сороковой день память о мертвом 
творити, что в сей день душа, прейдя мытарства злых миродержателей [...]. святыми ангела-
ми ко престолу Господню приводима бывает. [...] Помолитесь же, православные, о душе ново-
преставленной девицы Анастасии, да упразднится прегрешений ея рукописание, да простятся 
грехи ея вольные и невольные и да внидет она в радость Господа своего. Аминь. (Мельников-
Печерский 1989, 127)

(1в) Протодьякон возглашает: „о еже, благословитися, елеу сему... Господу по-ма-а-
лимся!“ [...] Начинается самое важное. Протодьякон громко возглашает. Благочинный берет из 
миски стручки, обмакивает в святой елей и подходит к отцу, помазует лоб, ноздри, щеки, уста... 
раскрывает сорочку, помазует грудь, потом ладони... И когда делает стручцем крестики, молит-
ся... – да исцелит Господь болящего Сергия и да простит ему вся прегрешения его. Протодьякон 
опять читает Апостола, А после Апостола старенький батюшка читает Евангелие и помазует 
вторым стручцем. (Шмелев 1990, 381–382) 

(1г) За поминальными обедами беседы не ведутся: пьют, едят во славу Божию в строгом 
молчанье. [...] В конце обеда, после поминального киселя, встали гости из-за трапезы и опять 
пошли в моленную. [...] Надев соборную мантию, Манефа замолитвовала, а девицы заупокой-
ную стихеру шестого гласа запели: «Создателю и Творче, Зиждителю и Избавителю, ослаби, 
отпусти, Христе Боже». (Мельников-Печерский 1989, 129)

(1д) Справили семипоклонный начал, старец Иосиф замолитвовал, мать Манефа поами-
нила... Все по своим местам сели. Начал Василий Борисыч. Встал, перекрестился, на все сторо-
ны поклонился и начал читать нараспев послание на Керженец от московского общества старо-
обрядцев:
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– «Преподобным отцам и пречестным матерям, подвигом добрым вечного ради спасения 
подвизающимся, сущим во святых обителях Керженских и Чернораменских, идеже православие 
сияет, яко светило. Во-первых, пожелав вам душевного спасения [...], посылаем мы от великих 
духовных лиц, господина митрополита кир Кирилла и от наместника святыя митрополии Бело-
криницкия кир Онофрия, епископа браиловского, мир и Божие благословение...» (Мельников-
Печерский 1989, 377)

У тексту (1а), као што запажамо, експлицирају се специфичне норме вербалног 
и невербалног комуникативног понашања старообредника везане за испуњавање 
индивидуалног молитвеног правила. Текст (1б) објашњава смисао и функцију 
узношења молитава у четрдесети дан по упокојењу, садржи реминисценције на 
њихов текст и нуди објашњење карактеристичног елемента невербалног понашања 
(служење кољивом за покој душе умрлог). У (1в) читалац се подробно упознаје са 
поретком вршења свете тајне јелеосвећења, са експлицитним навођењем појединих 
молитвених формула, док се у наредном тексту (1г) експлицирају норме вербалног 
комуникативног понашања у ситуацији служења парастоса и ритуалног обедовања. 
Најзад, текст (1д) занимљив је из више разлога: због интегрисања фрагмента тек-
ста посланице реалних историјских личности – архиепископа белокриницког и 
митрополита „свих староправославних хришћана“ Кирила Тимофејева и епископа 
браиловског Онуфрија Парусова (о њима детаљније в. Вургафт – Ушаков 1995, 139–
140, 204–205), при чему он пружа материјал и за анализу специфичних стилско-
композиционих одлика посланице као жанра унутарцрквене комуникације, затим 
због експликације гестова, поза и сакралних формула присутних у старообредничкој 
средини (клањање, осењивање крсним знамењем, кратко иницијално молитвено 
правило праћено седмократним метанисањем), као и због помињања псалмодијског 
читања као специфичног маркера сакралног дискурса.

За научно изучавање и наставно обучавање руском језику драгоцен материјал 
везан за разне аспекте сакралне комуникативне културе нуде пројективни текстови. 
Прокоментарисаћемо неколико примера.

(2а) – Звать-то тебя как, милый?
Я не могу сказать, все колупаю капельки. Горкин уж говорит, как звать. Батюшка крестит 

меня, голову мою, три раза, и говорит звонким голосом: 
Во имя Отца... и Сына... и Святаго Духа!
Горкин шепчет мне на ухо:
– Ручку-то, ручку-то поцелуй у батюшки. (Шмелев 1990, 528)
(2б) – Отче святый! Из какого будете монастыря? – спросил он, равняясь с иноком.
– Аз, многогрешный, из преходящих, – ответил ему старец. [...]
– А как имя ваше ангельское?
– Варсонофий, грешный. (Мельников-Печерский 1989, 290)
(2в) Подошел Василий Борисыч, снял шапку, низенько поклонился и молвил:
– Мир честной беседе.
– Просим милости на беседу, – приветно ответили ему и раздвинулись, давая место при-

шедшему собеседнику. (Мельников-Печерский 1989, 282)
(2г) – Ну, давай друг у дружки прощенья просить, нонче прощеный день.
Он кланяется мне в ноги и говорит – „прости меня, милок, Христа ради“. Я знаю, что надо 

делать, хоть и стыдно очень: падаю ему в ноги, говорю – „Бог простит, прости и меня, грешно-
го“. (Шмелев 1990, 157)
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(2д) – Служите, батюшка, как в монастыре, – сказал он, – а мы все поддержим, не собьем-
ся. [...] И началась панихида. Нигде и никогда, ни до этого, ни после этого, я не слышал такого 
хора. Через некоторое время вся лестница дома, где жил Григорий Тимофеевич, была полна 
людьми, которые пришли слушать пение. [...] «Воистину суета всяческая, житие же сень и со-
ние, ибо всуе мятется всяк земнородный, яко же рече Писание: егда мир приобрящем, тогда во 
гроб вселимся, идеже вкупе царие и нищии» (Газданов 1990, 529–530).

(2ђ) Чинно, стройно, благолепно справили службу. Положив семипоклонный начал и по-
клонясь до земли перед могилой, Манефа надела соборную мантию, выпрямилась во весь рост 
и, при общем молчанье, величаво проговорила:

– За молитвы святых отец наших, Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
И запели «канон за единоумершую». (Мельников-Печерский 1989, 125)
(2е) Батюшка в старенькой епитрахили и теплых галошах [...] выходит из боковой узкой 

двери к царским вратам [...]. Перекрестившись перед завешенными пыльными вратами, по сто-
ронам которых висят маленькие образки, и с усилием достав рукой до земли, он начинает ти-
хим, усталым голосом читать молитву:

– Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и праздносло-
вия не даждь ми...

И в каждом отделе молитвы он, а за ним все в церкви, опускаются на колени. (Романов 
1991, 69)

Текст (2а) упознаје читаоца са гестом благосиљања (прилажење свештениковој 
руци и вербални израз благослова), (2б) пружа увид у стандардне комуникатив-
не формуле при упознавању са монашким лицем (иницијална и одговорска ре-
плика), (2в) садржи специфичну старообредничку формулу исказивања поздрава 
пропраћеног вербалним благословом, у (2г) даје се опис вербалног и невербалног 
понашања лаика везаног за тражење и добијање опроштаја уочи почетка Вели-
ког поста. Следе текстови који садрже инкорпориране фрагменте из молитвених 
последовања – опела (2д), канона за упокојене по старом обреду (2ђ) и великопо-
сног канона св. Андрије Критског (2е), као и информације о типичним позама и 
гестовима које клирици и лаици практикују при вршењу ових последовања.

Текстови који следе илуструју комуникативни шок реципијента до кога долази 
услед непридржавања стандардних вербалних клишеа (етикецијских и молитвених 
формула) карактеристичних за носиоце православног социолекта: 

(3а) Когда о. Илариона видели в Лавре, многие бросались к нему за благословением и 
спрашивали: „Батюшка, как ваше святое имя?“ – „Прах и пепел“, – отвечал он. (Александрова 
– Суздальцева 2007, 218)

(3б) О. Всеволод вообще был человек своеобразный. Так, на вопрос: „как вы себя чувству-
ете?“ – он обычно отвечал со своим специфическим акцентом: „Вашими святыми молитвами... 
– и, сделав паузу, добавлял: Отвратительно!“ (Александрова – Суздальцева 2007, 239)

(3в) – Да то ли еще одно: она их в поминанье записала-с!
– Будто?
– Честью вас уверяю! Так и записано: „помяни Господи раба Твоего имярека“.
– Что вы за чудо рассказываете?
– Да вот вам и чудо, а из этого чуда скандал! (Лесков 1998, 159)
(3г) Заходит в храм и видит: Захар лежит ничком и причитает: „Господи! Прости Ты меня, 

раба Твоего, Захара, грешного, непотребного... Зде лежащего и повсюду православного!“ (Алек-
сандрова – Суздальцева 2007, 267)

(3д) Однажды на заседании Совета народных депутатов, когда прения затянулись, кто-то 
вздохнул: „О Господи Боже!“ Тогда Лукьянов, председательствовавший на заседании, быстро 
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отреагировал: „Сказано: не произноси имени Господа Бога Твоего всуе“. (Александрова – Суз-
дальцева 2007, 495)

(3ђ) В редакции одного советского журнала возникло недоумение. Им надо было написать 
письмо епископу, и они не знали, как к нему обратиться. „Ваше Преосвященство“ — казалось им 
неуместным, поскольку люди они были неверующие... Тогда спросили совета у Е. Тот сказал: 

– Пишите просто: „Глубокоувожаемый епископ...“ Или даже так: „Клобукоуважаемый 
епископ...“ (Ардов 2006, 54)

У (3а) и (3б) «бласфемичним» мешањем узвишеног и баналног у реплика-
ма изазван је комуниктивни шок, у (3в) и (3г) постигнут је комичан ефекат због 
непознавања значења стандардних црквенословенских формула из молитвословља, 
а у (3ђ) због неупућености у специфичности сакралног епистоларног дискурса, док 
је (3д) успео пример за семантичку и стилистичку трансформацију реплике у којој 
је изражена десакрализација протектива (исп. Бугаева 2008, 63–70; о светости као 
категорији менталне свести верника исп. Бугаева 2008, 70–73). 

У овом раду покушали смо да заснујемо нови приступ научном истраживању 
и наставној презентацији руске сакралне комуникативне културе, базиран на 
рецепцији књижевноуметничког текста. Показали смо да се прагматичном и 
пројективном тексту из домена лепе књижевности и публицистике може приступа-
ти као драгоценом извору информација о вербалном, невербалном комуникативном 
понашању и социјалном симболизму у сакралној сфери комуникације. Уколико наш 
прилог пружи подстрек за даљи развој комуникативне лингвистике и заснивање 
новог, оригиналнијег, квалитетнијег приступа презентацији лингвокултуролошких 
елемената у настави руског језика, сматраћемо да је постигао свој циљ.
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Ксения Кончаревич 

РУССКАЯ САКРАЛЬНАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА XIX – XX ВВ.  
В ЗЕРКАЛЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ПУБЛИЦИСТИКИ

Резюме

Предлагаемая работа представляет попытку комплексного рассмотрения потенциаль-
ных объектов анализа русской сакральной коммуникативной культуры на материале лите-
ратурного (и литературно-публицистического) текста из фундаментальной и прикладной 
перспективы, с особым учетом возможностей применения в обучении русскому языку как 
иностранному. Автор раскрывает потенциалы пргаматичного и проективного текстов в изу-
чении вербальных, невербальных средств и социального символизма в русской сакральной 
коммуникативной культуре XIX – XX вв.
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ИМА ЛИ СРЕћЕ У НЕСРЕћИ?  
(РАЗУМЕВАЊЕ „СРЕћЕ“ У ФРАЗЕОЛОГИЈИ 

ЈУЖНОСЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА)

Овај рад посвећен је анализирању фразеологизама, који су језичка концептуализација 
среће у јужнословенским језицима. Циљ истраживања је да се реконструише концепт „срећа“ 
путем разоткривања мотивацијских основа значења одговарајућих фразеолошких јединица. 
Фразеологизми се деле на три семантичке групе које откривају три нивоа у развоју концепта.

Кључне речи: језичка слика света, концепт, јужнословенски језици, „срећа“, „несрећа“, 
„судбина“, фразеолошке јединице

Једна од стратегија описа базних концепата културно-језичке свести је ана-
лиза појединих концепата на конкретном језичком материјалу. Таква истраживања 
предњаче у филологији последњих деценија којима је коначни циљ да путем описа 
језичке слике света реконструишу слику света, или модел света, открију ментали-
тет, психологију нације итд, у том смислу можемо бирати између низа термина који 
су, уствари, подређени једној суштини, а то је својеврсност погледа на свет сваког 
појединог етноса, као и непоновљивост и уникатност његовог начина мишљења. Циљ 
савремене науке је баш његово разоткривање, односно представљање једноставних, 
али истовремено прикривених истина, што је очигледно једна од потребних преду-
слова доказивања непоновљивости и уникатности самог ентоса како се не би изгуби-
ла та непоновљивост и својеврсност у условима савремене глобализације.

Циљ овог истраживања је покушај да се открије разумевање „среће“ од стра-
не Словена путем њеног одраза у фразеологији, посебно у јужнословенским 
језицима. Као материјал за истраживање коришћени су фразеологизми и пословице 
(у даљем тексту „фразеолошке јединице“ – ФЈ)1, јер су управо те језичке јединице 
један од најпродуктивнијих извора за проучавање језичкокултурних концепата, по-
што фиксирају константе свести чланова одговарајуће језичко-културне заједнице, 
одређују систем процена света око нас.

Одређујући посебну природу ФЈ ослањаћемо се на постулате које је формули-
сала В. Н. Телија. По њима, ФЈ су, пре свега, јединице које имају културно значење, 
пошто су својеврстан «резервоар» знања одређене етничке заједнице, односно спо-
собне су да акумулирају социјално и културно искуство народа и да га пренесу 

1 Коришћени су извори: Миленкович Т. Идиоми у српском езику. – Алексинац, Атеље 63, 2006; Ничева 
К. и др. Фразеологичен речник на българския език. Т.1, Т.2 – София, Издателство на БАН, 1974–1975; 
Matešić J. Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskog jezika. – Zagreb, Školska knjiga, 1982; Narodne drame, 
poslovice i zagonetke. – Zagreb, Matica Hrvatska zora, 1963; Pregovori in reki na Slovenskem. – Ljubljana, 
Državna založba Slovenije, 1987.
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следећим поколењима [Телия 1996: 14]. На тај начин, можемо тврдити да ФЈ, будући 
да су јединице које се репродукују у јасним језичким структурама, имају посебну 
културну конотацију и представљају својеврсну карику између језика и културе, с 
обзиром да су по својој природи позвани да обезбеде везу са одређеним културним 
кодом који постоји у колективној подсвести носилаца језика.

У том смислу ово последње је важан моменат, јер се ове «нетривијалне семан-
тичке конфигурације», како их дефинише А. Д. Шмељов, не подударају са оним што 
тврде носиоци језика, већ с оним што они поимају као чињенице на које нема потре-
бе посебно обраћати пажњу [Шмелев 2002: 14]. Зато, у покушајима да објаснимо 
како се одиграва концептуализација „среће“ у језику, не смемо се ослањати на 
размишљања носилаца одговарајућих језика у вези са срећом. Јер срећу свако раз-
уме на свој начин у зависности од његових личних потреба и погледа на свет (уп. 
ФЈ свако је срећан на свој начин). Ипак, детаљна и дубока анализа језичких фраза 
које се често употребљавају у свакодневним ситуацијама даје основ за тврдњу да 
су управо те структурно јасне и образоване фразе, које не ствара говорник у датом 
акту комуникације, већ их бира као готову чињеницу, основа за стварање потпуне 
слике одговарајућег фрагмента етички вредносне интерпретације света одређене 
језичкокултурне заједнице.

За словенску слику света концепт „срећа“ је један од кључних. Како наводи С. 
Воркачов «эта духовная сущность, регулирующая отношение человека к успешно-
сти и осмысленности собственной жизни, по всем параметрам соответсвует узкому 
пониманию концепта как культурно специфической вербализированной метафизи-
ческой ценности» [Воркачев 2001: 48].

Пре свега, срећа спада у категорије етике, будући да је својеврсна животна над-
вредност која у великој мери мотивише поступке човека.

Разматрајући концепт „срећа“ на примеру руске језичке слике света, већина 
истраживача (С. Воркачов, А. Шмељов, В. Маслова, И. Русакова) изводе заједнички 
закључак да се улога среће односи на две сфере употребе: у првобитном значењу 
«неочекиваног успеха» и у значењу «посебног емотивног стања, врхунца позитив-
них емоција» [Воркачев 2001; Шмелев 2002; Маслова 2008; Русакова 2007]. Исту 
семантику фиксирају и лексикографски извори савремених словенских језика. 
Одговарајућа значења имају и њихови деривативи, на пример придев „срећан“. Да-
кле, можемо рећи да је семантика „среће“ једно цело две предметне сфере овог 
појма – свакодневни неочекивани успех који не зависи од воље човека (у наивној 
слици је представљен као неко митологизирано биће које има изванредну снагу) и 
специфично стање људске психе (емотивни резултат).

Представљена у опозиционој структури „срећа“ је супростављена „несрећи“. 
Компоненте ове опозиције могу бити како међусобно искључне, тако и међусобно 
условљене и корелишу с концептом „судбина“: тражење одговора на питање о из-
вору среће или несреће доводи до представе у свести личног осећаја среће/несреће 
као непредвиђеног и одређеног унапред [Русакова: 11–13].

Због тога можемо разматрати „срећу“ или „несрећу“ као емоцију, односно како 
човек процењује „успешност“/„неуспешност“ сопствене судбине, што концепту-
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ално произлази од срећног случаја, успеха, игре судбине, дакле срећа се у неком 
смислу изједначава са судбином. О томе сведоче и заједнички етимолошки извори 
лексема са значењем „среће“ и „судбине“ у словенским језицима.

У словенским језицима концепт „срећа“ као и „судбина“ представљени су лек-
семама које су повезане с идејом «делимичности» како би се означио онај ко је остао 
«с делом», односно који се односи на оно што је требало поделити: укр. ЩАСТЯ 
(значи «з частиною»), рус. СЧАСТЬЕ, бел. ШЧАСЦЕ, пољ. SZCZЕSCIE, словач. 
ŠT'ASTIE, чеш. ŠTěSTÍ, буг. ЩАСТИЕ етимолошки воде порекло од прасловенског 
глагола *kоsati «гристи» с његовим дериватом *čęstь «део» [Фасмер, 3: 816].

Одговарајућу етимологију имају и њихови синоними – семантички и концепту-
ално сродни, који се употребљавају у неким словенским језицима доля (укр., рус.) 
од прасловенског *dolja „део“ и глагола *děliti „делити“ [ЕСУМ, 2: 107], такође 
руске участь, удел у значењу судбине. Уместо тога етимологија лексема које су 
присутне у јужнословенским језицима SREĆA, SREČO, СРЕ�А, буг. дијал. СРЕ-SREĆA, SREČO, СРЕ�А, буг. дијал. СРЕ-
ЩА, повезана је с прасловенским *sъ-resti «срести», и очигледно је сродно литван-
ском su-rėsti «ухватити, дохватити» [Skok, 3: 320].

Анализа лексикографских извора омогућава нам да пратимо основне фазе 
постанка овог концепта: губитак семантичких и творбених веза лексема частина → 
щастя доводи до промене значења, на такав начин да срећа од означавања конкретне 
предметне стварности прелази у ред апстрактних појмова [Русакова 2007: 12]. 
Зато у речницима савремених словенских језика као прво значење среће налазимо 
«стање потпуног задовољства», што демонстрира промену акцената на виши, 
апстрактни ниво свести, показујући тиме психологизацију и антропоцентризам у 
развоју процеса спознаје.

Исти ти процеси трансформације у значењу одиграли су се у јужнословенском 
срећа: од конкретног до апстрактног. Али насупрот „щастю“ „срећа“ показује мању 
деетимологизацију коју говорници доживљавају као такву да се може срести (то је 
изражено у мотивационој основи словеначке пословице Sreča človeka sreča).

За Јужне Словене схема „срећа=судбина“ је актуелнија. Аналазирајући стерео-
тип судбине у језичкој слици стварности Љ. Поповић тврди да управо опозиција 
„срећа/несрећа“ код Јужних Словена представља концептуални еквивалент 
украјинског „доля/недоля“ (али не „судбина/*несудбина“, чији је показатељ управо 
непостојање негације). Притом, уколико је украјинска доля нешто што је дато чо-
веку, онда је јужнословенска срећа нешто што он случајно може срести [Поповић 
2008: 77–78]. Ово потврђује и горе наведена етимологија речи срећа у којој лежи 
семантика сусрета, на шта указују сродне лексеме (срп. и хрв. sresti, буг. среща 
«сусрет», рус. встреча.

На тај начин, срећа је двостепена структура у којој се, с једне стране, манифестује 
као предметна појава којој се надамо, чекамо сусрет с њом. Интересантно је да 
савремени бугарски језик за означавање такве врсте среће претежно користи 
позајмљено КЪСМЕТ, потиснувши одговарајуће значење у лексеми ЩАСТИЕ на 
периферију. С друге стране, срећа спада у психо-емотивну сферу са одговарајућим 
симптомима крајње позитивних емоција.
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Као илустрацију навешћемо примере из народне фразеологије Јужних Словена 
на оба нивоа.

Први ниво назваћемо условно «срећа-успех». Срећа-успех се схвата као нешто 
што је унапред одређено вишом силом (u srećno doba, roditi se pod srećnom/nesreć-
nom zvezdom, igrom slučaja и бугарске ФЈ игра на съдбата, родя се със късмет, 
роден в черен вторник (на черен петък, на черна събота),) и одређује даљу судбину 
човека (sve zavisi od sreće, biti hude sreće, biti srećne/nesrećne ruke). У овом односу 
судбина управо зависи од среће.

По правилу, срећа-успех је субјективна и неједнако је подељена (komu bog tomu 
i svi sveti, nekomu i pluto tone a nekomu i olovo pluta, и с друге стране – biti babine 
sreće). Према народном поимању, срећа је у неком смислу субјективна категорија, 
и зато сваком човеку се срећа додељује у оној мери у којој он одговара. То показује 
мотивациона основа ФЈ sretan je koliko je težak. Код Бугара налазимо забележена 
веровања да су «късмети» посебна бића која живе у пећини. Једино што «късмети» 
богатих људи раде дању и ноћу, а сиромашних се све време забављају [ФРБЕ 1: 
555]. Таква веровања мотивишу значење бугарских ФЈ късмета ми свири на там-
бура и моя късмет във върба гола свири за означавање сиромашног и несрећног 
човека.

То може бити неочекивано велики поклон судбине (luda sreća, буг. падам 
(лягам) си на късмета), који крије у себи непознато и тада га треба прихватити 
пажљиво (vraška sreća).

Увек се плашимо да изгубимо срећу (пословице Rodi me, majko, srećnog, pa me 
baci na đubre / Daj mi sreću, pa me veži u vreću / Rodi me majko, sretna, pa me baci u 
vodu), зато што она лако долази, али ју је исто тако лако и изгубити – ненамерно или 
свесно (vrag ne spava, proigrati sreću, буг. бог дал бог взел изял си късмета, бягам от 
късмета си, отритвам си късмета, словен. Kadar pamet pride, sreča odide).

«Срећа-успех» је неочекивана, али је подсвесно прижељкујемо, по правилу у 
непријатним ситуацијама, у «несрећи» (na svu sreću, roditi se u košulji (košuljici), 
izaći suv iz vode, sreća se nasmiješila, poslužila ga je sreća). Увек се надамо срећном 
исходу (tko čeka dočeka). Ово последње манифестује оптимизам, карактеристичан 
за народну филозофију (doći će i mojih pet minuta, i mene će Bog pogledati, doći će 
sunce i pred naša vrata, буг. и на нашата улица ще огрее слънцето).

ФЈ показују међусобну условљеност среће и несреће. Оне могу бити непосредно 
блиске једна другој (sreća te gleda, nesreća ti ne da!, nesreća uvijek dođe prije no sreća, 
gdje nesreće tu i sreće ima, али и обрнуто – gdje je sreća, tu i nesreća). Често је несрећа 
баш онај услов који даје смисао срећи (sreća u nesreći, svako zlo ima svoje dobro).

На тај начин, успех постаје персонификовано биће – sreća se osmehuje, sreća 
prati некога, иде у сусрет човеку (буг. излиза ми късметът), sreća може napustiti 
некога или му okenuti leđa, она сама ради за човека (буг. работи ми късметът). Њу 
је послала виша сила или и сама може да има улогу више силе чијој се привржености 
увек надамо, јер цео живот зависи од тога да ли срећа воли човека (miljenik sreće) 
или не, да ли је добра (dobra sreća) или не (zla sreća).
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«Срећа-емоција» се подудара с реалном ситуацијом онда када се ради о 
означавању актуелног емотивног стања у вези са догађајима који су се десили или 
са личним односима. Ову сферу чини мањи број ФЈ који карактеришу срећног 
човека: sijati od sreće, biti lud od sreće, biti pijan od sreće, biti na devetom nebu.

То што ово емотивно стање није широко представљно у фразеологији може 
имати неколико разлога. Можемо претпоставити да је то повезано са тзв. феноменом 
негативног доживљаја света када се све што је ван граница друштвених норми 
активно коментарише, а норма се прихвата као одговарајућа. Као други разлог може 
се разматрати специфична црта народне психологије Словена која је повезана са 
обазривошћу и страхом да се изгуби оно што имаш или оно што си стекао. У вези са 
тим постоје разна сујеверја од којих је једно необелодањивање својих успеха. Ово је 
ћутња са функцијом предострожности, односно својеврсног средства да се спречи 
утицај туђих лица или сила. Зато човек не коментарише своју срећу како је не би 
уплашио (упор. da ne čuje zlo, са руским чтобы не спугнуть счастье, где се срећа 
пореди са птицом коју је лако уплашити и она брзо одлети).

Али, откривамо још један значајан ниво у развоју концепта – срећа постаје 
животно вредносно мерило које практично условљава процену друштвеног 
понашања.

С тачке гледишта друштвеног морала не дозвољавају се лењост и нерад: 
u sreću se uzda lud, a pametan u svoj trud! То је својеврсна срећа-предуслов. За 
нормално функционисање друштва (као идеал, срећног друштва) предвиђена су два 
најпотребнија услова: равноправна подела посла (nema jela bez djela, nema hleba bez 
motike) и одржавање односа међу његовим члановима (gdje se bratska srca slože, i 
olovo plivat može, словен. dobra mladina – srečna domovina, čista vest je več vredna 
kakor nejvečje bogastvo, kdor ima prijatelje ima srečo, буг. без приятели светът не е 
мил). На тај начин срећа може бити награда за лични труд да се она стекне (pomozi 
si sam i bog će ti pomoći!). А овај труд, према народној филозофији, налази се, пре 
свега, у раду, што видимо у бројним фразама, на пример tko rano rani dve sreće 
grabi, tko traži taj i nađe, ko pre devojci njegova devojka, словен. kdor se hitro znajde, 
ga sreča najde, итд. Дакле, ако желимо и уложимо напор, можемо постићи оно што 
желимо, о чему сведочи семантика фразе која се често употребљава svak jе svoje 
sreće kovač (gospodar). У сваком случају увек вреди покушати (pokušati sreću, ići na 
sreću), зато што било коме се може посрећити (i ćorava kokoš zrno nađe). Уколико се 
некоме посрећи, што он сам није заслужио, за таквог човека се каже да он ima više 
sreće nego pameti, где се срећа пореди са случајношћу (kojom srećom, даће срећа/
Бог). Уколико нам све не полази за руком одједном, увек се можемо надати још 
једној шанси (treća sreća), пошто никада није касно исправити своје грешке или 
почети све испочетка (bolje ikad nego nikad). У овом случаjу фразеологија потвђује 
карактеристични оптимизам и навику да се надамо бољем исходу.

Важно је да управо они предуслови, да се стекне или спозна срећа, највише дају 
основа да издвојимо национално-специфичне компоненте семантике овог целог 
концепта. Прво, одређене компоненте значења корелишу с другим концептним 
сферама одређујући међуконцептуалне везе. На пример, срећа – рад, срећа – 
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памет, срећа – богатство, срећа – смелост, срећа – стрпљење, итд. Поред тога, 
овде се надовезују националне друштвене етичке норме: било какве субјективне 
манифестације, дакле и цео живот сваке индивидуе подређен је жестоким правилима 
због хармоничног функционисања целог друштва. По правилу, свако друштво или 
заједница има своја правила која са другим доживљавањима света око себе ствара 
оригинални систем.

На тај начин како демонстрира семантика ФЈ, на путу од конкретних срећних 
случајева које нам поклања судбина, до апстрактног доживљаја свог животног успеха 
постоје одређени услови који диктирају одређене друштвене смернице. Притом 
друштвена етика има јасна упутства за оно што би требало сматрати срећом.

Тако, према наивним представама срећан човек је онај који је пре свега сам 
уложио труд како би стекао своју срећу (словен. srečno živi, kdor se mlad trpeti uči), 
треба да уме да цени оно што има (словен. dobro živi, kdor se z malim zadovolji) и у 
свему зна меру, не тежи богатству и лакомству (bogatstvo ne osreči človeka, bolj je 
srečen zadovoljni siromak kot bogataš, словен. Bog da srečo, ne denar). Показатељи 
среће су памет човека (zdrava pamet – velika sreća), постојање јаких социјалних 
веза, на пример пријатељства (kdor ima prijatelje, ima srečo) које се проверава упра-
во учешћем у тешким животним ситуацијама, у несрећи (prave prijatelje poznamo 
u nesreći, буг. приятел в нужда се познава), као и то да човек сам мора пронаћи у 
себи снаге да савлада такве околности (u nesreći si sam, kada te sreća napusti onda će 
i prijatelji). Народни морал одређује такође и стереотип понашања у било каквим 
околностима – срећним и несрећним (словен. ne prevzemi se v dobri sreči – niti se ne 
ponižaj v nesreči, u srići se uznest nemoj, u nesrići pako ne zdvoj).

Дакле, према срећи и несрећи човек има различите позиције. С једне стране, 
човек пасивно прима добру или лошу срећу од виших сила. С друге стране, када 
човек прихвата своју судбину као добру или лошу, односно сматра себе срећним 
или несрећним, он постаје способан да сам побољша свој живот и да сам стекне 
срећу.

Анализа семантичких карактеристика ФЈ дозвољава да издвојимо концептуална 
обележја среће и несреће међу којима је њихова међусобна условљеност основа и 
да пратимо развој концепта у националној слици света. На тај начин срећа постаје 
својеврсни субјекат (првобитно – одређена виша сила) која даје човеку добру или 
лошу судбину. Човек је објекат утицаја ове силе. Ипак, он сам може да искаже своју 
вољу у потрази за својом срећом, али ово трагање не сме да буде у супротности са 
друштвеним нормама. Излазак ван граница друштвених норми или неумеће да се 
разуме унапред предвиђена судбина осим што добије друштвену осуду може бити 
узрок даље несреће.

Посебно су ове компоненте значења изразито језички концептуализоване 
у идиоматским синтагмама, пословицама које су систем језички утвђених 
оригиналних примера националне логике и процене света, оличење сопственог 
животног искуства конкретног ентоса.
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НЕТ ЛИ ХУДА БЕЗ ДОБРА? 
 (ПОНИМАНИЕ ‘СЧАСТЬЯ’ ВО ФРАЗЕОЛОГИИ ЮЖНОСЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ)

Резюме

Данная работа посвящена анализу фразеологизмов, которые являются языковой кон-
цептуализацией счастья в южнославянских языках. Целью исследования было реконструи-
ровать концепт ‘счастье’ путем выявления мотивационных основ значений соответстствую-
щих фразеологических единиц. Фразеологизмы делятся на три семантические группы, по-
казывающие три уровня в развитии концепта.
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ЗНАЧЕЊЕ КОНСТРУКЦИЈЕ хотѣти+ИНФИНИТИВ  
У СРПСКОЈ АЛЕКСАНДРИДИ СА СТАНОВИШТА  

ТЕОРИЈЕ ГРАМАТИКАЛИЗАЦИЈЕ1

Волунтативна конструкција хотѣти+инфинитив представља семантички извор за на-
станак три граматичке категорије у српском језику – футура, авертива и проксиматива, а 
истовремено се и даље употребљева у свом основном значењу. Теорија граматикализације, 
која се ослања на панхронијски приступ, показује се као најбољи механизам за објашење 
настале полисемичности конструкције. Главни циљ овога рада је да утврдимо у којим се све 
значењима и контекстима употребљавала конструкција хотѣти+инфинитив у језику Српске 
Александриде, познатог средњовековеног романа писаног нижим функционалним стилом 
српскословенског језика, као и да утврдимо степене граматикализације ове конструкције у 
сваком од тих значења.

Кључне речи: српскословенски нишег функционалног стила, синтакса, конструкција 
хотѣти+инфинитив, волунтативност, авертив, проксиматив, футур, граматикализација.

1. УВОД

Новија истраживања српског језика теоријски заснована на теорији грама тика-
лизације показала су да се конструкцијом хтети + инфинитив/ да+презент по-
ред волунтативног значења, у одређеним синтаксичко-семантичким околностима 
исказују и друга значења, а то су: `било је на граници да се догоди, али се није дого-
дило` (хтеде пасти.) и `само што се није догодило` (хоће да падне.) (Drobnjaković 
2009: 177–202). При том су оба значења настала граматикализацијом од основног, 
волунтативног, и по речима Т. Кутјеве (2001) представљају засебне лингвистичке 
категорије; прва авертив, а друга проксиматив.2 Авертив је лингвистичка категорија 
која у свом семантичком језгру носи информацију која се истовремно односи на три 
појмовне категорије: блискост (аспекатска компонента), прошлост (временска ком-

1 Овај рад настао је у оквиру пројекта Историја српског језика, који финансира Министарство за 
науку и технолошки развој Републике Србије, број пројекта 178001.

2 Типолошко и функционално оправдање за постојање ових категорија потврђено је подацима из 
многобројних језика света у којима се оне већином исказују глаголском перифразом сачињеном од глав-
ног и њему зависног глагола чија комбинација не носи иницијално значење тих лексема, али у неким 
језицима и афиксом, или/и прилошким изразима (Kuteva 2001: 78–79, 111). Иако потврђене у многим 
језицима света, оне су веома тешке за лингвистичку идентификацију из, како наводи Т. Кутјева (2001: 
85–92), барем три разлога: због нижег степена њихове граматикализације (будући да су у историјском 
смислу релативно младе категорије), због учешћа исте лексеме/граматичког маркера у више категорија, 
као и због семантичке блискости ове две категорије или ових са другим категоријама у одређеним кон-
текстима. 
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понента) и контрафактивност (модална компонента). За разлику од авертива, прок-
симатив је чисто аспекатска категорија која се користи и у прошлим и непрошлим 
контекстима упућујући на време тачно пре главне радње, без импликација да ли ће 
се та радња заиста и десити (Kuteva 2001: 84, 92–97). Поред ових, волунтативна 
конструкција хтети+инфинитив се у српском језику граматикализовала и у футур, 
који је историјски гледано такође млада категорија.3 

Из свега реченог произилази да је лексички глагол хтети семантички извор 
за три граматичке категорије у српском језику: футур, авертив и проксиматив, али 
се, при том, истовремено употребљава и у свом основном значењу.4 Поставља се 
питање како је могуће да један исти глагол има истовремено и лексичке и грама-
тичке функције. Управо је теорија граматикализације механизам помоћу којег се 
може објаснити настала системска полисемија уочена у употреби глагола хтети 
у савременом српском језику. Ова теорија се ослања на панхронијски приступ по 
којем се језик схвата као динамички систем у којем се понашање неке категорије 
у синхронији објашњава његовим дијахроним развојем, односно степеном његове 
граматикализације. 

Граматикализација као тип граматичке промене представља прелазак лексич-
ке јединице, односно конструкције у граматичке маркере, односно категорије под 
одређеним синтаксичко-семантичким условима.5 По ставовима Хансен-Дробња-
ковић (2010) овај процес се састоји од две компоненте: главне, семантичко-кате-
го ријалне промене, која истовремено подразумева промену значења и промену 
категорије, и пратеће, декатегоријализације, која подразумева губљење ранијих 
синтаксичких својстава грамтикализоване речи, што се манифестује кроз следеће 
компоненте ове промене: парадигматизацију (стварање нове парадигме, сужавањем 
или повећавањем), промену у допунској структури (граматикализована реч се 
комбинује са мањим бројем различитих врста допуна, него лексема од које води 
порекло), облигаторификацију (граматикализована реч има мањи број синони-
ма него што је имала кад је била лексема) и фиксацију (ново граматичко значење 
се добија комбинацијом граматикализованог елемената и елемента са којим тво-
ри конструкцију). Секундарне компоненте6 које се појављују услед процеса ауто-
матизације и повећане употребе лингвистичких елеманта у говорном ланцу су: 

3 Футур се у историји српског језика исказивао перифрастично – везом инфинтива са глаголима 
имѣти, хотѣти и ретко быти у позицији управних, али и на прост начин – перфективним обликом презента 
(Белић 1969: 81, 149). Временом је потпуно морфологизован само облик са глаголом хтети. 

4 По Б. Хансену (2007: 36) он припада периферији модалних глагола као категорије на основу 
синтаксичко-семантичких параметара његове употребе у српском језику.

5 Постојали су разни приступи граматикализацији. В. о томе нпр. у Hopper-Traugott 2009: 19–38, 
Drobnjaković 2009: 33–44. Овом приликом ослањаћемо се на тзв. интегративни приступ, који обухвата 
компоненте из претходних релевантне за опис граматикализационих процеса на српским глаголима, пре-
зентован у радовима Drobnjaković 2009 и Hansen-Drobnjaković 2010, али и на студију Т. Кутјеве (2001) 
посвећену управо темама које су предмет овог рада. 

6 Називају се секундарним, јер не утичу на статус граматикализоване речи. Формалне промене су 
резервисане за касније стадијуме граматикализације (Hopper-Traugott 2009: 158; Hansen-Drobnjaković 
2010: 245–246).
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клитизација, афиксација и ерозија. Овом списку А. Дробњаковић додаје још и се-
мантику субјекта и семантику глаголске допуне (2009: 63). 

Када је у питању савремени српски језик, истраживања Ане Дробњаковић 
(2009: 177–202) посвећена граматикализацији глагола хтети у категорији авер-
тива и проксиматива показују све компоненте декатегоризације које потврђују 
семантичко-категоријалну промену овог глагола од лексичке јединице до граматич-
ког маркера, осим фонолошке ерозије и клитизације. Као битне компоненте које 
указују на висок степен граматикализованости ових категорија у српском језику 
ова ауторка наводи и оне које се тичу семантике субјекта, семантике допунског 
глагола и фиксације елеманата унутар конструкције вишег степена. Наиме, авер-
тивно и проксимативно хтети се, за разлику од волунтативног глагола, везује и 
са аниматним и инаниматним субјектима, глаголска допуна је перфективног вида 
и семантички је инкомпатибилна са појмом воље, док редослед елемената унутар 
конструкије није могуће мењати без последица на семантичком плану.7 На осно-
ву њихове дистрибуције у српском језику (авертивно хтети се недвосмислено 
везује само за прошле, а проксимативно само за непрошле контексте) ова ауторка 
закључује да су то две различите категорије до чијег су настанка, иако из истог 
извора, довела два различита граматикализациона процеса. Међутим, како и сама 
наглашава, недостају истраживања из историје језика о еволуцији ових категорија 
која би помогла да се ситуација у савременом српском језику до краја разјасни. За 
разлику од ових, граматикализација волунтативне конструкције хтети+инфинитив 
у футур у српском језику достигла је виши степен обухватајући и промену у фор-
ми: дошло је до фонолошке ерозије и клитизације помоћног глагола али и у неким 
случајевима и до замене форме инфинитива формом да+презент.

У жељи да допринесемо познавању историје ових категорија у српском језику 
за главни предмет овог рада поставили смо да утврдимо у којим се све значењима и 
контекстима употребљавала конструкција хотѣти+инфинитив у језику Српске Алек-
сандриде (СА),8 као и да утврдимо степене граматикализације ове конструкције у 
сваком од тих значења. У фокусу наше пажње је, дакле, цела конструкција, а не само 
глагол хтети као граматички маркер. Претпостављајући да авертив и проксима-

7 За илустрацију навешћемо примере који се појављују и у цитираној студији. Авертивне конструкције: 
ваза/мачка хтеде да падне. *ваза/мачка да падне хтеде. Проксимативне конструкције: хоћу да се угу-
шим/ Срце хоће да искочи. *Да се оклизне хоће.

8 Истраживање је спроведено на критичком издању текста овог средњовековног романа које су при-
редиле Р. Маринковић и В. Јерковић, у издању САНУ 1985. Текст СА је писан српскословенским језиком 
нижег стила, што значи да се у њему преплићу особине наслеђене из старословенског и оне из старосрп-
ског језика. На такву употребу језика упућује, пре свега, припадност текста жанру наративне прозе, 
његова намена (читан је по дворовима српске властеле током 14. и 15. века те је у стилском погледу 
он „морао бити језички „приближен“ слушаоцима неупућеним у високи стил српскословенског језика“ 
(Грковић-Мејџор 2007: 256), као и претежно профана тематика (у основи је то витешки роман). Текст СА 
је, иако у основи превод са грчког, имао свој живот и развој, о чему сведоче многобројни преписи овог 
текста у духу српскословенске и народне традиције, те га у извесном смислу можемо сматрати оригинал-
ним делом. Из свега реченог сматрамо да би резултати нашег истраживања на овом корпусу могли освет-
лити неке значењске развојне линије унутар конструкције хотѣти+инфинитив у старосрпском језику. 
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тив још увек не постоје у испитиваном периоду старосрпског језика9 као пуноправ-
не граматичке категорије, већ да се њихова значења појављују као конверзационе 
импликатуре, један од циљева нашег истраживања јесте био да откријемо основ-
ну мотивацију за постепену реинтерпретацију целе конструкције и њену каснију 
декатегоризацију. То је могуће само ако је анализирамо у природном контексту, да-
кле, ако у анализу укључимо и прагматички фактор. Управо из тог разлога текст 
СА, упркос разним ограничењима, јесте добар корпус за синтаксичко-дијахрона 
истраживања ове врсте. Имајући на уму да је овај роман био радо читано штиво 
међу средњовековном властелом и омладином по дворовима, одређени наративни 
поступци сигурно су били употребљени тако да дело добије на својој динамично-
сти и експресивности.

2. СЕМАНТИЧКИ РАЗВОЈ ФУТУРА, АВЕРТИВА И ПРОКСИМАТИВА

Типолошки посматрано до настанка футура, авертива и проксиматива водили 
су различити путеви граматикализације. Сваки граматикализациони процес под-
разумевао је одређени семантички развој. Граматикализација футура који води по-
рекло од волунтативног глагола10 генерално је прошла кроз следеће фазе промене 
значења: волунтативни глагол → намера → предвиђање (Bybee et al. 1994: 256). У 
процесу формирања авертива Т. Кутјева11 (2001:138–145) препознаје следеће фазе 
његовог семантичког развоја: прошла воља/интенција → (футур у прошлости)12 → 
контрафактивност/ хипотетичност → авертив, а за проксиматив постулира следеће 
(2001: 105–106): непрошла воља за вршењем радње → непрошла воља која се 
приписује појму са обележјем /људско+/ за вршењем радње која није жељена → 
појам са обележјем /живо-/ је на почетку реализације радње означене главним гла-
голом. Важно је напоменути да сваки стадијум граматикализације може чувати се-
мантичке особености претходне фазе. Предложена схема је заснована на подацима 
из језика у којима се ова значења исказују или различитим језичким средствима, 
или различитим облицима истог лексичког средства. Како постоје језици у којима 
једна иста форма, у зависности од контекста, може да има и авертивно и прокси-

9 Због неједнаког развоја језичких црта у ареалном и хронолошком смислу није неважно истаћи да 
је, иако је за основу критичког издања овог романа одабран препис из 16. века, за њега утврђено да у 
текстолошком смислу чува стање најприближније основном стању текста (Маринковић 1969: 291) те и 
да његов језик на нивоу синтаксе чува доста архаичне језичке црте (Уп. нпр. Грковић-Мејџор 2008: 72; 
Курешевић 2010: 243–258). В. Јерковић (1983: 225–227) је на основу језичких испитивања фонетике и 
морфологије овог преписа утврдила призренско-тимочку провенијенцију овог рукописа. 

10 Типолошки посматрано, футур је могао да се развије и из других лексичких извора, као што су нпр. 
конструкције које садрже глаголе кретања и сл. (Bybee et al. 1994: 253)

11 Говорећи о граматикализационим процесима који су водили ка настанку авертива и проксиматива, 
Т. Кутјева употребљава терминe ’Past-Volition’ chain и ’Non-Past Volition’ chain.

12 Будући да се хипотетичко значење конструкције са глаголом воље у прошлом времену и инфини-
тива у енглеском језику развило директно из значења `прошле воље/намере`, а не из фазе `футур у про-
шлости`, Т. Кутјева (2001: 144–145) сматра да је ова фаза опционална у типолошком смислу. 
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мативно значење, Т. Кутјева (2001: 103–104) претпоставља још један могућ пут на-
станка проксиматива као категорије – даљом граматикализацијом авертива. Овај 
развој подразумева губљење одређених компоненти из семантичког потенцијала 
авертива, попут значења контрафактивности и(ли) прошлости, што се дешавало у 
тачно одређеним синтаксичко-семантичким контекстима. То је резултовало његову 
даљу граматикализацију у чисту аспекатску категорију. 

3. СИТУАЦИЈА У СРПСКОЈ АЛЕКСАНДРИДИ

Имајући ово у виду, ми смо најпре приступили анализи конструкција 
хотѣти+инфинитив које се односе на непрошле контексте (3.1), а потом анали-
зи конструкције хотѣти+инфинитив који се односе на прошле контексте (3.2), 
како бисмо на основу потврђених значења утврдили правце и степене њихове 
граматикaлизације. 

3.1. Семантички развој непрошле воље

Семантички развој непрошле воље могао је водити ка настанку футура (3.1.1), 
са једне стране, и проксиматива (3.1.2), са друге стране.

3.1.1. Грађа из СА је показала да се значење непрошле воље/намере недвосмис-
лено везује за одређене морфо-синтаксичке структуре: када се глагол хотѣти налазио 
у облику активног партиципа презента вршећи функцију атрибута или адвербијалне 
одредбе (а), када је глагол хотѣти био употребљен у облику потенцијала (б) или када 
се конструкција хотѣти (у презенту)+инфинитив налазила у саставу условне речени-
це (в). У многим примерима, волунтативно значење ове конструкције појављивало 
се у зависном делу сложеног реченичног комплекса којим се мотивише вршење 
радње управне предикације.

а)
виж|д|ѹ богьі хотѣщеѥ бьіти с тобою º ц(а)р(и)це. амона и феса. и еркѹлїа великаго. (11v/7–10) 
велможїе же алеѯандрови. алеѯандра ѕѣлѡ скрьбна зреще. и жалость его измѣнити хотѣще. 
воисцѣ же вьсои повелеше орѹжати се. (241v/7–12)

б)
хотѣл бьі|х| ºтока того видѣти, аще вамъ ѹгодно ѥ|с|(ть). (164v/4–6)
хотѣла бьі|х„| ѡ ан„тїиºше с(ьі)на имати тѣ.(219r/15–219v/2)

в)
аще хощеши наѹчити ме мати. егїпь|т|скомѹ мѹдр|ъ|цѹ прѣдаи ме. (17r/12–14)
да аще хощете животъ свои коупити. землю вашѹ къ земли моеи примѣсивше. и въ едино съ
македоняни боудете. (28v/13–29r/2)

Даљи семантички развој смо забележили у употреби конструкије хотѣти (у 
презенту)+инфинитив у независним или главним реченицама. Међу сакупљеним 
примерима наишли смо на оне у којима је значење воље/намере доминантно (а), 
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али и на оне у којима се то значење приближава футурском (б). Због формалне 
сличности, на волунтативну, односно футурску интерпретацију често је упућивао 
једино контекст. Ова амбивалентност у значењу једне исте структуре генерално је 
својствена процесу граматикализације: у развоју нове граматичке категорије при-
родно је очекивати стадијум преклапања, паралелног постојања старије и млађе 
структуре.

а)
дьщерь имамь единородною хощѹ омѹжитї ю (252r/15–16)
ви же зрїите ме ѹмирающа помощи ми хощете нь не можете (Р 144r/8–10)

б)
почто алеѯан„дре животомь свои|м„|.вьселѥн„нѹю вьсѹ смѣсти хощеши. (230r/1–4)
и что възети ѡ|т| на|с| хощеши. (152r/1–2)

Примере ове конструкције у чисто футурском значењу забележили смо у првом 
(а), другом (б) и трећем лицу (в), а такође и у случају када је њен субјекат појам са 
обележјем /живо-/ (г). 

а)
ѡ|т| чеда моего хощѹ ѹбьіень бьіти. (20v/10–11) 
да такова ли любовь твоя къ мнѣ ѥ|с|(ть) яко нѹдиш ме вьнити. идеже ѹмь свои 
изьгѹбьі|т|(и) хощѹ. (212r/6–9)

б)
заѹтра же его хощете видѣти на великѡ|м| коньі з|д|рава и ве|с|(е)ла яздещаа: (91v/7–10)
аще сего погѹбиши брате вьс свѣть смѣсти хощеши и самь зле ѹмрѣти имаши 
(260v/13–16)13

в)
и пакьі къ матери его земли възврати|х|. идеже въси хощетъ вънити иже ѡ|т| тебѣ родити се 
хотетъ. (156v/11–15)

г)
сьмрь|т| свою знаеши ли какова хощеть бьіти. (20v/5–7)
да аще хощеши ѹвѣ|д|(ѣ)ти вса яже до съмрьтїи слѹчи|т„| ти се хотетъ. (211v/10–13)

На основу анализе можемо да закључимо да је граматикализација конструкције 
хотѣти (у презенту)+инфинитив у значењу футура у језику СА достигла висок сте-
пен. О томе сведочи чињеница да се значење предвиђања14 генерализовало за сва 
лица, као и податак да се ова конструкција употребљена у футурском значењу 

13 Пример је интересантан јер се унутар исте реченице футур исказује помоћу два различита помоћна 
глагола.

14 Основна употреба футура еквивалентна је исказивању предвиђања говорника да ће се ситуација ис-
казана реченицом, која се односи на догађај који ће се десити после момента говора, заиста и оствaрити. 
То значење се најпре појавило као конверзациона импликатура слушаоца који интенцију говорника ис-
казану у првом или трећем лицу у конкретној употреби схвата као његово предвиђање шта ће субјекат 
урадити, да би се временом услед честе употребе асоцијативно везивало за ту конструкцију и постало 
део семантике футура као нове граматичкe категоријe (Bybee et al. 1994: 244, 287–288). 
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везује како са аниматним тако и са инаниматним субјектима.15 Оно што говори у 
прилог томе да овај граматикализациони процес у језику СА није доведен до краја 
јесте фактор облигаторификације: ово значење се у тексту много чешће исказује 
глаголском перифразом са глаголом имѣти него са глаголом хотѣти,16 али и изостанак 
фонолошке ерозије и клитизације помоћног глагола.

3.1.2. Употреба конструкције хотѣти (у презенту) + инфинитив у значењу прок-
симатива, забележена у старословенском,17 у језику СА није потврђена.

3.2. Семантички развој прошле воље 

Семантички развој прошле воље, по Т. Кутјевој, могао је водити ка настан-
ку авертива. Примере смо раврстали на оне у којима се унутар ове конструкције 
појављује глагол хотѣти у имперфекту (3.2.1) и оне са глаголом хотѣти у аористу 
(3.2.2) због уочене могућности њихове различите интерпретације. 

3.2.1. У нашем корпусу нашли смо потврде за сва значења поменутог семан-
тичког процеса (прошла воља →…→ авертив) конструкције хотѣти (у имперфекту) 
+инфинитив, осим за значење `футур у прошлости`.18 

Следећи примери илуструју значење прошле воље/намере за вршењем радње ис-
казане главним глаголом. Уз глагол хотѣти везивао се инфинитив глагола оба вида.

и хотѣше и|х| въ вьселѣннѹю извѣсти за чюдо. (149v/2–4)
сами же животъ свои испросивше бѣгати хотеше. (181v/9–10)

Ову конструкцију забежели смо једанпут унутар зависносложене условне ре-
ченице у којој је она носилац хипотетичког значења.19 Дакле, поред прошле воље/
намере да се изврши радња, маркирана је и њена нереализованост, док значење 
близине извршења радње овде није имплицирано:

аще дарїе мнѣ хотѣше поклонити се. въ семѹ своемѹ г(о)|с|(поди)нь д(ь)нь|с| бьіл„ бьіи животь свои имал„ 
бьі. (190v/11–14) `Да ми се Дарио хтео поклонити, и данас би био господар својој земљи и био 
би жив.`

15 По Т. Кутјевој (2001) везивање одређеног значења за све типове субјеката представља поодмакли 
степен граматикализације конструкције у односу на оне са волунтативним хтети које се везује само са 
аниматним субјектима.

16 В. Јерковић (1983: 192) наводи да се „глагол хотѣти у конструкцији футура долази три пута ређе“. 
17 Т. Кутјева (2001: 106) за наводи пример преузет из речника старословенског језика: вь езери вьпаде. 

хощеть оутоноути. вльна бо и далече влечеть юже. 
18 Ово значење конструкције хотѣти (у имперфекту)+инфинитив потврђено је у старословенском 

језику (Бунина 1959: 82–85; Večerka 1993: 171). У српском језику су такође забележене конструкције 
са глаголом хтети (у прошлом времену)+инфинитив којима се исказује футур у односу на прошли мо-
менат (Мišeskа-Тomić 2004:520–521). На основу наведених података можемо претпоставити да је она 
постојала и у историји српског језика, те да је представљала извор за настанак контрафактивног значења, 
следећег семантичког стадијума у развоју ове конструкције.

19 Пошто је у овом значењу у реченицама уведеним са аште у старословенском језику потврђена 
употреба потенцијала (Večerka 2006: 230), употреба ове конструкције у истим контекстима у српско-
словенским текстовима, по речима Ј. Грковић Мејџор (2009), представља иновацију. 
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У два, пак, случаја забележели смо је у значењу авертива. Ово значење се оба 
пута везивало за структуре у којима је инфинитив перфективног вида. Међутим, авер-
тивна интерпретација је још увек конверзациона импликатура до које се долази на 
основу значења целе реченице: контрафактивност је исказана другим делом реченице 
уведеним супротним везницима ` него` и `нъ`, а не самом конструкцијом. О почетном 
стадијуму граматикализације овог значења сведоче и други фактори: још увек је при-
сутна семантика интенције,20 те и то да се везује само за аниматне субјекте. 

и прїипадь, мьчь изь рѹкѹ его исхити и хотѣаше его ни|м„| ѹдри|т|(и). него же много ºп„сѹвавь 
ре|ч|(е). (225r/15–225v/2) 
и хотѣше левкадѹшь о семь казати алекьсандрѹ нъ о семь алеѯандрь не бы емѹ вѣроваль. 
понѥже врїионѹша ѕѣлѡ любляаше (260v/16–261r/3)

3.2.2. Сличне семантичке стадијуме развоја потврдили смо и у употреби кон-
струкције хотѣти (у аористу)+инфинитив, само је другачији тип контекста могао 
довести и до развоја нових конверзационих импликатура. 

Следећи примери илуструју употребу ове конструкције у значењу прошле 
воље/намере да се радња изврши. Као допуна волунтативном глаголу појављивао 
се инфинитив перфективног и импрефективног вида.

яцилешѹ бо ѹмрьшѹ, иномѹ моужѹ не хотѣ назвати се жена. (69v/16–70r/2)
алеѯандрь же говорити съ нимъ хоте. º|н| же не въсхотѣ, кь алеѯандрѹ рекь. (160r/11–14)

Забележили смо је и у значењу авертива. И у овом случају глагол хотѣти везивао 
се са инфинитивима перфективног глагола. До авертивне интерпретације долазило 
се на основу контекста који упућује на контрафактивност. Поменута конструкција 
има изразиту експресивну вредност унутар реченица којима се исказује сукцесив-
ност у времену – њеном употребом постиже се већа експресивност и динамич-
ност у приповедању. У тим контекстима преовладава аспекатска компонента њеног 
значења (тј. указивање на то да радња само што се није догодила) морфолошки под-
вучена употребом перфективног вида оба глагола унутар ње, што доводи до функ-
ционалног приближавања авертива проксимативу.21 Упоредимо следеће примере:

евремитръ же на алеѯан„дра сь воискоу свою наяхати хотѣ. селев„кѹшь же напрасно сѹсрѣть разбьіи жива его 
ѹхватїи къ алеѯан„дрѹ прїивѣде. (199r/14–199v/3) `[Таман] кад Јевремитар хтеде да нападне Алек-
сандра, Селевкија га изненада срете, разби и жива ухвати и доведе Александру.` 

вїидѣвь же его дорїифь постѹпивь кь нѥмѹ хотѣ его ѹбьіти. алеѯан„дрь же кор„дѹ свою рѹкою похвативь 
къ дорїфѹ ре|ч|(е). (226r/9–13) `Кад га Дориф виде, пође к њему и [таман] кад хтеде да га убије, 
Александар дохвати својом руком мач и Дорифу рече:` 

20 Слична ситуација је у забележена и у руском где се ово значење исказује конструкцијом было+главни 
глагол (у прошлом времену). Уп. пример Дело было пошло, но потом остановилось (Kuteva 2001: 86–87).

21 Можда се у овим случајевима даље десемантизације глагола хотѣти у одређеним синтаксичко-
семантичким контекстима ради о рађању проксиматива из авертива (в. поглавље 2. овога рада). Недостају 
шира истраживања ових категорија у синхронији и дијахронији српског језика која би потврдила ову 
претпоставку. Да је овакав даљи развој авертива у чисту аспекатску категорију могућ, Т. Кутјева (2001: 
103–104) поткрепљује подацима из турског и бугарског језика у којима је иста форма, која је првобитно 
имала авертивно значење, могла да добије нове граматичке функције. 
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Слично значење смо у једном примеру индуковали и из конструкције хотѣти 
(у облику активног партиципа презента) +инфинитив (перфективног глагола). И 
овде је у питању упућивање на прошлост, будући да се овим партиципом означава 
радња која је истовремена са радњом главног предиката, а он је овде у прошлом вре-
мену. Овом конструкцијом се, у примеру који следи, субјекту реченице (Дарију) као 
особина приписује радња која је семантички инкомпатибилна са његовом вољом, 
што представља следећи корак у граматикализацији авертива. Међутим, како се и у 
овом случају маркира сам почетак вршења радње, а да се при том ништа не говори о 
томе да ли се та радња и извршила, у њеној употреби се лако може уочити семантич-
ко приближавање авертивног проксимативном значењу. Тако би се та конструкција 
у конкретном случају могла превести са `који само што није умро`.

видѣ дарїа на поути лежеща, мало жива соуща и едва дихающа. и хотѣща заменити животъ свои смрътїю: 
(132r/15–132v/3–4) 

4. ЗАКЉУЧАК

Спроведена анализа је показала да конструкија хотѣти+инфинитив у језику 
СА поред основног, волунтативног, може да искаже и друга значења, изведена из 
основног: футурско, хипотетичко (контрафактивно),22 авертивно, а последње се у 
одређеним контекстима приближава и проксимативном значењу. Граматиклаизација 
ових значења достигла је различите степене. Авертивно значење имала је кон-
струкција хотѣти (у аористу/ имперфекту)+инфинитив (перфективног глагола). О по-
четном стадијуму граматикализације овог значења сведоче следеће особености упо-
требе поменуте конструкције: везује се само за аниматне субјекте и тачно одређене 
синтаксичко-семантичке контексте, а у њеној употреби је још увек присутно и 
значење интенције. Није забележен развој проксимативног значења од глагола хотѣти 
у презенту, али јесу забележени случајеви функционалног приближавања авертива 
и проксиматива, у одређеним контекстима. Највиши степен граматикализације до-
стигла је конструкија хотѣти (у презенту)+инфинитив у значењу футура: не везује се 
за одређени синтаксичко-семантички контекст, а субјекат конструкције може имати 
обележје и /живо+/ и /живо-/. Даља граматикализација ове конструкције у футур-
ском значењу која би водила ка облигаторификацији и клитизацији у језику СА није 
потврђена. 

Поред овога, наше истраживање представља још једну потврду оправданости 
погледа на граматичке категорије као на градуелне појаве. Њихова градуелност се 
на плану синтаксе и морфосинтаксе најбоље може схватити ако се њиховој ана-
лизи приступи са панхронијског аспекта, тј. ако се језик посматра као динамичка 
категорија у чију је синхронију уткана дијахронија. 

22 Контрафактивно значење забележено је само у једном случају, у оквиру условне реченице, што је 
недовољно за доношење валидних закључака о степену његове граматикализације.
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Марина Курешевич

ЗНАЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ хотѣти + ИНФИНИТИВ В СЕРБСКОЙ  
АЛЕКСАНДРИДЕ С АСПЕКТА ТЕОРИИ ГРАММАТИКАЛИЗАЦИИ

Резюме

Новейшие исследования сербского языка подтвердили, что глагол хотеть является 
семантическим источником трех грамматических категорий в сербском языке – будущеего 
времни (футура), авертива и проксиматива, но одновременно он употребляется и в своем 
основном, волунтативном значении. Именно теория грамматикализации становится меха-
низмом, с помощью которого можно легко объяснить системную полисемию, которая 
появляется в употреблении этого глагола в современном сербском языке. Эта теория опира-этого глагола в современном сербском языке. Эта теория опира-
ется на панхронический подход, обозначающий, что язык рассматривается как динамическая 
категория в синхронию которой проникает диахрония.

Главным предметом данной работы является исследование значений и контекстов, в 
которых употребляется конструкция хотѣти + инфинитив в языке Сербской Александриды, а 
также утверждение ступней грамматикализации данной конструкции в каждом из этих зна-
чений. Имея в виду, что этот средневековый роман написан сниженным функциональным 
стилем сербскославянского языка, в котором переплетаются унаследованные образцы старо-
славянского языка и черты из народного языка, мы считали, что полученными результатами 
можно открыть некоторые тенденции в развитии семантики внутри конструкции хотѣти + 
инфинитив и в древнесербском языке.

В языке СА отмечены почти все значения, свидетельствовавшие о путях грамматика-
лизации данной конструкции, направленных к появлению новых грамматических категории. 
Часто было очень трудно определить значение, о котором идет речь, потому что конструкции 
были формально сходные. В нашем корпусе подтверждены ранние ступни грамматикализа-
ции авертива и более высокая степень грамматикализации будущего времени (футура) кон-
струкции хотѣти + инфинитив. Исследование показало, что конструкция хотѣти (в аористе/
имперфекте) + инфинитив появлялась в значении авертива как конверзационная имплика-
тура в определенных синтаксическо-семантических условиях, пока конструкция хотѣти (в 
настоящем времени) + инфинитив появлялась в значении будущего времени (футура) неза-
висимо от контекста, и в отличие от волунтативных структур эту конструкцию можно было 
связать с аниматными и инаниматными субъектами. Не отмечено развитие проксимативного 
значения от глагола хотѣти в настоящем времени, но зато отмечены случаи функционального 
сближения авертива и проксиматива в определенных контекстах.
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КА ГЕНДЕРНОМ СТЕРЕОТИПУ  
У ЈЕЗИЧКОЈ СВЕСТИ РУСА1

У раду се бавимо утврђивањем елемената гендерног стереотипа у језичкој свести Руса 
путем когнитивне анализе и интерпретације пословица, изрека и уобичајених поређења, и 
поређења овако добијених резултата са анализом асоцијативних поља за стимулусе женщи-
на и мужчина у руском језику. Добијени резултати указују на извршен утицај историјских 
промена у друштву на носиоце језика, а тиме и на језик, јер је стереотип померен у правцу 
већег вредновања жене, мада су сачувани и одређени (углавном негативни) елементи које 
носиоци приписују женама.

Кључне речи: лингвокултурологија, стереотип, гендер, језичка слика света, жена, 
мушкарац.

У лингвокултурологији се сматра да је стереотип константа у култури која 
понавља одређени садржај о неком предмету или појави у процесу социјализације 
личности у датом окружењу (Маслова 2007: 110; Поповић 2006: 182–183). Он 
омогућава чување и транспоновање одређених културних доминанти, и истовре-
мено препознавање чланова исте културе, носилаца истих вредности, као „својих“. 
Стереотип је важан елемент когнитивне слике света. Попова и Стернин (2007: 52) 
пишу:

„Под когнитивной картиной мира понимается ментальный образ действитель-
ности, сформированный когнитивным сознанием человека или народа в целом и 
являющийся результатом как прямого эмпирического отражения действительности 
органами чувства, так и сознательного рефлексивного отражения действительно-
сти в процессе мышления. Таким образом, когнитивная картина мира – это сово-
купность концептосферы и стереотипов сознания, которые задаются культурой.“

Пословице и изреке садрже стереотипе народне свести, а у фразеологизми-
ма и устаљеним поређењима су сачуване информације о елементима свакодневне 
културе, тако да њиховим проучавањем можемо реконструисати део когнитивне 
слике света.2 С обзиром на утврђено постојање нераскидиве везе између валидних 
асоцијативних поља и језичке свести савремених говорника, укључивањем у анали-
зу и овог материјала добићемо потпунију слику о развоју гендерног стереотипа.3

1 Рад је настао у оквиру пројекта бр. 178002 „Језици и културе у времену и простору,“ који финанси-
ра Министарство за науку Републике Србије. 

2 Овде треба имати у виду да језичка слика света представља један део когнитивне слике света, 
јер се вербализују само они фрагменти који у неком периоду имају комуникативну вредност, тј. који 
представљају оно о чему говорници сматрају да треба (или да се може) говорити. 

3 Наш корпус сачињавају Пословица руског народа В.И. Даља, Речник поређења руског језика В.М. 
Мокиенка и Асоцијативног речника руског језика Ј.Н. Караулова и других (библиографски подаци су 
дати на крају рада). 
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Посматрани паремиолошки фонд руског језика садржи око 850 пословица које 
се експлицитно тичу жена. Велика већина пословица може се односити подједнако 
на мушкарце и жене, а пошто су забележене у безличним конструкцијама, им-
перативу или презенту, немогуће је утврдити пол онога коме су упућене, па су 
критеријуми за издвајање ових пословица били морфолошки (тј. употреба облика 
за женски род у прошлом времену глагола, женски род придева и заменица) и се-
мантички (употреба личних женских имена, садржај који се односи на традицио-
нално женске активности и сл.).4 На овај начин били смо у могућности да уочимо 
експлицитне разлоге за укључивање жена у пословице, то јест да покажемо које су 
се особине сматрале типично женским у језичкој свести говорника у доба настајања 
и записивања пословица.

Иако Попова и Стернин (2007: 202–203) говоре о могућности квантификације 
приликом когнитивне анализе паремија, сматрам да ти подаци овде не би били ре-
левантни јер би се односили само на онај део паремиолошког фонда који се односи 
на специфичне улоге жене, а и бројне различите вербализације исте пословице5 би 
могле да имају утицај на укупну слику која би се добила самим пребројавањем по-
словица.

Пословице из посматраног корпуса су систематизоване по принципу когни-
тивне и семантичке сличности6 и деле се на оне које се тичу искључиво жене и 
односе се на њен положај и улоге у традиционалном друштву, и оне које говоре о 
својствима заједничким женама и мушкарцима.7 Из општег прегледа свих посло-
вица које је В.Даљ забележио може се констатовати значајно већи број оних које 
регулишу свакодневни живота жене, него мушкарца. Уређује се практично сваки 
аспект битисања жене од периода девојаштва8 до смрти, а сваки од периода у жи-
вотном циклусу представљен је великим бројем пословица. Овде, због недостатка 
простора, дајемо само по неколико најкарактеристичнијих. У готово свим подгрупа-

4 Пронашли смо једну пословицу у којој је облик женског рода био употребљен због риме, а не због 
тога што се она односи искључиво на жене: Купила б я накупила, да купило притупило.

5 На пример: Добрая жена дом сбережет, а плохая рукавом разнесет (растрясет) и Добрая жена 
дом сбережет, а худая рукавом растрясет; И муж не знает, где жена гуляет; Муж того не знает, что 
жена гуляет и Опричь мужа, всяк знает, что жена гуляет.

6 У неким случајевима значење пословице може да буде и другачије од оног које се даје као назив 
подгрупе, али овде смо се водили идејом да укажемо на околности које утичу на укључивање особа 
женског пола у паремију. 

7 Издваја се више група у којима се равноправно спомињу и мушкарци и жене: и једни и други могу 
да погреше (У всякой старухи свои прорухи; И на молодца оплох (расплох) живет); и једни и други су 
били другачији у младости (Была когда-то баба девкой, да давно. Молод был – конем слыл: стар стал 
– одёр стал); и мушкарци и жене треба да се суоче са последицама својих грешака (Каково посадила, 
таково и вынула. Как замешал, так и выхлебай); и жене и мушкарци пију (Пьян не свой – сам себе чуж. 
Баба пьяна – вся чужа); и жене и мушкарци краду (Не пойман – не вор, не уличена – не гулява; Нет тебе 
дела, Федосья, обирать чужие колосья!). Овакве пословице нису значајне за стварање модела гендерног 
стереотипа управо због тога што се односе на припаднике оба пола. 

8 Ово је и очекивано, јер се у традиционалној култури Руса (а и других словенских народа) сматра да 
су женска деца до тог периода под чврстом контролом мајке, која је за њих одговорна, и не појављују се 
у друштву да би се осетила посебна потреба вербализације регулисања њиховог понашања пословицама 
или изрекама (в., на пример, Шангина 2007, Баранов и др.: 80–81). 
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ма налазимо паремије које изражавају позитиван став према одређеним физичким 
и духовним својствима, и оне које садрже прекор због непоштовања уобичајених 
стандарда, што омогућује реконструкцију идеала, а потом и стереотипа.

Прву велику групу сачињавају пословице које се тичу физичких и духовних 
својстава уопште, а другу оне особине које су важне за испуњавање очекиваних 
улога у заједници.

ФИЗИЧКА И ДУХОВНА СВОЈСТВА:

1. Жена треба да је лепа, али то није најважније (посебно не за живот у 
породици):9

Кругла, пухла, бела, румяна, кровь с молоком. Девичья коса – на всю Москву (на все село) 
краса. На хорошу глядеть хорошо, а с умною жить хорошо (женой). Не будь красна и румяна, а 
чтобы по двору прошла да кур сочла. Красна баба повоем, а корова удоем. Хоть телом не видна, 
да на деле могущна. Родилась пригожа, да по нраву негожа.10 Собой красава, да душа трухлява.

У посебну подгрупу сврставамо паремије које се тичу женске склоности ка 
улепшавању, што се не сматра увек позитивним:

Наряжается, что баба на Юрья. Сряжается, что Маланья на свадьбу. Черны брови наво-
дные, русы кудри накладные. В праздник – Груша, в будень – клуша. Муж кузнец, жена барыня.

Бележимо и пословице које осуђују мушкарце због попуштања женској тежњи 
ка улепшавању:

Было сельцо, да сменял на кольцо; было польцо, да за женину ласку сменял на коляску. 
Продай, муж, лошадь да корову, купи жене обнову! (Прибавка: а зимой муж запряг жену в сани, 
да и заставил дрова возить.)

Паремије које се тичу физичког изгледа мушкараца су малобројније, и углав-
ном истичу његову нерелевантност:

Не родись ни умен, ни красив, а родись счастлив. Мужчина, коли хоть немножко казистее 
черта – красавец. Не урод, так и красавец. На красивого глядеть хорошо, а с умным жить легко.

Малобројније у односу на жене су и пословице које се тичу мушке склоности 
ка улепшавању, и обе имају негативну конотацију:

9 Баранов и др. (2005: 6) пишу: 
„В женском самоопределении центральное место занимала красота. У девушек – прежде всего кра-

сота телесная, стремление к которой проявлялось не только в их особом внимании к гигиене и космети-
ке (с умыванеим, наложением белил и румян были связаны специальные заговоры и целые комплексы 
магических действий), но и в трудовых функциях. В понятие девичьей красоты включался и наряд де-
вушки, который она демонстрировала во время праздничных гуляний. [...] У замужних женщин красота 
определялась их способностью к деторождению; говорили, пока „курочка несется, – и гребень крас-
ный“. В старшем возрасте уже больше ценилась духовная красота.“

10 Пронашли смо и варијанту за мушкарца: Лицом хорош, да душою непригож. 
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Камзолы зеленые, а щи не соленые. Шапка в рубль, а щи без круп.

2. Жене се понекад не понашају у складу са својим годинама:
Не к лицу бабке девичьи пляски. Не к лицу старой кобыле хвостом вертеть. Впредь те, 

баушка, наука: не ходи по внука (не ходи замуж за внука). Пошла старуха за молодуху.

3. Жене су брбљиве:
Где баба, там рынок; где две, там базар. С бабой не сговоришь. Бабу не переговоришь. За 

бабой покидай последнее словцо. Иван был в орде, а Марья вести сказывает. Приехала баба из 
города, привезла вестей три короба.

4. Жени се не треба поверавати, јер не уме да чува тајну:11

Не всякую правду жене сказывай! Не всякую правду муж жене сказывает, а и сказывает, 
так обманывает. Что знает кум, знает и кумова жена, а по ней и вся деревня. Не ждет баба спро-
са, сама все скажет. Скажешь курице, а она и всей улице.

5. Жене могу напакостити (углавном вербално):
Женское слово, что клей, пристает. Лучше раздразнить собаку, нежели бабу.
Тугой лук – коромыслице, калены стрелы – веретеньица. Бабий кадык не заткнешь ни 

пирогом, ни рукавицей. Бабий язык, куда ни завались, достанет. Вольна баба в языке, а черт в 
бабьем кадыке.

6. Жене често не говоре истину:12

Баба бредит, да кто ж ей верит! Не все то правда, что бабы врут! Бабья вранья и на сви-
нье не объедешь. Кто бабе (свахе) поверит, трех дней не проживет. Бабьи басни, а дурак то и 
любит.

7. Жене су претерано емоционалне и често немоћне:
Женский обычай – слезами беде помогать. Баба слезами беде помогает. Без плачу у бабы 

дело не спорúтся. Кумушкины слезы на базаре дешевы. Женское сердце, что котел кипит. До 
того ль нам было (бабам, на пожаре): а мы, подхватив животы, да ну и выть. Старуха три года на 
мир сердилась, а мир того и не знал.

8. Жене су ирационалне:
Бабе хоть кол на голове теши. У бабы семь пятниц на неделе. У бабы семьдесят две уверт-

ки в день. Стели бабе вдоль, она меряет поперек. Меж бабьим да и нет не проденешь иголки. 
Перекати-поле – бабий ум. Бабий ум – бабье коромысло: и криво, и зарубисто, и на оба конца. 
На женский норов нет угадчика.

9. Женске менталне способности су ограничене, и не треба рачунати на њих:
Волос долог (у бабы), а ум короток. Садила пять, вынула шесть: одного нет как нет. Мала-

ньины сборы (или: счеты, т.е. бестолковые). У него девичья (женская) память. Сеяла баба мак: 
уродится, ин мак; не уродится, и так. Старуха надвое сказала. Посмотрим, сказала бабка, сын 
или дочь.

10. Жена уме да штити своје интересе:

11 И жене могу да се држе тог правила: И дура-жена мужу правды не скажет.Не всякую жена мужу 
правду сказывает.

12 У корпусу је присутна и пословица која говори о мушкарцима: Молчок, старичок: старушка де-
нежку даст (т.е. врешь). 



Ка гендерном стереотипу у језичкој свести Руса 171

Лукавой бабы и в ступе не истолчешь. Баба пьяна, а суд свой помнит. Женское свойство 
(норов) и на свинье не объедешь. Ты, кума, про себя умна; а и мы кумились, с умом не прости-
лись. Окул бабу обул, да и Окула баба обула (т.е. обманула).

11. Жене могу бити зле и често се међусобно не слажу:13

У злой Натальи все люди канальи. У нашей свахи все невестки непряхи. Перед злой же-
ною сатана – младенец непорочный. Баба да бес – один у (в) них вес. Куда черт не поспеет, туда 
бабу пошлет. Семь топоров вместе лежат, а две прялки врознь. Две косы и рядом, и в кучке, а 
две прялки – никак.

12. Жене воде туђу бригу и не знају своје место, па их треба опомињати:
Тетушка Мосевна до всего села милосердна, а дома не евши сидят. Маремьяна старица о 

всем мире печалится. Кому до чего, а куме до всего. Знай баба свое кривое веретено! Не суйся, 
Оленка, где не спрашивают!

13. Жене су нестрпљиве:
Скачет баба задом и передом, а дело идет своим чередом. Женский обычай, что вперед 

забежать.

14. Жене су споре:
Бабьи сборы – гусиный век. Баба – не квашня: встала да и пошла.

15. Жене су сиромашне и економски зависне, посебно када остаре или оста-
ну без мужа:

Бабушка старенька, а денег у нее маленько.14 Отказала мне бабушка четки, да лестовки, да 
подлокотничек. Достались по наследству перья после бабушки Лукерьи, после старушки, от ку-
рочки пеструшки. Какие у бабушки денежки – разве все копеечки. Вдовье сиротское дело. Сирая 
вдова – круглая сирота. Вдовицу бог бережет, а люди не берегут. Вдовьи сени не стоят.

У првој групи пословица примећујемо веома велики број паремија које указују 
на најважније елементе који су условили укључивање жена у њих: у групама 1 и 
2 тема је женска лепота, у групама 3–6 то су особине повезане са причањем, при 
том са доминантно негативним конотацијама, у групама 7–10 се указује на женску 
ирационалност и емоционалност, али и способност да се избори за своје интересе, 
у групама 11 и 12 указује се на склоност свађама и мешању у туђе послове, док у 
групама 13 и 14 видимо донекле противречне особине: спорост и нестрпљивост. 
На веома лош економски положај жене указују паремије из групе петнаест.

СВОЈСТВА БИТНА ЗА ЖИВОТ У ЗАЈЕДНИЦИ  
(ПРВЕНСТВЕНО У ПОРОДИЦИ):

1. Жена треба да чува невиност до брака и да води рачуна о мишљењу сре-
дине:

13 Посебну групу пословица чине оне о односима свекрве и снахе. О томе смо писали раније 
(Стефановић 2010), те их овде не укључујемо. 

14 Пронашли смо паралелну пословицу Дедушка старенек, а немного у него денег. 
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Девичье терпенье – жемчужно ожерелье. Ты, голубка, не сдавайся, правым крылышком 
отбивайся. Пожила млада, всего отведала. Не бери жену богатую, бери непочатую! Худая слава 
пройдет – никто замуж не возьмет. Собой красава, да не по красаве слава.

2. Жена је склона превари (посебно млада), и уме да сакрије последице таквог 
понашања:15

У старого мужа молодая жена – чужая корысть. Бабьему хвосту нет посту. Глупому мужу 
красная жена дороже красного яйца. И муж не знает, где жена гуляет. Отец был Флор, а детки 
Миронычи. Была б постелюшка, а милый найдется. Козы во дворе – козел через тын глядит. 
Что в девках ни было, да теперь замужем. Была под венцом, так и дело с концом. Грех покрыт 
(платком, кикой, повоем).

3. Жена треба да буде вредна и спретна у домаћинству:
Добрая жена дом сбережет, а плохая рукавом разнесет (растрясет). Отец про походы, мать 

про расходы (толкуют). Не наряд девку красит, домостройство. Се бук, се платье, се квашня, се 
хлебы, се ребенок плачет. У кобылы хоть семеро жеребят, а хомут ей свой (о работе). Пусть не-
вестка и дура, только б огонь поране дула. Добрая жена да жирные щи – другого добра не ищи. 
Не горшок угодник, а стряпуха.16

4. Жена од девојаштва треба да је везана за кућу, најпре да би чувала свој 
углед, а затим, у браку, због бриге о домаћинству:

Держи девку в темноте, а деньги в тесноте. Сиди, девица, за тремя порогами. Хорошо 
гостит девка, а и того лучше дома сидит.17 Бабе дорóга – от печи до порога. Доброй жене домо-
седство не мука. От хозяина чтоб пахло ветром, от хозяйки дымом. Мужик да собака всегда на 
дворе, а баба да кошка завсегда в избе.

5. Жена је господарица у кући, и њен стуб:
Чего жена не любит, того мужу век не едать. Ження едет родня – отворяй ворота, мужня 

родня – запирай ворота! Она прибирает, она подавает, одним одна за всех отвечает. На своей 
улочке и курочка храбра. Муж задурит, половина двора горит; а жена задурит, и весь сгорит.

6. Жена треба да поштује мужа, јер је он заштитник,18 и требало би да му 
узвраћа добрим понашањем према њему:

Хоть плох муженек, да затулье мое: завалюсь за него – не боюсь никого.
За мужнину жену есть кому вступиться. Был бы хлеб да муж, и к лесу привыкнешь. Жена 

при муже хороша. Без мужа не жена. Жена честнее – мужу милее. Подчас и жена мужа красит. 
Мое дело – сторона, а муж мой прав.

15 Посебно се то односи на жене чији су мужеви у војсци: Она – ни вдова, ни замужня жена. Сол-
датка ни вдова, ни мужняя жена.У солдатки сын семибатешный.Солдаткиным ребятам вся деревня 
отец.

16 Бројне су (и врло духовите) пословице којима се руга лошим и лењим домаћицама, нпр. Пекла, 
кажись, пирожки, а вышли покрышки на горшки. У нее и муж-то под лавкой валяется.Посудник под 
лавкой, клеть на полатях, а курятник в красном углу. У нашей хозяюшки все в работе: и собаки посу-
ду моют.Порог поскребла да пирог испекла. Рада б я пряла, да лень напала. Что Машка напряла, то 
мышка скрала. 

17 Али: Замок да запор девки не удержат. 
18 Ово се види и из бројних пословица које се односе на неудате жене (девојке и удовице), које су 

уобичајена мета других мушкараца: Мимо девку, да мимо репку, так не пройдешь (щипнешь). Завидное 
дело: горох в поле, да девка в воле (или: в холе). Обидны (победны, бедовны) в поле горох да репа; завидны 
в мире вдова да девка. Горох да репа в поле – вдова да девка в людях. В. такође и фусноту бр. 15. 
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Понекад жена не воли мужа, али обавеза јој је да брине о њему:
Проводила мужа за овин – да и прощай, жидовин. Как бы жить-пожить, мужа сжить: кожу 

с него снять да под себя подостлать. Жена, ты любить не люби, а поглядывай! Хоть не люби, 
только почаще взглядывай (т.е. угождай, служи).

7. Жена може бити неодговорна, и бити узрочник лошег брака и неслоге:
Муж с огнем, жена с водою. Мужик тянет в одну сторону, баба в другую. Муж в поле 

пахать, а жена руками махать. Флор плачет, а жена скачет. Жена поет, а муж волком воет. Муж – 
как бы хлеба нажить, а жена как бы мужа избыть. Муж в дверь, а жена в Тверь. Муж в шанцах, 
а жена в танцах.

Народна мудрост препознаје и одговорност мужа за неуспех у породици:
Иван в дуду играет, а Марья с голоду умирает. Воин воюет, а жена дома горюет (а детки 

горюют). Жена мелет, а муж спит. Жена прядет, а муж пляшет. Жена у посудника (дома), и муж 
у посудника (в кабаке). Отдай жену в люди, а сам и так поживи!

8. Жени не треба веровати:
От нашего ребра нам не ждать добра. Женская ласка да морская затишь (ровно надежны). 

Не верь коню в поле (в холе), а жене в доме (в воле)! Не верь ветру в поле (в море), а жене в воле 
(в доме)! Жена льстит – лихо мыслит. Жена ублажает – лихое замышляет. Женская лесть без 
зубов, а с костьми сгложет. Жена мужа любила: в тюрьме место купила.

9. Жену треба контролисати, па и тући, да би у породици владао ред:19

Воля и добрую жену портит. Дал муж жене волю – не быть добру. Любить жену – держать 
грозу. Жена без грозы – хуже козы. У мужа (перед мужем) жена всегда виновата. Жену не бить 
– и милу не быть. Люби жену, как душу, тряси ее, как грушу (бей как шубу)! Бей жену к обеду, а 
к ужину опять (без боя за стол не сядь). Бабий быт – зáвсе бит.20

10. Жена је мање вредна од мушкараца и стога му се мора покоравати:21

Что к чему покорно: щи к пирогу, хлеб к молоку, баба к мужику, девка к парню. Курица не 
птица, а баба не человек. Не петь куре петухом, не владеть бабе мужиком. Курице не петь пету-
хом (а и спеть, так на свою голову). Вот худо, как муж дьякон, а жена попадья (т.е. владеет им).

У другој групи најбројније су оне које говоре о особинама релевантним за улогу 
жене у браку, што се развија и прати у заједници од периода девојаштва: пословице 
из група 1 и 2 говоре о важности сексуалне апстиненције пре брака и верности 
мужу у браку, оне из група 3, 4 и 5 упућују на то да је сфера куће основна за жену, а 
из група 6 и 7 – на важност доброг односа према мужу и одговорност за добробит 
породице. У групи 8 сусрећемо се са ставом да је жена подмукла, а у групама 9 и 10 

19 Уколико се мушкарац не придржава оваквог мишљења, прети му опасност и од жене, и од друштва, 
јер ће му се подсмевати: Бабе спустишь – сам баба будешь. Жене спускать – добра не видать. Плохое 
дело, коли жена не велела.Бог волен да жена – коли волю взяла.Кто с бабой свяжется – сам баба будет. 
Коли кочергой зубы выбила, так в солдаты не возьмут. Дешава се и да жена туче мужа: Прости меня, 
моя мила, что ты меня била (говорит муж жене). Жена не мать, не бить ей стать. в стары годы бы-
вало – мужья жен бивали, а ныне живет, что жена мужа бьет. 

20 Али, и жене имају начин да врате мило за драго, било понашањем према мужу, било вербално (што 
је, судећи према бројности пословица, најуобичајенији начин): Бил жену денечек, сам плакал годочек. 
Муж комелькóм (т.е. палкой), жена язычком.

21 Дешава се да и жена има мушке особине: Этой бабе (барыне) только бы штаны надеть (бойка, 
как мужчина). У нас и баба зауряд в рекруты идет.
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видимо и „решење“ проблема које неприхватљиво понашање жене може да изазове: 
жена треба да буде покорна и да живи у страху од мужа и физичког насиља.

Импликације које произилазе из слике коју дају паремије су: идеална жена тре-
ба да буде лепа, вредна, верна свом мужу и добра према њему, да је везана за кућу 
и домаћинство, и да показује своју покорност. Међутим, жена је често и брбљива, 
ирационална (или глупа), претерано емоционална, а може бити и лења, склона пре-
вари, неодговорна и подмукла, али и слаба (физички, морално, и економски), тако 
да и та особина, поред претходно наведених, улази у стереотип.

У Речнику поређења руског језика (Мокиенко 2003) анализирали смо одред-
нице баба, женщина, девица, девка, девочка, девушка, девчонка, мужчина, мужик 
и дед. У складу са очекивањима, негативне конотације су обавезно присутне када 
се мушкарци пореде са женама, и жене са мушкарцима, то јест када представници 
једног пола испољавају особине које су типичне за други (све конструкције су обе-
лежене као неодобрительное). У одредници баба22 највећи број поређења је стил-
ски маркирано као просторечное, презрительное и пренебрежительное, било да се 
она односе на мушкарце или жене.

Карактеристично за оне (мушкарце или жене) који се пореде са женом је да су 
груби, некултурни, мешају се у туђе послове (или су претерано радознали), кука-
вице, спори, троми, неспремни за деловање, склони гунђању и испољавању општег 
незадовољства, свађалице, али и каприциозни. Од особина које запажамо као истак-
нуте за оног ко се пореди са женом (у одредници женщина23) издвајамо склоност ка 
превари у браку или вези, похотљивост, непостојаност, али и стидљивост. Веома 
сличне су особине и оних који се пореде са девојкама (одреднице девушка24 и дев-
ка25): овде препознајемо трагове очекиваног понашања девојака пред удају које смо 
видели и у пословицама.

Поређења са девојчицама (девочка,26 девчонка27) се углавном тичу негативне 
оцене понашања (најчешће жена) које није у складу са годинама, или снисходљивог 

22 Између осталог: Баба как баба, возиться как (старая) баба, любопытный как баба, приседать 
как (старая) баба, сидеть как баба на чайнике, как баба рязанская, как базарная баба, болтлив как 
старая баба, ворчлив как старая баба, как беременная баба. вид у кого как у бабы, характер у кого как 
у бабы, поведение у кого как у беременной бабы, вид у кого как у рязанской бабы, характер у кого как у 
рязанской бабы. 

23 Как женщина, изменять как женщина, ненасытный как женщина после сорока, прикрываться 
как женщина, вид у кого как у женщины, характер у кого как у женщины. 

24 Как красная девушка, как девушка на выданье, краснеть/покраснеть (смущаться/смутиться, зар-
деться) как красная девушка, ломаться как девушка на выданье, смирный (тихий) как девушка, строй-
ная как девушка, как молодая девушка, вид у кого как у красной девушки, руки у кого как у девушки.

25 Как девка, как гулящая девка, как деревенская (простая) девка, краснеть/покраснеть (смущать-
ся/смутиться, зардеться) как красная девка. 

26 Как девочка, вести себя как маленькая девочка, выглядеть совсем как девочка, разговаривать с 
кем как с маленькой девочкой.

27 Између осталог и : как девчонка, вести себя как девчонка, делать что как девчонка, гибкая (лов-
кая) как девчонка, краснеть/покраснеть (смущаться/смутиться, зардеться) как девчонка, стройная 
как девчонка, относиться к кому как к девчонке, выглядеть совсем девчонкой, обращаться с кем как с 
девчонкой.
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односа према њима а, видели смо, то је присутно и у пословицама. Постоје и 
случајеви када се поређење са млађим особама сматра позитивним, и то је компли-
мент изгледу жене која је изашла из млађег периода.

У овом речнику међу анализираним одредницама нисмо нашли дефиницију 
тога шта је „права“ жена, али нам аутор у одредници мужчина даје своју интер-
претацију:

Вести себя как (настоящий) мужчина. 1. О достойном, мужественном, ре-
шительном поведении мужчины (часто молодого или подростка, мальчика). 2. О 
человеке, стойко, мужественно, терпеливо переносящем неудачу, поражение, боль 
и т.п.

Остала поређења, осим оног које се односи на разговор,28 као предмет поређења 
имају жене, и, природно, имају негативну конотацију, јер жена не би требало да има 
„решительный, самолюбивый, властный, мужской характер.“

Мужик29 је груб, некултуран човек (или жена, ако се тако понаша), склон
гунђању, а жена се са њим пореди ако много пуши (јер то, чини се, не спада у 

прихватљиво понашање за жене), док је за мушкарца у последњем периоду живота 
(дед30) типично гунђање и инертност.

Поредећи елементе који се издвајају као карактеристични за жене у уобичајеним 
поређењима у савременом руском језику са онима које смо добили анализом 
паремија, видимо да су следеће особине заједничке:
	 •	некултурност (што је у пословицама представљено као мешање у туђе 

ствари, брбљивост, претерана склоност ка улепшавању, понашање које 
није у складу са годинама),

	 •	кукавичлук и слабост (у пословицама – подмукло понашање, страх од ба-
тина, зависност од мужа као заштитника),

	 •	склоност ка гунђању (у пословицама изражено кроз немоћ да се делује31 и 
обичај да се вербално кажњавају они којима се другачије не може наудити32),

	 •	склоност ка превари у браку или вези, непостојаност (изражено у одгова-
рајућим пословицама, као и онима у којима се говори о женској ирационал-
ности),

	 •	спорост и тромост, пасивност,
	 •	каприциозност33 и
	 •	стидљивост.

Немогуће је не приметити доминацију негативних карактеристика жене које су 
пренете из паремиолошког фонда у фонд уобичајених поређења.

28 (Женщина) как мужчина, поговорить (побеседовать, договориться) как мужчина с мужчиной, 
вид у кого как у мужчины, походка у кого как у мужчины, характер у кого как у мужчины.

29 Мужик мужиком, как мужик, ворчать как мужик, курить (дымить) как мужик. 
30 Как семидесятилетний/столетний дед, ворчать как старый дед, сидеть как дед на печи. 
31 В. пословице из подгрупе 7, група Физичка и духовна својства. 
32 В. пословице из подгрупе 5, група Физичка и духовна својства.
33 В. пословице из подгрупе 8, група Физичка и духовна својства.
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Анализом валидних асоцијативних поља за стимулусе мужчина и женщина 
добили смо податке који указују на стање језичке свести савремених говорника ру-
ског језика и представљамо их у табели: 

женщина мужчина
Физички изглед 163 (31,46%) 164 (31,17%)
Позитивне особине 82 (15,83%) 77 (14,63%)
Особа супротног пола 77 (14,86%) 102 (19,39%)
Материнство 51 (9,84%) /
Узраст 27 (5,21%) 51 (9,69%)
Негативне особине 25 (4,82%) 24 (4,56%)
Модел двеју речи 23 (4,44%) 19 (3,61%)
Функција у друштву или професија 20 (3,86%) 15 (2,85%)
Нетачна дефиниција или немогућност дефинисања 11 (2,12%) /
Функције у породици 9 (1,73%) 15 (2,85%)
Дефиниција 8 (1,54%) 26 (4,94%)
Слободне асоцијације 7 (1,35%) 19 (3,61%)
Прецедентни текстови – симболи 5 (0,96%) 3 (0,57%)
Изражавање посесивности 3 (0,57%) 6 (1,14%)
Сексуалност 2 (0,38%) 3 (0,57%)
Егзистенција 2 (0,38%) /
Локација 2 (0,38%) /
Самоидентификација 1 (0,19%) 2 (0,38%)
УКУПНО 518 526

Иако смо у табели квантификовали све елементе асоцијативних поља (АП), 
овде ћемо представити анализу само оних која се тичу гендерног стереотипа. Пре 
свега запажамо да се у центру оба АП налази физички изглед, са највећим бројем 
укупних реакција. У АП женщина на првом месту најизраженија је реакција краси-
вая са фреквенцијом 66, а на различите начине се вербализује позитиван став пре-
ма женској спољашњости: красота 10, привлекательная 6, обаятельная 4, полная, 
прекрасна, прекрасная 3, красавица, красива 2, вамп, великолепная итд. Бележимо и 
реакције повезане са одећом и украсима које жене користе: элегантная 4, сумки 2, 
в платке, кольцо, лента, платье, с сумками, с цветами, с цветком, туфли итд.

Што се тиче мушкараца, највећи број реакција које се тичу физичког изгледа 
су оне које упућују на снагу – укупно 58 (сильный 43, сила 12, крепкий, мускулы, 
силен 1), а следе висина и лепота (высокий 27, красивый 16, красавец 10, обаятель-
ный 3, видный 2). У АП женщина нису присутне реакције које би се тицале женске 
физичке снаге.34

34 Занимљиво је поређење реакција које упућују на узраст: у АП женщина то су: молодая 11, пожи-
лая 5, девушка 4, старая 2, в возрасте, возраст, все особи женского пола старше 25 лет, девочка, стара 
(укупно 27, од којих се на млађе животно доба односи 16, а на средње или старије 11), а у АП мужчина 
њих је укупно 51 (средних лет 12, в возрасте, молодой, пожилой 7, старый 4, в годах, в расцвете лет 
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Интересантна је шароликост позитивних особина у оба посматрана АП. Оне 
се тичу најопштијих карактеристика и не би се могле систематизовати у више под-
група. У АП женщина бележимо милая 10, добрая 7, любимая 6, приятная, симпа-
тичная 3, хорошая 2, без комплексов, веселая, гордая 1 итд. (укупно 82), од којих се 
12 односе на позитиван став о умним способностима жене (умная 8, мудрая 4). За 
мушкарце се као позитивне особине издваја такође ум (умный 6, интересный 4, ум 
2), а широк је дијапазон позитивних особина уопште, које имају малу фреквенцију 
(2 или 1): благородный, вежливый, веселый, джентльмен, крутой, молодец, муже-
ственный, мужество, надежный, смелый, солидный 2, верный, выдержанный, до-
брый, порядочный, приятный, сдержанный, серьезный, трезвый, уверенный, чест-
ный 1 итд. (укупно 77).

Међу негативним особинама за жене у одговарајућем АП (укупно 25) 
издвајамо: глупая, дура, слабая 2, бедная, болтовня, вредная, все глупы, жалость, 
жаль, зверь, змея, легкомысленная, падшая, потаскуха, скандал, слабость, стерва, 
тварь итд. Као што се види, присутне су све негативне особине које смо забеле-
жили у паремиолошком фонду и у уобичајеним поређењима. У АП мужчина то су 
уопштене негативне особине: глупый, эгоист 2, врет, грозный, гулящий, дрянь, 
дуб, дурак, жулик, кабан, козел, плохой, подлец, позорный, проказник, сволочь, 
страшный итд. (укупно 24).

Материнство као важан елемент у АП женщина заузима у укупном броју 
реакција четврто место са 51 реакцијом, односно са готово 10%, што говори о 
значају те улоге у друштву (нпр. мать 36, с ребенком 5, мама, ребенок 3 итд.). Остале 
улоге у породици (жена 6, сестра 2, замужем) су нешто малобројније у поређењу 
са онима које се налазе у АП мужчина: отец, хозяин 3, муж 2, брат, глава семьи, 
семьянин, сынок, и овде примећујемо значајно мањи број реакција које указују на 
родитељство мушкарца као једну од улога у породици у односу на жену.

Когнитивно блиске овима су и реакције у којима се експлицитно или импли-
цитно указује на жену као сексуално биће: обнаженная, трахаться, трахнуть (в. 
и реакције које се тичу негативних особина жене).35

Практично највећа одступања у односу на слику коју смо могли да реконструи-
шемо из пословица и уобичајених поређења се налазе у групи реакција која говоре 
о професионалном ангажовању жена, што је, без сваке сумње, резултат промена у 
друштву насталих у првој половини двадесетог века: деловая 5, врач 3, воин, гинеко-
лог, конструктор, модель, следователь, труженица, учитель итд.36 Примећује се и 
практично непостојање реакција које жену везују за кућу (само једна реакција – 
дома). Бележимо и реакције које се не односе искључиво на професионалну актив-

2, в летах, в полном расцвете лет, в расцвете сил, в соку, взрослый, зрелый, мальчик, молод, ребенок, 
юноша), од којих се на период младости односи свега 11, а на средње или старије животно доба чак 40, 
што представља дијаметрално супротну слику у односу на АП женщина. Ово би могло да сугерише да 
је жена у језичкој свести присутна као особа која је у млађем (предрепродуктивном и репродуктивном) 
добу, а да је мушкарац у средњим („најбољим“) годинама типична представа у свести носилаца језика. 

35 У АП које се односи на мушкарце то су реакције импотент, сексуальный са фреквенцијом 1. 
36 Интересантно је да је укупни проценат оваквих реакција већи у АП које се односи на жене. 
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ност жена, већ на последицу њеног комбиновања са традиционално настављеним 
функцијама у домаћинству: усталая 2, уставшая. Таквих реакција нема у АП муж-
чина, где налазимо реакције: боец 2, воин, врач, деловой, интеллектуал, интелли-
гент, спортсмен, учитель, хирург итд.

Издвојићемо и оне реакције у АП женщина које представљају покушај да се дефи-
нише стимулус, јер говоре о могућим узроцима изражено негативног карактерисања 
жена у ранијем периоду: загадка 3, загадочная, странная 2, как женщина, это жен-
щина. Овакве реакције говоре о постојању свести да оно што се раније сматрало 
женском ирационалношћу, чак глупошћу, и што је било узрок изразито негативног 
односа према женама, можда има корен у другачијем начину мишљења у односу на 
мушкарце (који су, будући да је друштво било изразито патријархално, имали важну 
улогу у доношењу ставова о женама и уређивању њиховог положаја), и неразумевању 
те чињенице. Несумњиво је да су се овакве промене почеле израженије манифесто-
вати најпре након тога што су жене почеле да преузимају (и успешно обављају) по-
слове ван куће, и, вероватно, након бројних истраживања у психологији, публикова-
них у средствима масовних медија, и тако широко доступних, која се тичу разлика у 
начину мишљења између мушкараца и жена.

И док у АП женщина имамо реакције које говоре да постоји идеал (идеальная, 
мечта, моей мечты),37 у АП мужчина видимо претпоставку постојања стереотипа 
који није јасно дефинисан: настоящий 9, истинный, как в кино, как я, кинофильм, 
стопроцентный, что надо. У оба АП су присутне по 3 реакције које су елементи 
прецедентних текстова, и можда за информанте представљају типичне стереотипе: 
венера, Диана, Ева – АП женщина; Дон Жуан, Тарзан, Шварценеггер – АП муж-
чина.

Када упоредимо систематизоване реакције на стимулус женщина са особинама 
издвојеним као релевантне у паремиолошком фонду и у уобичајеним поређењима, 
запажамо следеће: постоје константе у језичкој слици света о жени, и то су:
	 •	жене имају пре свега значај за репродукцију: у пословицама су то групе 

које говоре о њеној улози у браку и породици;38 у уобичајеним поређењима 
жене су и промискуитетне; у АП женщина присутне су реакције које указују 
на њену сексуалност (било са негативном конотацијом, било неутрално);

	 •	жене су (или треба да буду) лепе;
	 •	жене су слабе;
	 •	жене су брбљиве;
	 •	жене су ирационалне;
	 •	жене су зле.

Особине мушкараца које су присутне у све три врсте извора које смо користи-
ли су ближе идеалу:

37 О лингвокултуреми русская женщина, која у суштини представља идеал жене, в. (Воробьев 1997: 
109–110).

38 Анализу концепта мајка у руском и српском језику смо обрадили у (Стефанович 2010), а о мужу и 
жени писали смо у (Стефановић 2008). 
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•	 мушкарци су (или треба да буду) физички снажни;
•	 мушкарци треба да буду одговорни.

Дакле, анализа језичког материјала који се тиче жене говори о непромењеном 
ставу у језичкој свести носилаца руског језика (и не само њих, наравно) када се 
ради о великом значају женске лепоте и функцијама мајке и супруге, као и о 
ставовима да су жене слабе, брбљиве и зле. Међутим, учешће последњих трију 
негативних карактеристика у одговарајућем асоцијативном пољу (укупно 10 од 518 
реакција, или 1,93%) говори о томе да су оне присутне, али да имају мањи значај у 
свести савремених говорника у односу на претходно наведене (које су изражене у 
43,05% реакција).

Што се тиче женске ирационалности или глупости, оне се у поређењима и 
АП појављују у занемаривом броју,39док се бележе реакције са изразито позитив-
ном оценом женских менталних способности,40 као и оне које говоре о женама на 
значајним друштвеним позицијама на које долазе захваљујући својој професији, а 
не само статусу и занимању мужа, што је било типично за ранији период.41 Ово је 
последица историјског развоја и има очигледан утицај на развој когнитивне, а затим 
и језичке свести. Значајна разлика се запажа и у непостојању поређења и реакција у 
АП које би се тицале регулисања свакодневног живота жене (посебно ограничавања 
кретања и њеног физичког кажњавања), што је било присутно у великој мери у 
паремијама које су одсликавале стање у изразито патријархалном друштву пред-
револуционарне Русије.

Од запажених елемената стереотипа који важе за мушкарце, можемо да 
издвојимо једино оне који се тичу пожељности велике физичке снаге и одговор-
ности у најширем смислу, јер су они присутни у сва три анализирана корпуса.

Овај рад је наш први корак у истраживању гендерног стереотипа код Руса, 
и укључивањем ширег материјала (једнојезичких речника, књижевног корпу-
са), као и упоређивањем уобичајених гендерних улога у оквиру породице са сада 
представљеним истраживањем добићемо потпунији увид у еволуцију језичке слике 
света и језичке свести носилаца руског језика.
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Мария Стефанович

К ИССЛЕДОВАНИЮ ГЕНДЕРНОГО ТИПА У РУССКИХ

Резюме

В настоящей работе исследуется языковой материал (русские пословицы, сравнения 
русского языка, ассоциативные поля женщина и мужчина) с целью установить, какие эле-
менты поведения и внутренние характеристики женщин нашли отражение в языковом со-
знании русских в более древний период фиксирования паремий и в современный период 
активного использования сравнений и образования ассоциативных полей. Когнитивный ана-
лиз и интерпретация указывают на то, что константами в языковом сознании и элементами 
стереотипа являются красота женщины, ее роль матеры и жены, болтливость, слабость и зло-
ба. Иррациональность (глупость) женщин также является частью стереотипа, но сравнения 
данных негативных характеристик с состоянием языкового сознания современных русских, 
представленным в ассоциативных полях, свидетельствует о их меньшей значимости. Это 
вызвано, с одной стороны, изменением самого общества в течение истории и положения 
женщины, которая становится менее зависимой от мужчины, и, с другой стороны, более рас-
пространенными знаниями о существовании разницы в способе мышления между мужчина-
ми (которые являлись главными оценщиками женщин) и женщинами.
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ИМЕНИЦЕ СА ТЕЛИЧНОМ СЕМАНТИКОМ У РУСКОМ ЈЕЗИКУ  
У ПОРЕЂЕЊУ СА СРПСКИМ 

Рад представља покушај евидентирања и анализе именица са теличном (циљном) семан-
тиком у руском језику, утврђивања степена заступљености циљног значења код сваке од њих, 
као и њиховог поређења са аналогним језичким средствима у српском језику, првенствено 
са аспекта сличности и различитости употребе ових именица у оба анализирана језика. Код 
појединих именица значење циља у мањој или већој мери варира и може бити комбиновано 
са значењем узрока, намере, сврхе и сл. У односу на српски језик, у руском језику постоји 
нешто више деривата и сложеница са циљним значењем.

Кључне речи: теличност, циљ, узрок, намера, сврха, каузални комплекс, именице, лек-
сичка средства.

Тема коју у овом раду разматрамо била је предмет истраживања како у руској, 
тако и у српској лингвистичкој литератури, док је у српској русистици обрађивана 
претежно у граматикама руског језика и у оквиру појединачних радова. Циљ нам 
је да евидентирамо именичке лексеме са теличним (циљним) значењем у ру-
ском и српском језику, упоредимо степен заступљености теличног значења, као и 
сличност, односно различитост њихове употребе у оба језика, што би могло дати 
одређени допринос како савременој настави руског језика у српској говорној сре-
дини, тако и превођењу са аспекта одабира адекватних семантичких еквивалената у 
транспоновању ових лексичких јединица са руског на српски језик и обратно.

У анализи полазимо од руског језика, поредећи оригинал са српским прево-
дним решењима. Ове именице анализирали смо на корпусу књижевних тексто-
ва руских писаца XIX и XX века и њиховим преводима на српски језик, као и на 
материјалу са електронског корпуса руског језика. За овакав избор одлучили смо се 
ради евидентирања именица са циљним значењем у различитим функционалним 
стиловима.1

Категорија теличности део је каузалног комплекса, односно функционално-
семантичког поља условљености (руски: функционально-семантическое поле обу-
словленности) и представља семантичку категорију са већим бројем граматичких 
облика, као и извесним бројем лексичких средстава којима се изражава циљно и 
друга пратећа категоријална значења (А. В. Бондарко 1984: 61–62)2. 

1 Приликом обраде именичких лексема са циљном семантиком, у раду са студентима једног од 
нефилолошких факултета примењиване су методе поређења оригинала и превода, као и парафраза и 
супституција. 

2 Функционално-семантичко поље представља систем различитих језичких средстава и њихових се-
мантичких функција, на разним нивоима. По А. В. Бондарку ФСП условљености је полицентрично, а 
језичка средства те категорије односе се на различите језичке нивое.



Именице са теличном семантиком у руском језику у поређењу са српским  183

Појам циљ дефинишемо као: а) замишљени, унапред формулисани жељени 
резултат свесне акције субјекта-агенса; б) реализовани финални резултат свесне, 
осмишљене акције субјекта, његове физичке или умне делатности усмерене ка 
остварењу постављеног циља; в) коначну тачку кретања, уколико је конкретни 
објекат циља повезан са померањем субјекта-агенса у простору. Циљ се од стране 
субјекта најчешће асоцира са афирмативном оценом (Н. Д. Арутюнова 2003: 386)3.

У руском и српском језику експоненти циљне семантике на лексичком ни-
воу су именске, глаголске и остале лексеме са циљним или неким од њему бли-
ских значења. У групу ових лексема спадају и именице цель, целесообразность, 
целенаправленность, целеустремлённость, самоцель, самоцельность, целеосу-
ществление, целеполаганиe, целеобразованиe, целепостановкa, целеположениe, 
целеформированиe, целедостижениe, целереализация, целестремление, задача, 
желание, замысел, намерение, идея, мотив, план, стремление, решение, готов-
ность и именице сличне семантике у руском језику, док у српском језику издвајамо 
именице циљ, сврха, самосврха, целисходност, сврсисходност, сврховитост, за-
датак, жеља, замисао, намера, идеја, мотив, план, тежња, стремљење, одлука, 
спремност.4 

У овом раду скренућемо пажњу на именице цель, задача, желание, намере-
ние, план, стремление у руском, односно циљ, задатак, сврха, жеља, намера, 
план, тежња у српском језику. 

Именица цель типично је лексичко средство којим се у руском језику изражава 
телична семантика како у ужем, тако и у ширем смислу. У српском језику то је име-
ница циљ. Ради илустрације навешћемо следећи пример:

(1) Дайте армии цели и идеи, за которые можно сражаться. (Национальный корпус русско-
го языка: <http://www.ruscorpora.ru>, „Завтра“, 2003.08.22)

(1’) Дајте армији циљеве и идеје за које може да се бори. (прев. Р.Р.)5

У контексту са лексемама идея, мотив, задача (српски: идеја, мотив, задатак) 
конкретизује се циљно значење. 

Пример (2) илуструје ситуацију у којој за руску лексему цель налазимо прево-
дно решење намера у српском језику. 

3 Н. Д. Арутјунова издваја једну од диференцијалних црта између узрока и циља: „(…) причина 
асоциируется с ненормативными явлениями и отрицательной оценкой, а цель – с положительными со-
бытиями и позитивной оценкой. (…) Причины существуют, цели осуществляются.“ 

4 За руске именице целенаправленность и целеустремлённость у српском језику не постоје адек-
ватни еквиваленти међу именичким лексемама, стога се њихов садржај најчешће преноси описно (нпр. 
јасно постављен циљ, усмереност ка постављеном циљу, усредсређеност на постизање циља), а у за-
висности од контекста употребљавају се и друге лексеме, нпр. одлучност, решеност, оријентисаност, 
оријентација и сл. За остале наведене деривате и сложенице од именице цель у српском језику такође 
нема еквивалената на лексичком нивоу, те се и оне преводе контекстуално условљеним језичким сред-
ствима.

5 Примери из периодике, са Националног електронског корпуса руског језика (Ел. корп.), као и при-
мери из других извора, за које не постоји или није пронађен превод на српски језик, даље у тексту биће 
са назнаком прев. Р.Р.
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(2) И куда сейчас дену бронзовые подсвечники, и будет ли достигнута цель, и так ли дело 
делается, и удастся ли мой расчет? (Достоевский, Подросток, 50)

(2’) Шта да радим са свећњацима, да ли ћу постићи своју намеру, да ли се то тако ради и 
да ли ми је рачун тачан? (Достојевски, Младић, прев. М. И., 48)

(2’’) И шта ћу сад да радим са бронзаним свећњацима, и да ли ће бити постигнут циљ, и 
да ли се то тако ради, и да ли ће се остварити мој рачун? (Достојевски, Дечко, прев. Р.М. и М.М., 
44)

Први превод наводи на закључак да је циљно значење у лексеми намера при-
сутно, с обзиром на то да се намера односи на једну од фаза у формулисању циља. 
У другом преводу налазимо именицу циљ која представља еквивалент рускоме цель, 
због чега сматрамо да је тај превод прецизнији. 

У следећем примеру (3) модел циљне конструкције для + Ирод преведен је лек-
семом циљ, уз да-конструкцију. 

(3) Все эти справки для утешения родственников, сроки смерти произвольные. (Шала-
мов, воскрешение лиственницы, 297)

(3’) Сви ти извештаји имали су за циљ да утеше родбину, датуми смрти су произвољни. 
(прев. Р. П., 279)

На овај начин је у преводу на српски језик експлицитно изражено циљно 
значење ове руске предлошко-падежне конструкције, лексикализоване именицом 
циљ. 

У српском језику именица сврха означава крајњи циљ (П. Пипер и др. 2005: 
810)6. У речнику М. Лалевића Sinonimi i srodne reči srpskohrvatskoga jezikа лексеме 
сврха и циљ су синонимичне (М. Lalević 1974: 95). Она се најчешће употребљава 
у значењу мотива за постављање циља од стране агенса, односно крајњег смисла 
постављеног или постигнутог циља.7 

Именица задача (српски: задатак) најчешће са среће са глаголима поставить, 
выполнить. У оба језика она садржи компоненту реализације циља као предвиђеног 
резултата и односи се на фазу која припада већ започетој циљној радњи. Задатак се 
увек поставља, задаје. (Р. Драгићевић 2007: 72).8

У примерима који следе лексема задача има функцију указивања на циљ који 
је садржан у оквиру задатка који треба испунити, уједно представља метод за 
постизање циља, као у примеру (4). 

6 П. Пипер наводи значење намере као варијанту циљног значења са наглашеним аспектом 
планирања, као и намери блиска значења смерања и сврхе: „(…) циљним конструкцијама за значењем 
смерања значењски су блиске (наглашеном оријентисаношћу на крајњу ситуацију) и конструкције са 
значењем „сврхе“ као „крајњег циља“, одн. „највишег циља“.“

7 Секундарне лексеме сврсисходност, целисходност такође представљају типичне именице са 
циљним значењем. У руском језику њима одговара именица целесообразность, док је именица самоцель 
еквивалент за две српске именице самосврха, самоциљ, које првенствено припадају сфери филозофије.

8 Р. Драгићевић наводи лексеме задатак, питање, проблем као примере за различиту заступљеност 
сéме циљ у њиховом саставу и сматра да је ова сема „најизраженија у лексеми задатак, нарочито у кон-
тексту поставити задатак, видети у нечему задатак и сличнима.“ 
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(4) Используя токсикологический анализ, решается практическая задача – оценка биоло-
гической доброкачественности природных вод. (Национальный корпус русского языка: <http://
www.ruscorpora.ru>, „Геоинформатика“, 2004.09.26)

(4’) Помоћу токсиколошке анализе решава се практични задатак – процена биолошке 
исправности природних вода. (прев. Р. Р.)

Парафразом можемо доказати циљно зачење ове именице у оба језика. 

‘Используя токсикологический анализ достигается практическая цель этого анализа – 
оценка биологической доброкачественности природных вод.’

‘Целью использования токсикологического анализа является оценка биологической до-
брокачественности природных вод.’

‘Помоћу токсиколошке анализе постиже се практични циљ те анализе – процена биолош-
ке исправности природних вода.’ 

‘Циљ токсиколошке анализе је процена биолошке исправности природних вода.’

У следећем примеру (5) телично значење је очигледније.

(5) Перед сотрудниками лаборатории стояла задача фиксировать поведение детей, их 
деятельность и взаимоотношения с окружающими. (Национальный корпус русского языка: 
<http://www.ruscorpora.ru>, „Вопросы психологии“, №1, 2004) 

(5’) Пред сарадницима лабораторије стајао је задатак да фиксирају понашање деце, 
њихов рад и међусобне односе са околином. (прев. Р.Р.)

У вези са овим примером можемо поставити питања: Какая задача? С какой 
целью? и одговорити: С целью фиксировать поведение детей / Чтобы фиксиро-
вать поведение детей. Ако именицу задача заменимо именицом цель, семантика 
реченице се битно не мења, док би замена именицом желание повлачила одређене 
промене у значењу исказа. 

Перед сотрудниками лаборатории стояла цель фиксировать поведение детей, (…). 
*Перед сотрудниками лаборатории стояло желание фиксировать поведение детей, (…). 

Девербативном именицом желание изражава се фаза формулисања циља која 
претходи осмишљавању циља и предузимању циљне радње. Модалност глагола 
желети упућује на постојање вредносних интенција субјекта-агенса и потребе за 
остварењем жељеног исхода. 

(6) Доктор Айболит выразил желание взглянуть на старые снимки, чтобы понять, что и 
как было. (Национальный корпус русского языка: <http://www.ruscorpora.ru>, „Наши дети: Под-
ростки“ (2004))

(6’) Доктор Ајболит је изразио жељу да погледа старе снимке, да би схватио шта је и како 
је то било. (прев. Р.Р.)

У примеру (6) циљ је изражен и конструкцијом са везником чтобы, док је 
именицом желание изражен мотив који покреће на циљну радњу. Конструкција 
желание + инфинитив глагола еквивалентна је у српском језику моделу са да-
конструкцијом. 

У семантици циља издваја се и намера као једно од пратећих значења које се од-
носи на почетну фазу планирања и предузимања циљне радње (после формулисања 
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циља). У српском језику она, у зависности од контекста, може бити синонимична 
са именицама циљ, сврха, наум, замисао (М. Lalević 1974: 383)9 Значење намере у 
примерима који следе изражено је именицом намерение.

(7) Лидеры двух стран констатировали высокий уровень двусторонних отношений по 
всем направлениям и высказали намерение развивать их в дальнейшем. (Национальный корпус 
русского языка: <http://www.ruscorpora.ru>, „Дипломатический вестник“, № 7, 2004) 

(7’) Лидери двеју земаља констатовали су високи ниво билатералних односа у свим аспек-
тима и изразили су намеру да их даље развијају. (прев. Р.Р.)

(7’’) Лидери двеју земаља потврдили су високи ниво билатералних односа у свим области-
ма и изјавили да и у будуће намеравају да их развијају. (прев. Р.Р.)

У вези са овим примером постављамо питања: Какое намерение? С какой це-
лью? и одговарамо: с целью в дальнейшем развивать двусторонние отношения. 
Ако бисмо именицу намерение заменили именицама желание или цель, осим стил-
ске маркираности, семантички и комуникативни аспект исказа не би се релевантно 
променио.

‘Лидеры двух стран констатировали высокий уровень двусторонних отношений по всем 
направлениям и высказали желание / цель развивать их в дальнейшем’. 

У српском језику лексема намера је еквивалент лексеми намерение у руском 
језику. У наведеном примеру она може бити замењена глаголом намереваться 
(српски: намеравати). 

Следећи пример (8) открива нам природу намере агенса и његов јасан циљ. 
(8) Какое было его намерение? Выждать, что будет, и в минуту успеха решительно за-

стрелить или зарезать императора (...) (Национальный корпус русского языка: <http://www.
ruscorpora.ru>, В.А. Жуковский. Письмо к А.И.Тургеневу (1825))

(8’) Каква је била његова намера? Да сачека шта ће бити и да у тренутку успеха одлуч-
но упуца или закоље императора (...) (прев. Р. Р.)

Намера и циљ у примеру (8) на руском језику прецизирају се инфинитивом 
циља (выждать, застрелить, зарезать), а у српском језику конструкцијом да + 
презент. Комуникативна вредност исказа неће се променити ако именицу намере-
ние заменимо именицом цель. 

’Какая была его цель? Выждать, что будет, и в минуту успеха решительно застрелить 
или зарезать императора (...)’.

Лексичко средство којим се у руском језику такође изражава циљно значења 
јесте именица план, с обзиром на то да садржи компоненту која указује на уна-
пред осмишљену радњу или пак редослед потеза који подразумевају остварење, 
постизање, реализацију жељеног резултата. Најчешће уз лексему план стоји нека 

9 Речник М. Лалевића за именицу намера даје синониме: циљ, сврха, наум, намисао, накана, по-
рив, зов, потицај, подстицај, умишљај, подстрек, док саму лексему намера тумачи на следећи начин: 
„namera je što se s određenom željom smisli i uzme kao cilj kome se nastoji stići ili koji se želi postići, čemu 
se svesno teži“. 
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девербативна именица у генитиву чије значење указује на конкретни циљ плани-
ране радње, док план указује на већ покренуту циљну радњу (план работы, план 
акции, план действий / српски: план рада, план акције, план активности).

У примеру (9) изражен је ц и љ  (устранение генерала) који је формулисан и 
планиран. Начин његовог остварења изражен је краћим обликом партиципа (раз-
работан) и девербативном именицом похищение.

(9) Был разработан план устранения генерала (...) путём похищения (...) (Национальный 
корпус русского языка: <http://www.ruscorpora.ru>, „Вокруг света“, 2003.09.15))

(9’) Био је разрађен план за склањање генерала (...) отмицом (...) (прев. Р. Р.)

У руском језику именица план може стајати уз предлог по са именицом у да-
тиву, односно уз модел ∅ +Ирод. Српски еквиваленти оваквим конструкцијама 
најчешће су генитив без предлога (∅ +Ngen) или модел конструкције за + Nacc, нпр. 
план по добыче нефти (српски: план експлоатације нафте / план за експлоатацију 
нафте).

Навешћемо још једну од именица са теличном семантиком. Лексема стрем-
ление садржи циљно значење у приближном степену као желание или, као у неким 
контекстима, влечение. Њено значење односи се на формулисање циља, тј. на почетну 
фазу која претходи предузимању циљне радње.

У примеру (10) ова именица се налази у синтагми стремление быть эффектив-
ным, где быть эффективным као предмет тежње одређује и циљ агенса.

(10) Я настаиваю на том, что именно стремление быть эффективным на своём рабочем 
месте является более надёжным доказательством пригодности сотрудника к работе, чем опыт 
выполнения конкретной работы. (Национальный корпус русского языка: <http://www.ruscorpora.
ru>, „Computerworld“, № 29, 2004)

(10’) Ја инсистирам на томе да управо тежња за ефикасношћу на свом радном ме-
сту представља поузданији доказ погодности запосленога на послу, него што је искуство у 
испуњавању конкретног посла. (прев. Р.Р.)

Именицу стремление можемо заменити именицом желание без релевантног 
утицаја на семантички и комуникативни аспект реченице. У руском језику стрем-
ление такође стоји уз именске речи у дативу, нпр. стремление к эффективности, 
стремление к власти. У српском језику именица тежња такође захтева датив са 
предлогом к(а) или инструментал са предлогом за, као и да-конструкцију (тежња 
ка ефикасности, тежња за ефикасношћу, тежња да се буде ефикасан).

Из претходног прегледа именица са теличном семантиком закључујемо да се оне 
међусобно разликују по степену њене изражености. Именица цель у највишем степе-
ну садржи циљно значење. Код деривата и сложеница као секундарних речи оно у 
мањој или већој мери варира. У односу на српски језик, у руском језику постоји 
нешто више деривата и сложеница са циљним значењем. 
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СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ С ЦЕЛЕВОЙ СЕМАНТИКОЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ  
В СОПОСТАВЛЕНИИ СО СЕРБСКИМ

Резюме

Статья представляет собой попытку классификации и анализа имён существительных с 
целевой семантикой в русском языке, в сопоставлении с языковыми средствами той же семан-
тики в сербском языке. Как часть функционально-семантического поля обусловленности, цель 
находится в семантической связи с причиной и несколькими им близкими категориальными 
значениями. В работе также рассматривается степень содежания семы ‘цель’ в данных лек-
семах. Применением принципов сопоставительного метода анализа также рассматривается 
степень употребления данных лексем в обоих анализируемых языках, их сходства и отличия.
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ГРАМАТИЧКЕ ОСОБИНЕ БЕЗЛИЧНО-ПРЕДИКАТИВНИХ 
ЛЕКСЕМА

Безлично-предикативне лексеме представљају велику групу речи, међусобно обједи-
њених читавим низом семантичких и граматичких особина.

У радовима лингвиста су изношена различита мишљења како у вези са граматичким 
статусом ових лексема, тако и поводом структуре и семантике реченица, моделираних на 
бази ових лексема. Интересовање за ове конструкције је све веће, јер се последњих годи-
на знатно више говори о разним аспектима човековог унутарњег живота, као и о човековој 
емоционалној сфери. А безлично-предикативне лексеме, поред осталог, вербализују човеко-
ве емоције и стање његове психе.

Кључне речи: граматичке особине, безлично-предикативне лексеме, фреквентност, ле-
кички минимум

Безлично-предикативне лексеме представљају једну од недовољно истражених 
области у функционалном изучавању руског и српског језика.

У лингвистичким радовима су изношена различита мишљења, како у вези са 
граматичким статусом и лексичким саставом безлично-предикативних речи, тако и 
у вези са структуром и семантиком реченица, моделираних на бази ових лексема. У 
посебну групу их је први издвојио и назвао „категоријом стања“ акад. Л.В.Шчерба 
у чланку „О частях речи в русском языке“ (1928), објашњавајући њихово издвајање 
чињеницом да их је тешко сврстати у неку од постојећих врста речи [Шчерба 1974: 
90]. У модификацији коју јој је дао Шчерба, ова нова врста речи није имала лексичко-
граматичког јединства и остала је, у суштини, само синтаксички обједињена. Шчер-
ба у ову групу сврстава и предложно-падешке облике у функцији предиката (без 
памяти, в сюртуке, без чувств и др.).

Педесетих година прошлог века у часопису „Вопросы языкознания“ објављено 
је више радова, у којима је разматрана категорија стања (резултат дискусије, коју је 
на ову тему организовао Институт руског језика Руске Академије наука), у којима 
су изнета веома различита поимања ове граматичке категорије. Шездесетих – се-
дамдесетих година прошлог века термин „категорија стања“ се замењује термином 
„предикативи“, који су увели чешки лингвисти.

Постојање посебне лексичко-граматичке категорије речи са статалном семан-
тиком нису доводили у сумњу Л.В.Шчерба, В.В.Виноградов, Ј.М.Галкина-Федорук, 
Н.С.Поспелов, А.В.Исаченко, В.В.Бабајцева. В.В.Виноградов је, први, лексемама 
категорије стања доделио статус посебне врсте речи [Виноградов 1938].

Међутим, другачија је концепција у вези са овом групом речи изложена у гра-
матикама руског језика РАН.

БПЛ обједињује опште категоријално значење пасивног квалитативног стања, 
које се у савременом језику вербализује превасходно предикативима. Затим, ове 



Славистика XV (2011)190

лексеме обједињује и заједничка парадигматика. То су речи које немају облика про-
мене, мада у реченици добијају категорије времена, вида, безличности, начина, а 
ове се изражавају синтаксички, помоћу „служебного синтаксического форманта“ 
– глаголске копуле. Што се тиче синтаксичке функције, овај услов је у потпуности 
испуњен: све БПЛ врше службу искључиво безличног предиката.

Потребно је истаћи да предикативне речи нису замењивале, потискивале гла-
гол, већ су га допуњавале, изражавајући нијансе пасивног стања субјекта и среди-
не, које глагол, једноставно, није могао да изрази. Именски предикат не замењује 
у језику глаголски, већ се употребљава упоредо са глаголским; између именског 
и глаголског предиката постоји битна разлика у начину изражавања особине. Ову 
мисао налазимо код А.А.Потебње.

Ову граматичку класу карактерише неуједначена терминологија у граматичкој 
литератури, те се среће више назива предикативних речи: 1) категорија стања 
[Шчерба 1928; Виноградов 1947; Мешчањинов 1945; Поспелов 1955]; 2) безлично-
предикативне речи [Пешковски 1938; Абакумов 1942; Галкина-Федорук 1958, 
Моисејев 1955]; 3) предикативни прилози [Овсјанико-Куликовски 1912; Граматика 
руског језика. АН СССР, 1952]; 4) прилози [Потебња 1899; Шахматов 1941; Була-
ховски 1952]; 5) предикативи [Исаченко 1954; Мигирин 1957]; 6) безлични придеви 
[Уткин 1958]; 7) имена стања [Степанов 1982; Золотова 1988; Бабајцева 2001].

Термини „категорија стања“, „име стања“ истичу категоријално значење ових 
лексема, док „безлично-предикативне речи“, „предикативи“ говоре о њиховој 
синтаксичкој функцији.

Класа предикатива, иако се појавила у дубокој древности, по сведочењу не-
ких истраживача [Јерјомина 1955; Панфилов 1960; Георгијева 1968 и др.], није 
представљала значајан део лексичког састава руског језика и није привлачила по-
себну пажњу научника. То је трајало до 20-их, 30-их година 19. века, када је по-
чела фреквентнија употреба облика са значењем пасивног квалитативног стања. 
Првобитно мала група речи почела је нагло да се шири, да се издваја лексичко-
семантички и да постаје својеврсна у лексичко-граматичком погледу под утицајем 
и уз учешће глаголских облика.

Нужност изучавања безлично-предикативних лексема проистиче из њихове 
фреквентности: оне спадају у лексичке минимуме свих нивоа. Лексичким миниму-
мима, садржаним у речнику у редакцији В.В.Морковкина, претходи нулти списак 
основних структурних јединица руског језика, у који су укључене најважније у се-
мантичком, синтаксичком и комуникативном погледу структурне лексичке јединице 
руског језика [Морковкин 1984]. Задатак нултог списка је да понуди читаоцима 
репрезентативну колекцију лексичких јединица, које одражавају област основних 
лингвистичких и екстралингвистичких односа. И нулти списак садржи 15 предика-
тивних лексема, од тога 7 безлично-предикативних лексема на -о: видно, должно, 
можно, надо, отлично, понятно, прекрасно и именицу жаль.

Безлично-предикативне лексеме чувају везе са другим врстама речи на плану 
морфолошких особина, истовремено се издвајајући у односу на њих. „На почве 
сложного грамматического переплетения свойств и функций имени, глагола и на-
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речия складывается и развивается категория состояния, объединяя на этом этапе то, 
что теперь представляется возможным различать“ [Виноградов 1947: 120].

Безлично-предикативне лексеме су се постепено граматички издвојиле у по-
себну категорију зато што се пасивно стање у безличном предикату не може из-
разити глаголом, па чак ни пасивним.

Лексичко и граматичко значење речи представљају органску целину, и проме-
на једног од елемената доводи до промене читавог облика речи као представника 
одређене лексичко-граматичке категорије. На пример, због појаве нове синтаксичке 
функције у речи се откривају додатне семантичке могућности, мења се њено лек-
сичко значење.

Ако БПЛ посматрамо изоловано, без контекста, оне имају морфолошки облик 
прилога. Њихов граматички и лексички садржај се конкретизује само у реченици, 
где оне попримају категорије времена, вида, начина, безличности и модалности, 
тј. добијају читав низ особина које зближавају БПЛ са глаголом. Синтаксичке 
везе, валентност ове категорије речи потврђује одвајање ових лексема од полазних 
категорија, од придева и прилога.

Безлично-предикативне лексеме, као и безлични глаголи, валентне су са дати-
вом субјекта стања: Степану стало жалко ее. (Шукш. 1, 135).

Слично облицима промене личних глагола, предикативи могу да управљају 
акузативом са значењем објекта непосредног осећања (больно голову, руку), или ди-
ректним објектом стања (жалко сестру) ... Спирьке нестерпимо стало жаль Нюру 
(Шукш. 2, 50); … жалко было Настену (Расп. 200); Ему не то что жаль стало пар-
ня, а он представил вдруг, как ведут его, крупного, красивого, под ружьем (Шукш. 
1, 307); И жаль стало его молодость, и красоту, и силу. (Шукш. 1, 307); Его жалко. 
И его мать старушку жалко. (Чех. Чайка, 43).

Управљање акузативом директног објекта не може увек да се објасни утицајем 
глаголске основе. Предикатив больно управља акузативом без предлога кад значи 
осећај физичког бола (больно руку, грудь, голову), и стоји са предлозима на, за када 
се ради о психичком стању субјекта (мне больно за нее).

Предлог са акузативом објекта карактеристичан је за велики круг предикати-
ва:

Нехлюдов пустил ее, и ему стало на мгновенье не только неловко и стыдно, 
но гадко на себя. (Толст. 59); Он молчал долго, и Настене стало сначала неловко, а 
затем уже и страшно за свои слова. (Расп. 84); – Давайте – Максиму было стыдно 
за свой жалобный тон. (Шукш. 1, 255); Но сейчас же ему стало совестно за свою 
холодность к сестре. (Толст. 351); И досадно стало на кого-то. (Шукш. 2, 393).

За откривање граматичке природе предикатива важно је да сви ови облици не-
ловко, стыдно, гадко, страшно, совестно могу да се употребљавају са акузативом 
објекта помоћу предлога на, за уз нулту копулу.

Предикативи могу имати зависан акузатив са квантитативно-темпоралним 
значењем: в прошлом году об эту пору уже снег шел, если припомните, а теперь 
тихо, солнечно (Чех. Вишневый сад, 251); Через полчаса в избушке теплее и не 
тяжко (Шукш. 1, 300); А вчерашней ночью было жутко … (Расп. 198).
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Неки предикативи могу имати варијанте падежа: упоредо са зависним акуза-
тивом објекта могућ је и генитив објекта, нпр. стыдно мать//матери, жалко де-
вушку//девушки и сл.: Я говорю, что мне жалко мать, и я не хочу, чтобы он убил и 
был очень доволен. (Толст. 264); Мне вдруг стало жаль ма мы, я обняла себе голову, 
сжала руками и не могу выпустить. (Чех. Вишневый сад, 201); витьке то вдруг 
становится жалко девушку, то до боли охота стиснуть ее в объятиях, измять, 
куснуть ее припухшие, влажные губы. (Шукш. 1, 482); – хороший билет, – профес-
сору стало немного стыдно за свою строгость. (Шукш. 1, 127).

Један број БПЛ има валентност са генитивом помоћу предлога от, для, без: Но 
помни, всегда помни, живой я буду или неживой, где для меня горячо и где холодно. 
(Расп. 47); Сцапают – и все, все псу под хвост: никому от его красоты ни жарко ни 
холодно. (Шукш. 307, 1); … в легком пальто ему (Нехлюдову) было ужасно жарко, 
главное – душно от пыли и неподвижного горячего воздуха, стоящего в улицах. 
(Толст. 337).

Предлог от може да изражава каузално-објекатске односе: У него болела душа 
– больно же, еще от старого укола боль не утихла, а теперь она снова начнет вену 
искать. (Шукш. 87, 3); Нехлюдов замолчал, тем более что трудно было говорить 
от грохота колес. (Толст. 243); Становилось жарко и в особенности душно от без-
ветрия и дыхания толпы арестантов, стоявших тут же. (Толст. 331).

Објекатски односи са нијансом услова могу бити изражени зависном групом 
без  + генитив: Признаюсь, эти два дня мне было без него даже немного тяжело. 
(Дост. 153); вы уезжаете, без вас мне будет тяжело дома. (Чех. Чайка, 35); Да, 
мне без него скучно, я вот улыбаюсь, когда думаю о нем ... (Чех. Дядя Ваня, 93).

Објекатско-условни однос изражава се зависном групом перед + инструмен-
тал, при + локатив. Ова синтаксичка веза је карактеристична за предикативе са 
значењем емоционално-психичког стања: Тогда, говорит, нам и перед своими со-
вестно не будет: хотели, мол, осудить, но не могли. (Шукш. 1, 493); Ей видимо 
хотелось бы еще и еще поцеловать меня, обнять, прижать, но совестно ли стало 
ей самой при людях, али от чего-то другого горько, али уж догадалась она, что я 
ее устыдился, но только она поспешно, поклонившись еще раз Тушарам, направи-
лась выходить. (Дост. 272); Но что-то другое, и, знаешь, даже весьма порядочное; 
заключаю потому, что мне под конец стало втрое при нем совестнее. (Дост. 107); 
Стыдно ... почему так истошно стыдно и перед Андреем, и перед людьми, и перед 
собой? (Расп. 198); А человеку, который приехал с „Антоном Горемыкой“, разру-
шать, на основании помещичьего права, святость брака, хотя и своего дворово-
го, было бы очень зазорно перед самим собою, потому что, повторяю, про этого 
„Антона Горемыку“, он еще не далее как несколько месяцев тому назад, то есть 
двадцать лет спустя, говорил чрезвычайно серьезно. (Дост. 11).

Ове синтаксичке везе совестно, стыдно перед кем?, за что? не могу бити 
објашњене утицајем речи истог корена (именских или глаголских).

Код предикатива са зависним предложно-именским синтагмама карактери-
стични су односи заједничког са нијансом темпоралности: – Максиму было легко с 
доктором: доктор нравился ему. (Шукш. 1, 257); Ему было хорошо с подругой, лег-
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ко. (Шукш. 3, 153); Ну почему так легко, хорошо витьке с этой девушкой? (Шукш. 
1, 482); Они же, как нарочно, скоро поняли, что мне тяжело с ними и что их уча-
стие меня раздражает, и стали оставлять меня все чаще и чаще одного: излиш-
няя тонкость догадливости. (Дост. 283).

Темпорална нијанса може бити појачана одговарајућим детерминантима, који 
се односе на реченицу у целини: Но нынче утром это показалось ему не так легко, 
как вчера. (Толст. 119).

Детерминант може бити у препозицији, на апсолутном почетку реченице: На 
улице было уже светло. (Шукш. 390, 2); в комнате было светло, и Нехлюдов в 
первый раз ясно на близком расстоянии увидал ее лицо, – морщинки около глаз и губ 
и подпухлость глаз. (Толст. 167); За окнами стало светло, взошла луна. (Шукш. 1, 
104); в купе было тихо. (Шукш. 2, 288); в чайной было тепло и пусто. (Шукш. 1, 
321); На пароме было тихо. (Толст. 423); На дворе было темно, сыро, тепло, и тот 
белый туман, который весной сгоняет последний снег или распространяется от 
тающего последнего снега, наполнял весь воздух. (Толст. 62); За окном уже было 
темно. (Шукш. 1, 94).

Локални детерминанти могу да затварају реченицу: Тихо в деревне. (Шукш. 
2, 84); До чего тихо, спокойно в небе. (Расп. 198); хорошо на свете, милый! (Дост. 
290).

Чешће је темпорални детерминант изражен прилогом или предложно-падешком 
синтагмом, који одређују временске границе стања: Но нынче утром это показа-
лось ему не так легко, как вчера. (Толст. 119); Было холодно, а теперь стало солнеч-
но и тепло. (колокв.); Перед грозой было душно и знойно. (колокв.).

Када треба да се изрази дужина, понављање стања у времену, могу да се ко-
ристе посебна лексичка средства дужине, обнављања или понављања: Мне всег-
да грустно слушать такие истории. (колокв.); Мне всегда скучно вспоминать об 
этом. (колокв.); Чем он был недоволен, он не знал, но ему все время чего-то было 
грустно и чего-то стыдно. (Толст. 209).

Безлично-предикативне лексеме су граматички и лексичко-семантички центар 
реченице око којег се групишу све остале компоненте схеме.

Проблематика изучавања предикативних речи је сложена и многолика, својства 
тих речи су противречна а састав нехомоген, тако да многи аспекти остају све досад 
нејасни и дискутабилни.
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗЛИЧНО-ПРЕДИКАТИВНЫХ  
ЛЕКСЕМ

Резюме

Безлично-предикативные слова образуют сравнительно большую группу слов, которые 
объединяются между собой целым рядом семантических и грамматических свойств.

В трудах лингвистов высказывались различные мнения как относительного граммати-
ческого статуса и лексического состава данных лексем, так и относительно структуры и се-
мантики образуемых ими предложений.

Интерес к этим конструкциям обусловлен возрастающим в последнее время вни-
манием к средствам выражения внутренней жизни человека. Несомненно, что безлично-
предикативные слова представляют собой важное средство выражения и описания эмоций и 
состояний человеческой психики.
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ТЕОРИЈА ГОВОРНИХ ЖАНРОВА – АКТУЕЛНИ ПРАВАЦ  
РУСКЕ ЛИНГВИСТИКЕ

Циљ рада је боље упознавање домаће лингвистичке јавности с актуелним правцем ру-
ске лингвистике – теоријом говорних жанрова. Теорија говорних жанрова заслужује пажњу 
због високог степена проучености и разрађености идеја на темељу којих се развила, али и 
због блискости с теоријом говорних чинова.

Кључне речи: теорија говорних жанрова, жанроведение (жанрологија), генристика, ге-
нология, (генологија), говорни жанр, говорни чин, М. М. Бахтин.

Иако je концепција говорних жанрова М. М. Бахтина познатa домаћој лин-
гви стичкој јавности, остаје утисак да се недовољно зна о лингвистичком правцу 
који се на основу ње развио – теорији говорних жанрова,1 а тиме и о блискости 
наведеног правца с теоријом говорних чинова. Концепција говорних жанрова М. 
М. Бахтина заснована је на главном обележју његове филозофије језика – антро-
поцентризму. У складу с тим, аутор инсистира на томе да говор може постојати 
само у облику конкретних исказа субјеката говора, тј. да се комуникација остварује 
разменом исказа њених учесника. А будући да свака сфера употребе језика ства-
ра своје „релативно стабилне типове исказа“, односно своје говорне жанрове, ми 
само њима и говоримо, те тако поседујемо богат репертоар усмених (и писаних) 
говорних жанрова (Бахтин 1997).2 Иако је ове идеје М. М. Бахтин развијао готово у 
исто време када је и Џ. Л. Остин радио на својој концепцији (на основу које се раз-
вила теорија говорних чинова), стицајем околности, оне су изазвале интересовање 
руске лингвистичке јавности у време када је теорија говорних чинова већ увелико 
утицала на савремену лингвистику.3 Одмах се намеће питање да ли је реч само о 
случајности истовременог настанка истоветних идеја на различитим местима или 
међу двема концепцијама ипак постоје разлике довољне за развој још једног линг-
вистичког правца. Чињеница је да обе теорије траже одговоре на слична питања од 
којих нека до данас нису добила коначан одговор. Управо се из покушаја да се на 
нека од њих одговори и развила теорија говорних жанрова. А једно од најважнијих, 
свакако, је питање дефинисања основне јединице говора, којој никако да се одреде 

1 Поред поменутог, за овај правац употребљавају се и други називи – жанроведение (жанрологија) 
и генристика, које су у употребу увели саратовски лингвисти, те генология (генологија), назив који 
употребљавају пољски филолози (Шмелева 2007: 62).

2 Овде и даље превод Д. П.
3 Реч је о идејама изнетим у раду Проблема речевых жанров, написаном 1952–1953 године (Бахтин 

1997). Тај је рад први пут у целини објављен тек 1979. године, док су идеје које је Џ. Л. Остин изнео 
током циклуса предавања на Харварду 1955. године први пут објављене 1962. године (Ostin 1994). Идеје 
своје хуманистичке филозофије, као и основе теорије говорних жанрова, М. М. Бахтин изнео је још у 
књизи Марксизм и философия языка из 1929. године (Bahtin 1980).
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задовољавајуће границе. Без обзира на то што је М. М. Бахтин дефинисао исказ, a 
тиме и његове границе,4 тврдња да је „роман у целини исказ као и реплика свакоднев-
ног дијалога“ (Бахтин 1997: 161) умногоме отежава истраживање, али је управо због 
тога говорни жанр препознат као кључни термин за „излазак из ћорсокака“ унутар 
теорије говорних чинова, те предложено преношење акцента с појма „говорни чин“ 
на Бахтинов појам „говорни жанр“ (Wierzbicka 1983: 126–127).5 Иако се предности 
теорије говорних жанрова углавном виде у њеној усмерености на анализу реалних 
јединица комуникације, још се није дошло до њиховог јединственог одређивања. 
Ако се пође од Бахтинове дефиниције говорних жанрова као „релативно стабилних 
типова исказа“ у којој се жанр изједначава с исказом, долази се опет до питања 
дефинисања исказа. У потрази за одговором истиче се неоправданост схватања 
исказа као говорног еквивалента реченице и предлаже његово разматрање као нечега 
„попут реплике дијалога у проширеном схватању тог термина“ (Федосюк 1997: 
102).6 Полазећи од чињенице да се жанровима не именују само типови исказа, већ 
и типови дијалошких текстова, проширује се област могуће примене појма говорни 
жанр, који се, уместо као тип исказа, дефинише као тип текста, што омогућава да се 
жанровима сматрају и типови дијалога попут разговора, дискусије, свађе (Федосюк 
1997: 103–104).7 С друге стране, тврди се да текст и жанр не припадају истој равни 
проучавања комуникације, те да жанр треба да се разматра као елемент дискурса. 

4 Као обележја исказа, која се односе на његове границе, М. М. Бахтин наводи смену субјеката 
комуникације (границу исказа) и завршеност (целовитост) исказа (представља знак да је адресант у 
одређеном тренутку и у одређеним условима изрекао све што је желео). Најважнијим критеријумом 
завршености исказа аутор сматра могућност да се на њега одговори (Бахтин 1997: 178).

5 Примећујући да се анализе говорних чинова најчешће своде на анализу реченице, А. Вјежбицка 
указује на чињеницу да с функционалне тачке гледишта говорни чинови нису само краткe форме већ и 
средње, па и сасвим велике попут манифеста, изјаве, проповеди, дискусије, свађе, трактата, биографије, 
хронике, мемоара, што значи да се не може говорити о дужини која може да се измери у таквим 
јединицама граматичке структуре као што је реченица (Wierzbicka 1983: 126). Цитирани рад је 1983. 
године објављен на пољском језику, а његов превод на руски изашао је 1997. године у првом броју сара-
товског зборника Жанры речи, в. Вежбицка 1997. Исто и у Вежбицка 2007. 

О односу говорног жанра и говорног чина в. и у: Федосюк 1997; Кожина 1999; Деннингхаус 2002. 
6 Трага се за одговарајућом јединицом дијалога, која не би била истргнута из његове структуре, већ 

би одражавала оно што повезује комуникативну активност учесника дијалога. А. Н. Баранов и Г. Е. 
Крејдлин, на пример, издвајају „минималну дијалошку јединицу (минимални дијалог)“ чију унутрашњу 
структуру формира „илокутивна изнуда“ („иллокутивное вынуждение“) и тако повезује говорне чинове 
у дијалогу. Будући да један говорни чин изнуђује други, илокутивно независни говорни чинови резултат 
су интенција адресанта, док су илокутивно зависни говорни чинови изнуђени претходном репликом 
(Баранов, Крейдлин 1992: 84–87). Минимални дијалог, као смењивање реплика адресанта и адресата, 
има следећа обележја: 1) све његове реплике повезане су истом темом; 2) почиње апсолутно независним, 
а завршава се апсолутно зависним говорним чином; 3) унутар њега су остварени сви односи илокутивне 
изнуде и самоизнуде; 4) не садржи другачије смењивање реплика које задовољава услове наведене под 
1 и 3 (Баранов, Крейдлин 1992: 94).

7 По узору на Бахтинове термине примарни и секундарни жанрови, М. Ј. Федосјук предлаже упо-
требу термина елементарни и комплексни жанрови. Елементарним говорним жанровима аутор сматра 
типове текстова који у свом саставу немају компоненте које би се могле оквалификовати као текстови 
одређених жанрова, а комплексним типове текстова чије компоненте се одликују одређеном завршеношћу 
и представљају текст одређеног жанра (Федосюк 1997: 104). 
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Термин дискурс сматра се погоднијим јер текстолошки приступ подразумева изу-
чавање комуникације са становишта његове унутрашње структуре (Седов 2007: 
10). Наведене разлике резултат су различитог схватања говорних жанрова, које се 
одразило и на правце њиховог изучавања.8 Овде опет долази до изражаја повеза-
ност теорије говорних жанрова с теоријом говорних чинова која се огледа у неко-
лико аспеката, а пре свега у примењиваној терминологији и избору критеријума за 
класификацију говорних жанрова. Иако М. М. Бахтин није извршио класификацију 
говорних жанрова, он ју је наговестио истицањем бројности и разноврсности го-
ворних жанрова, повезивањем употребе језика с различитим областима људске де-
латности, увођењем појмова примарни (прости) и секундарни (сложени) говорни 
жанрови, помињањем слободнијих и мање слободних жанрова, тврдњом да у сва-
ком исказу адресат схвата „говорну замисао“ или „говорну вољу“ адресанта од које 
зависи избор предмета и жанровске форме исказа (Бахтин 1997).9 

Предност разрађене и општеприхваћене терминологије теорије говорних чи-
нова нарочито је дошла до изражаја на почетку развоја теорије говорних жанро-
ва. Тако А. Вјежбицка, сматрајући да појам говорни чин не задовољава потребе 
изучавања говора, јединствену раван за анализу различитих исказа види у „еле-
ментарним илокутивним компонентама“ (Wierzbicka 1983: 134). Другим речима, 
идеју М. М. Бахтина о јединственом систему говорних жанрова ауторка покушава 
да реализује у оквиру своје теорије семантичких примитива. Иако А. Вјежбицка 
наводи да је издвајање основног комуникативног циља сваког жанра тек први корак 
анализе, те да следи потпуно растављање свих жанрова на мотиве, емоције, позиције 
од којих се они састоје (Wierzbicka 1983: 135), остаје утисак да предложена анализа 
ипак запоставља улогу адресата, чију је важности М. М. Бахтин у својој концепцији 
наглашавао.

На интенционални аспект говорног жанра ослања се и Т. В. Шмељова у својој 
класификацији. Тачније речено, ауторка на основу комуникативног циља, који наводи 
као прво и типолошки најважније конститутивно обележје свог „модела говорног 
жанра“, изводи четири класе говорних жанрова: информативне, императивне, 
етикецијске и оне којима се изриче оцена. Иначе, модел говорног жанра Т. В. 
Шмељове састоји се од седам конститутивних обележја, а то су: 1) комуникативни 
циљ жанра; 2) концепција аутора; 3) концепција адресата; 4) тип диктумског садржаја; 
5) фактор комуникативне прошлости; 6) фактор комуникативне будућности; 7) 

8 В. В. Дементјев у оквиру руске теорије говорних жанрова види два правца (етапе) – лингви-
стичко изучавање говорних жанрова или генристику и прагматичко изучавање говорних жанрова или 
жанрологију. Аутор сматра да је страни назив генристика погодан за правац који многи истраживачи 
сматрају аналогом западне теорије говорних чинова (будући да се проучавање говорних жанрова темељи 
на методологији и терминологији теорије говорних чинова), а руски термин жанроведение за прагматич-
ко изучавање говорних жанрова, јер се ослања на целокупну филозофију М. М. Бахтина и произилази 
из дијалошке природе жанрова (Дементьев 2002, 2007). Преглед изучавања говорних жанрова в. и у 
Дементьев 1997.

9 М. Ј. Федосјук сматра да термин „говорна замисао адресанта“ одговара термину теорије говорних 
чинова „илокутивна снага исказа“, те да попут њега садржи у себи и „илокутивни циљ“ (Федосюк 1997: 
106).
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језичка реализација.10 Модел или анкета говорног жанра Т. В. Шмељове је модел за 
опис и систематизацију говорних жанрова, а подразумева утврђивање броја модела 
исказа и проучавање њиховог остваривања у различитим говорним ситуацијама 
(Шмелева 1997, 2007а).11 

Н. Д. Арутјунова такође на основу илокутивног критеријума12 ствара своју пе-
точлану типологију говорних жанрова: 1) информативни дијалог; 2) прескриптивни 
дијалог; 3) размена мишљења с циљем доношења решења или расветљавања исти-
не; 4) дијалог чији је циљ успостављање или регулисање међуљудских односа; 5) 
фатички жанрови: а) емоционални; б) уметнички; в) интелектуални. Ауторка ипак нагла-
шава да се у живој комуникацији издвојени жанрови ретко појављују у чистом виду. 

Избегавање поистовећивања с теоријом говорних чинова подразумевало је 
тражење нових решења у идејама М. М. Бахтина. Ту се, најпре, мисли на давање 
важности свим аспектима односа адресанта и адресата, неослањање на само један 
критеријум при класификацији говорних жанрова и стварање властитог терми-
нолошког апарата. Све наведено, наравно, подразумевало је и нов приступ појму 
говорни жанр до којег је довело препознавање важности социјалног међуљудског 
контакта у Бахтиновом схватању говорног жанра. У складу с тим, говорни жанр де-
финише се као „вербално обликовање типичне ситуације социјалног међуљудског 
контакта“ (Седов 1998: 11). Као полазиште за класификацију говорних жанрова 
узима се различитост њихове комуникативне природе (употреба у различитим сфе-
рама комуникације), а на основу степена жанровске слободе издвајају се параметри: 
усмени / писани, официјелни / неофицијелни, јавни / приватни. 

Као критеријум за разликовање жанрова свакодневне комуникације К. Ф. Се-
дов издваја степен свесности, односно несвесности говорног понашања (Седов 
1998: 15). У складу с тим, жанрове свакодневне комуникације по вертикалној оси 
аутор дели на реторичке и нереторичке, док по хоризонталној оси подржава по-
делу жанрова свакодневне комуникације на информатику (циљ јој је информисање 
о нечему) и фатику (циљ јој је само општење), која се заснива на варијантама го-
ворног понашања комуниканата Т. Г. Винокур.13 Реторички жанрови представљају 
начине формирања јавног, социјално важног међуљудског контакта, док су нере-
торички својствени типичним ситуацијама неофицијелног, приватног, првенстве-

10 Покушавајући да одговори на питање који још елементи, осим илокутивног циља, улазе у појам 
„илокутивна снага исказа“, М. Ј. Федосјук се ослања на наведена обележја говорног жанра Т. В. 
Шмељове. Аутор сматра да сва она (осим језичке реализације) чине садржај „илокутивне снаге исказа“, 
а тиме и „говорне замисли адресанта“ М. М. Бахтина (Федосюк 1997: 106–107). 

11 Исте идеје Т. В. Шмељова први пут је изнела 1990. године у раду: Речевой жанр. возможности 
описания и использования в пре подавнии языка. Russistik. Русистика, Berlin. У њему ауторка предлаже 
„анкету“ као могући начин изучавања говорних жанрова. Како је сама навела, будући да рад углавном 
није био доступан лингвистима у Русији, а појавило се интересовање за говорне жанрове, нарочито у 
Саратову, своје идеје изнела је у раду Модель речевого жанра који је 1997. године објављен у првом 
броју саратовског зборника Жанры речи (Шмелева 2007: 63).

12 Aуторка наводи „целеориентированность“ као важан параметар дијалога који одређује „типове 
или жанрове људске комуникације“ (Арутюнова 1992: 52).

13 В. Винокур 1993. В. и Дементьев 1997а, 1999.
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но свакидашњег понашања (Седов 2007: 20–21).14 Предлаже се и терминолошки 
апарат који обухвата категорије као што су жанр, субжанр, хипержанр, жанроид, 
стратегија, тактика (Седов 1998). 

В. В. Дементјев полази од дефиниције говорног жанра као „средства обликовања 
социјалног међуљудског контакта“,15 те истиче да је за такво осмишљавање говор-
них жанрова од суштинског значаја схватање појаве говорног жанра као прелазне 
између језика и говора, јер је говорни жанр јединица нивоа на којем се бришу гра-
нице између говорног и језичког. Аутор наводи да се жанр и језик могу поредити 
као различити типови заједничког процеса организовања комуникације. Реч је о два 
типа уређења комуникације који се разликују по степену рестриктивности, одно-
сно о два различита стадијума у процесу формирања комуникације. Жанровима се 
превазилази јаз између језичког система и његове реалне употребе, јер они уно-
се систематичност у говор и комуникацију, одређују различите правце и правила 
интерпретације. У складу с тим, говорни жанрови могу бити више или мање ре-
стриктивни, а тиме у већој или мањој мери учествовати у уређењу комуникације 
(Дементьев 2002, 2007).16 

Данас је један од најистакнутијих научних центара у којем се у Русији изучавају 
говорни жанрови Саратов, где од 1997. године излази зборник Жанры речи (главни 
уредник В. М. Гольдин).17 У њему су, поред радова саратовских лингвиста, нашли 
место и радови лингвиста из других руских научних центара, али и из научних 
центара изван Русије. Године 2007. објављен је први том антологије, посвећен жан-
ровима свакодневне комуникације – Антология речевых жанров: повседневная ком-
муникация (главни уредник К. Ф. Седов).18

У потрази за најбољим решењима, истраживани су најразличитији говорни 
жанрови (разговор, разговор у кругу породице, свађа, комплимент, заједљивост, 
светски разговор, претварање, молба, осуђивање и оптуживање, флерт, шала, ин-
тернетски жанрови, клађење, испит, политички памфлет и др.)19 из различитих 
аспеката – социолингвистичког, психолингвистичког, културолошког, стилистичког, 
когнитивног, прагмалингвистичког.20 

14 Г. М. Јармаркина као главни критеријум разграничења реторичких и нереторичких жанрова наводи 
фактор специјалног планирања говора и одабира језичких средстава, те примећује да од комуникативне 
ситуације зависи да ли ће се говорни жанр тумачити као реторички или нереторички (Ярмаркина 2002, 
2007).

15 Овај приступ изучавању говорних жанрова аутор назива комуникативном генристиком, а пред-
ставља га као синтезу лингвистичког и прагматичког изучавања говорних жанрова, засновану на 
заједничкој комуникативној функцији говорног жанра и језика (Дементьев 2002, 2007).

16 В. и Долинин 1999.
17 До сада је објављено шест бројева овог зборника у годинама 1997, 1999, 2002, 2005, 2007 и 2009.
18 Према речима К. Ф. Седова након издавања још једног тома посвећеног свакодневној комуникацији, 

планира се истоветно обухватање других комуникативних области – професионалне комуникације, ин-
ституционалног дискурса и т. д. Треба рећи да постоји и занимање за стварање енцикопедије говорних 
жанрова. 

19 В. у: Жанры речи 1–6; Антология речевых жанров.
20 Исто.
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Овим кратким прегледом желело се скренути пажњу домаће лингвистичке 
јавности на теорију говорних жанрова, правац руске лингвистике који се и даље 
развија. Радом се указало на правце развоја теорије говорних жанрова кроз погледе 
неких, али никако свих, аутора који су допринели проучавању говорних жанрова. 
Наведене различитости унутар датог правца произилазе из различитог схватања 
говорног жанра, односно дефинисања јединица истраживања, неслагања при 
одређивању критеријума за класификацију говорних жанрова, примене различите 
терминологије, али чињеница да унутар теорије говорних жанрова још увек постоје 
отворена питања пружа могућност новим истраживачима да допринесу њеном 
даљем развоју.
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Драгана Попович

ТЕОРИЯ РЕЧЕВЫХ ЖАНРОВ – АКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
РУССКОЙ ЛИНГВИСТИКИ

Резюме

Теория речевых жанров – направление антрополингвистики, основанное на идеях М. 
М. Бахтина, очень близких по духу к идее речевого акта. Благодаря активной разработке этих 
идей и изучению разнообразных речевых жанров, сформировалось важное научное направ-
ление. Статья содержит информацию о тенденциях развития данного направления русской 
лингвистики.
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SEMANTIKA GLAGOLA SA PREFIKSIMA POD- I NAD- 
U SLOVAČKOM I SRPSKOM JEZIKU1

Ovaj rad se bavi komparativnom analizom prefiksalnih glagola u slovačkom i srpskom jeziku. 
U prvom redu se posmatra odnos i semantika identičnih predloga i prefiksa. Predmet analize su gla-
goli sa prefiksima pod- i nad-. U slovačkom jeziku su to izvedenice a u srpskom jeziku složenice. 
Semantička analiza ovih glagola u okviru lokalizacije, temporalnosti i modaliteta glagolske radnje 
ukazuje na različit broj značenja. Određena opozicija značenja prisutna je u okviru lokalizacije 
glagolske radnje u ova dva jezika između glagola sa prefiksom pod- i nad-. Primetna je i razlika 
u frekvenciji glagola sa datim prefiksima u slovačkom i srpskom jeziku, kako pojedinačno tako 
i u okviru pojedinih sema.

Ključne reči: glagoli, predlozi pod i nad – prefiksi pod- i nad-, semantička analiza, slovački 
– srpski jezik.

U radu se polazi od suštine shvatanja da su glagoli sa prefiksima u slovačkom jeziku 
izvedene reči a u srpskom složene. Prvi deo ovog sklopa – prefiks je u oba genetski bliska 
i tipološki srodna slovenska jezika nesamostalna morfema, koja ne poseduje invarijantno 
značenje, ali ga stiče spajanjem sa glagolom. Prefiks u prvom redu utiče na promenu 
glagolskog vida a okviru načina glagolske radnje utiče na delimičnu ili potpunu promenu 
semantike u okviru tri seme – lokalizacije, temporalnosti i modaliteta glagolske radnje. 
Prefiks poseduje dve funkcije – leksičku i gramatičku. Ukoliko učestvuje u građenju no-
vih reči javlja se u leksičko semantičkoj oblasti, međutim ako vrši perfektivizaciju gla-
gola to je oblast gramatike. Spajanje prefiksa sa glagolom ne povlači za sobom promenu 
gramatičke kategorije – prefiksalni glagol i dalje ostaje glagol. Promena prefiksa obično 
menja ili modifikuje leksičko značenja osnovnog glagola.

Većina slovenskih lingvista smatra da su prefiki uglavnom nastali od predloga koji 
jesu samostalne reči. Prema A. Beliću prefiksi čuvaju određenu autonomiju, jer se napr. 
kod glagola osećaju kao delovi složenice u okviru koje utiču bilo na promenu semantike 
ili menjaju glagolski vid (Belić 1949: 292). Istraživanjem na planu dijahronije prefiksi se 
dovode u vezu sa prilozima. Tako V. Šmilauer smatra da prefiksi bliže određuju glagole 
isto kao i prilozi (Šmilauer 1971: 150–200), dok su po A. Beliću prefiksi nastali od pred-
loga koji su po poreklu prilozi, i koju u sklopu složenih glagola bliže određuju na prvom 
mestu prostorna značenja (Belić 1957–58: 1–17).

Predmet ovog rada su glagoli sa prefiksima pod- i nad- u slovačkom i srpskom jezi-
ku. (Po svojoj frekvenciji oba prefiksa u posmatranim jezicima su bliže kraju sistema ali 
to ni u kom slučaju ne znači da ne zaslužju pažnju i da nisu interesantni za istraživanje.) U 

1 Rad je nastao u okviru naučnoistraživačkog projekta Diskursi manjinskih jezika, književnosti i kultura u 
jugoistočnoj i srednjoj Evropi (broj 178017) koji finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike 
Srbije.
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oba posmatrana jezika se može govoriti i o postojanju formalno identičnih predloga pod 
i nad. U oba jezika se «na prvi pogled» može govoriti o određenoj semantičkoj opoziciju 
u oviru lokalizacije radnje – pod, pod- dočaravaju da je nešto «dole – ispod», dok nad, 
nad- pretpostavljaju nešto «gore – iznad».

Predlog pod je u oba jezika identičan i na formalnom planu i na planu zvučne reali-
zacije, gde usled jednačenja po zvučnosti dolazi do jednačenja ili do obezvučavanja. Dati 
predlog se uz ličnu zamenicu ja javlja u vokalizovanom obliku u A i I sg. u slovačkom 
jeziku podo mňa, podo mnou a u srpskom jeziku poda me, poda mnom. (U slovačkom je-
ziku vokalizovan oblik može da se javi i ispred nekoliko drugih reči.) Po semantici pred-
log pod je u oba jezika primaran (osnovni, neizvedeni) pozicioni predlog koji označava 
da se radnja vrši ispod nečega ili je usmerena pod nešto. Prema rasporedu predlog ima 
značenje zauzimanja pozicije u odnosu na nešto. Spaja se sa A ili I što zavisi od glagola 
(Horák 1973: 75–92). 

Između prefiksa pod- u slovačkom jeziku odnosno pod-/pot- u srpskom jeziku postoje 
razlike na nivou forme. Slovački prefiks se uvek piše kao pod- mada može da dođe do jed-
načenja po zvučnosti u izgovoru, što se ne ogleda u pravopisu. U srpskom jeziku prefiks 
ima dva alomorfna oblika pod- i pot-. Vokalizovani oblici podo- u slovačkom jeziku, napr. 
podobrať, podomlieť, podoprieť – podopierať... i poda-, podasipati – podasuti, podastirati 
– podastrijeti... u srpskom jeziku su mogući ali se prilično retko javljaju u literaturi.

Predlog nad se takođe u oba jezika podudara na formalnom planu i na planu zvučne re-
alizacije, gde usled jednačenja po zvučnosti može doći do jednačenja, odnosno do obezvu-
čavanja. Pošto se predlog završava na suglasnik može se vokalizovati, pa se u slovačkom 
jeziku javlja oblik nado a u srpskom jeziku nada. U srpskom jeziku se javlja samo uz oblike 
lične zamenice ja, a u slovačkom jezku može da stoji još ispred nekoliko reči. Predlog nad 
je takođe po svojoj semantici u oba jezika primaran i pozicioni, a u odnosu na poziciju 
objekta ima značenje zauzimanja pozicije iznad nečega ili nad nečim i po pravilu se vezuje 
sa A ili sa I u oba jezika u zavisnosti od semantike glagola (Horák 1973: 75–92).

Slovački prefiks se uvek piše u obiku nad- mada se u izgovoru jednači po zvučnosti, 
što se ne ogleda u pravopisu. U srpskom jeziku i ovaj prefiks ima dva alomorfna oblika 
nad- i nat-. U slovačkom jeziku se vokalizovani oblik nado- nikad ne javlja sa glagolima, 
dok je u srpskom jeziku moguć oblik nado-/nada- ali nije čest, napr.: nadomestiti, nado-
metnuti ili nadastrijeti...

Osnovno značenje prefiksa pod- i nad- i u slovačkom i u srpskom jeziku je u okviru 
lokalizacije glagolske radnje suprotno, isto kao i kod identičnih predloga pod i nad.

Prefiks pod- u oba posmatrana jezika izražava statička značenja u okviru lokaliza-
cije glagolske radnje ali i usmeravanje radnje koje je u skladu sa značenjem istoimenog 
predloga.

U svom osnovnom značenju usmeravanju radnje nad nešto ili smeštanju nad nečim 
prefiks nad- se poklapa sa predlogom nad. Stepen podudarnosti između njih u semantici se 
pojačava, kada pored prefiksalnog glagola stoji identičan predlog od kojeg je prefiks nastao, 
čime se i značenje prefiksa pojačava, napr.: naddvihnúť nad niečo – nadneti nad nešto. 

U lingvističkoj literaturi slovačkog i srpskog jezika pojedini autori govore o različi-
tom broju značenja. Tako se kod prefiksa pod- u slovačkom jeziku govori o jednom, dva, 
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četiri odnosno šest značenja (Sekaninová 1980: 41–151; Horecký 1957: 141–155; SSJ. 
III. 1963: 119–120; Paciar 1962: 3–22) a u srpskom jeziku kod pod-/pot- o dva, tri, pet, 
šest, sedam značenja (Barić 1997: 382; Stevanović 1964: 460–461; Babić 2002: 545–546; 
Klajn 2002: 267–269; RSJ 2007: 536; RSHJ 1971: 946). Prefiks nad-/nat- u oba jezika 
ima znatno manju frekvenciju u odnosu na suprotni prefiks pod-/pot-. Slovački prefiks se 
razlikuje i po broju značenja, jedni autori navode jedno značenje a drugi čak šest (Seka-
ninová 1980: 41–151; SSJ. II. 1960: 221), dok srpski autori navode dva značenja, s tim 
što kod Klajna ima i nekoliko nijansi (Stevanović 1964: 458; RSHJ 1969: 512–513; RSJ 
2007: 758; Babić 2002: 541–542; Barić 1997: 381; Klajn 2002: 259).

Na osnovu literature u oba jezika prefiks pod-/pot- ima određen broj značenja u 
okviru sve tri seme karakteristične za način glagolske radnje – lokalizaciju, temporalnost 
i modalitet, dok prefiks nad-/nat- ima značenja samo u okviru dve seme – u okviru loka-
lizacije i u okviru modaliteta glagolske radnje.

Najveću frekvenciju u oba jezika imaju glagoli kako sa prefiksom pod-/pot-, tako i 
sa drugim analiziranim prefiksom nad-/nat- u okviru lokalizacije glagolske radnje. Oba 
prefiksa u ovom slučaju poseduju leksičko značenje, jer daju glagolima relativno konkret-
na značenja uz određene nijanse.

I. Usmeravanje radnje pod nešto ili smeštanje pod nečim odnosno usmeravanje rad-
nje nad nešto ili smeštanje nad nečim u okviru lokalizacije glagolske radnje.

1. a/ Značenje usmeravanja radnje pod nešto kod prefiksa pod-/pot- javlja se uz 
glagole kretanja i glagole koji znače radnju uz koje često stoji i istovetni predlog pod. 
Takvi su u slovačkom jeziku glagoli: podbehnúť, podletieť, podplávať, podpliesť sa, pod-
hodiť, podložiť, podstrčiť, podsypať, podstlať... Semantički ekvivalentne glagole u okviru 
lokalizacije nalazimo kod S. Babića, napr.: podasuti, podletjeti, podmetnuti, podroniti, 
podliti... (Babić 2002: 541–542).

b/ Značenje radnje koja se vrši pod nečim imaju sledeći glagoli sa prefiksom pod-/
pot-: podpísať, podstreliť, podliezť, podchodiť, podtekať... u slovačkom jeziku i podvući, 
potcrtati, potpisati... u srpskom jeziku.

c/ Najveću frekvenciju imaju glagoli sa ovim prefiksom sa značenjem vršenja radnje 
od dole, napr.: podbiť, podkuť, podlepiť, podpliesť, podšiť, podkopať, podliať, podmiesť, 
podmyť, podrezať, podryť, podraziť, podťať, pod/o/žrať, podvrátiť, pod/o/brať, podchytiť, 
podmurovať, podoprieť, podstaviť... u slovačkom jeziku i podbočiti, potkresati, podgra-
diti, podlokati, potkopati, podbrijati, podseći, potkovati, podriti, podvezati, potpeći, pod-
lijepiti, podrezati, podzidati, podrovati... u srpskom jeziku.

Razliku u značenju među svim ovim glagolima je minimalna, javlja se samo u ni-
jansama.

Većina glagola sa prefiksom pod-/pot- može da gradi sekundarne imperfektivne 
oblike, napr.: podložiť – podkladať, podhodiť – podhadzovať, podpísať – podpisovať, 
podpliesť – podpletať, podoprieť – podopierať... u slovačkom i podasuti – podasipati, 
podliti – podlivati, podvući – podvlačiti, potpisati – potpisivati, potkopati – potkopavati, 
podvezati – podvezivati... u srpskom jeziku.
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Primeri: Ustuknu od crteža koji su mu podneli pod nos. (Ćopić) Cúvol pred 
obrázkom, ktorý mu podstrčili pod nos. Anna podkladala mu nohu... (Ondrejov) Mogao 
sam podmetnuti glavu pod blagoslov svetoga Nikole... (Marinković) Mohol som podložiť 
hlavu... Pas je ustuknuo, podvukao rep... (Ondrejov)

Pri odchode podpisovali za záväzok... (Bohuš) Pri odlasku su potpisivali obavezu. 
...kao da ga je posebno naglasio i podvukao. (Bohuš) Potok opäť podtekal popod most. 
(Bednár)

Rozliala sa na lúku, začala podmývať spodné vrstvy snehu. (Ondrejov) Razlila se po 
livadi i počela da podmiva... Na drvenim stepenicama koje je podlokala voda, odjednom 
zakuka devojčica. (Ondrejov) Leđima su podupirali zid. (Ćopić) Đuro ispi novu čašu, 
podnimi se na ruku... (Ćopić) Vypije ešte jednu rakiju, podoprie sa... Podrazil kolená 
malému Rudkovi... (Ondrejov) Potkačio je Rudka...

Glagoli sa prefiksom nad-:
1. a/ Glagoli kretanja sa prefiksom nad-/nat- u okviru lokalizacije imaju značenje 

usmeravanja radnje gore i smeštanje iznad nečega, često uz prisustvo nijanse malo – u 
maloj meri. Osnovni glagoli obično imaju konkretno značenje. U slovačkom jeziku su 
takvi glagoli: naddvihnúť, nadletieť, nadniesť, nadskočiť, nadvýšiť; nadpísať... a u srp-
skom: nadleteti, nadneti (se), nadviti (se); nadgraditi, natkriliti, natkriti, nadvisiti, nadzi-
dati... Većina glagola iz ove grupe može da gradi sekundarne imperfektivne oblike.

Primeri: Vyhodil hlavu nad vodu, nadniesol zásterku. (Ondrejov) Luca se nadnese 
nad otvor. (Desnica) Kako se taj prkos nadvio iznad njega... (Marinković) Jastrebovi nisu 
nadletali. (Ondrejov) Jano chytil vime, naddvihol ovcu... (Ondrejov) Visoka trešnja ga je 
nadvisila. (RSHJ)

b/ U slovačkom jeziku određeni broj glagola sa prefiksom nad- označava dovođenje 
radnje u neposrednu blizinu nečega i u odgovarajući položaj u odnosu na nešto. U srp-
skom jeziku se u literaturi ne spominje posebno ovakvo značenje ali svi navedeni glagoli 
iz prethodnog stava imaju i ovo značenje. Takvi su glagoli u slovačkom jeziku: nadháňať, 
nadhodiť, nadkladať, nadložiť, nadstaviť, nadstrčiť... a u srpskom jeziku bi to mogli biti 
glagoli: nadneti se, nadviti se, nadvući se, natkriliti, natkriti... I ovi glagoli se mogu javiti 
u obliku sekundarnih imperfektivnih oblika.

Razlika u značenju među ovim glagolima je takođe minimalna, pa se pojedini gla-
goli mogu javljati uz obe nijanse.

Primeri: Kostolníka až tak nadhodilo. (Šikula) Steny opravíme, ponadstavujeme... 
(Šikula) Loptu nadhodil, udrel... (Ondrejov) Gusti oblaci nadvukoše se nad gradom. 
(Reč.) Nadnela se nad dete... (RSHJ) I glasno popijevao, nagoneći suze na oči... (Ćopić) 
Hlasne si pospevuje a nadháňa slzy do očí... Upravo je naišlo vreme njegovih lepih snova. 
(Selimović) Práve nadišiel čas jeho pekných snov.

II. U okviru temporalnosti glagolske radnje prefiks nad-/nat- nema izraženih zna-
čenja u posmatranim jezicima, dok se kod prefiksa pod-/pot- javljaju dva značenja koja 
ograničavaju glagolsku radnju u vidu početka i kraja – završetka.
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1. Značenje početka radnje se javlja kod određenog broja glagola u oba analizirana 
jezika ali se u lingvističkoj literaturi posebno ne naglašava. U slovačkom jeziku početak 
radnje označavaju glagoli: podkúriť, podpáliť, podžať, podchytiť, podujať sa, podobrať 
sa, podkvasiť... a u srpskom jeziku: podstaći, potpaliti, potpiriti...

Primeri: Mama podkúri do pece. (SSJ) Podpálili suchú trávu. (SSJ) Podobral sa i na 
vydávanie časopisu. (SSJ) Na takú prácu sme sa podujať nemohli. (SSJ) Kad god je tre-
balo da potpali vatru, vadio je slamu iz slamarice. (Marinković) Mama je kuvala krompir 
i granjem potpirivala vatru. (Ondrejov)

2. U srpskom jeziku glagoli sa prefiksom pod-/pot- mogu da imaju isključivo finitiv-
no značenje. Nesvršeni osnovni glagoli zajedno sa datim prefiksom prelaze u svršene. Fi-
nitivno značenje se pominje u rečnicima i gramatikama srpskog i hrvatskog jezika (RSHJ 
1971: 946; Stevanović 1964: 460–461; Barić 1997: 382). Glagoli koji znače isključivo u 
potpunosti izvršti radnju prostog glagola su: podmiriti, pothraniti, podsetiti...

Primeri: Na prvom mestu ministar podmiri svoje prisne prijatelje i rodjake. (RSHJ) 
Zvonki smijeh djeteta živo je podsjetio na Vronskoga. (RSHJ)

III. U okviru modaliteta glagolske radnje oba prefiksa i u slovačkom i u srpskom 
jeziku imaju neka značenja uz veći broj nijansi.

1. a/ Značenje male mere ili oslabljene, nepotpune radnje javlja se kod brojnih gla-
gola. Značenje vršenja radnje u maloj meri se kod određenog broja glagola kretanja sa 
prefiksom pod-/pot- poklapa sa značenjem usmeravanja radnje od dole na gore, sa usme-
ravanjem radnje dole i sa kretanjem unapred. U slovačkom jeziku data značenja imaju 
glagoli: podfarbiť, podkresať, podstrihať, podmastiť, podnapiť sa, podstreliť (sa), podky-
snúť, podučiť sa, podlomiť (sa), podskočiť (si), podrásť, podhodiť, podísť... U srpskom, 
odnosno u hrvatskom jeziku dato značenje ne navode svi lingvisti (Stevanović 1964; 
Barić 1997; RSHJ). Stjepan Babić govori o značenju vršenja radnje sa većim ili manjim 
intenzitetom uz neku dodatnu vrednost (Babić 2002: 545–546) a I. Klajn o oslabljenoj ili 
nepotpunoj radnji (Klajn 2002: 269). Po njima takvi su glagoli: podnaduti se, podnapi-
ti se, podviknuti, podvrisnuti, podgrejati, podmazati, podmladiti, potkratiti, podšišati...; 
podskočiti...

Primeri: Ona to bude, čo ju pán horár podstrelil. (Ondrejov) Keď sa podnapijú, tan-
cujú. (SSJ) Nechajú sa podkysnúť... (SSJ) Nohy sa mi podlomili. (SSJ) Kad se već pod-
mazuje, nek se podmazuje. (Desnica) Marš, marš, podviknuh mu... (Marinković) Furato-
vi sa podlomili kolená. (Desnica) Podišiel k nim. (Šikula) Rudko od radosti podskakoval. 
(Ondrejov) Veselica podskoči s mjesta... (Ćopić) Majstra až tak podhodilo. (Šikula) Nie 
veľmi sa zmenila, iba čo podrástla a zmohutnela. (SSJ) Odmah je podšišao kosu. (RSHJ) 
Podgrejali su ono malo čorbe od juče... (Ćopić) Počela je da potkrada domaćina... (RSHJ) 
Sam je potkradao vlastitu sreću... (Marinković)

Neznatan broj glagola sa prefiksom nad- u slovačkom jeziku takođe može da ima 
značenje male mere ili značenje nepotpune radnje, napr.: nadchýliť sa, nadlomiť, nadštr-
knúť... Srpski lingvisti ne govore o ovom značenju kod prefiksa nad-/nat-.
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Primeri: žiadalo sa mu nadštrknúť, že Jožo si už poriadne uhol... (Šikula) Nadchýlil 
sa dopredu. (Kukučín) Víchor nadlomil každý druhý stromček. (SSJ)

b/ Grupu relativno neproduktivnih glagola sa prefiksom pod-/pot- čine u oba jezika 
glagoli sa značenjem nižeg vrednovanja ili sa značenjem činiti nešto ispod normalne 
mere. Glagolska radnja se kod njih niže vrednuje nego što sama zaslužuje. U slovačkom 
jeziku su takvi glagoli: podceniť, podhodnotiť, podsmievať sa... (SSJ III. 1963: 119–120) 
a u srpskom jeziku: podceniti, podsmevati se, podrugivati se... (Babić 2002: 545–546; 
Klajn 2002: 267–269).

Primeri: Prečo nás podceňuješ? (Šikula) Zašto nas potcenjuješ? Ironizira, omalova-
žava, podsmeva mu se... (Bohuš) .. podrugnu se Lazo. (Ćopić)

2. O značenju nesamostalnosti, zavisnosti, potčinjenosti kao i o neodgovarajućoj, 
nečasnoj i tajnoj radnji kod glagola sa prefiksom pod-/pot- govori Š. Peciar u slovačkom 
jeziku a veoma slična gledišta se javljaju i u srpskim rečnicima i kod S. Babića i I. Klajna 
(Paciar 1962: 3–22; Babić 2002: 545–546; Klajn 2002: 267–269).

U slovačkom jeziku ovo značenje imaju glagoli: podľahnúť, podriadiť, podrobiť (sa, 
si), podčiniť, podmaniť, podstúpiť, poddať sa, podkúpiť, podplatiť, podlizovať sa, podlie-
zať... a u srpskom jeziku su to glagoli: podjarmiti, podvlastiti, potčiniti, podrediti..., pod-
mititi, potkupiti, potkazati, potplatiti, podgovoriti, podbuniti, podstaknuti, potkradati...

Primeri: Chodím sa mu líškať, službičkami si ho podplácam... (Šikula) Potplaćujem 
ga na razne načine... Ľahko si vedela človeka hlasom podmaniť... (Šikula) Najmladší 
musí sa podriaďovať i za nich... (Šikula) I neka te tvoja tuga poduzme... (Ćopić) Vŕtajú, 
podpichujú a dožierajú ma... (Šikula) Svrdlaju, podbadaju i ljute me... Podľahli v boji. 
(SSJ) Cigaretami ho podkúpil... (SSJ) Podmitili su velikog sudiju. (RSHJ) Celu Evropu 
su potčinili. (RSHJ)

3. Glagoli sa prefiksom nad-/nat- sa apstraktnim značenjem superiornosti, nadmoći, 
prevazilaženja ponekad u figurativnoj upotrebi, često izražavaju nadmetanje ili pobedu 
a javljaju se samo u srpskom jeziku. Glagoli: nadglasati, nadigrati, nadjačati, nadlajati, 
nadmašiti, nadmudriti, nadvikati, nadvisiti, nadvladati, nadživeti... su veoma frekventni 
a posebno su karakteristični za određene stilove. Kao refleksivni ovi glagoli se javljaju i 
u imperfektivnom obliku, napr.: nadigravati se, nadmudrivati se, nadvikivati se, natpeva-
vati se... (Klajn 2002: 259)

Primeri: Četiri mukla glasa odavno su nadmašili sve ostale... (RSHJ) Kad ga momci 
zadirkuju, nadgovori i nadmudri sve. (RSHJ) Potpuno je nadigrao protivnika. (Dnevnik) 
Za večerom je glasno govorio da nadviče sjećanje. (Andrić) Nadživeo je svu svoju decu. 
(Dnevnik) Ne možete vi mene nadvikati! (RSHJ) Pevač se nadvikivao sa salom, sala se 
nadvikivala s njim. (RSHJ) Tako se oni do ručka nadmudruju. (RSHJ) Samo jedan čovek 
može za čitavu glavu nadvisiti vrške taraba u prolazu. (RSHJ)

U slovačkom jeziku prefiks nad- ne poseduje ovo značenje već se ono najčešće 
izražava nekim drugim prefiksom, napr. pre- ili kombinacijom leksičkih sredstava: pre-
hlasovať, prekonať, prekričať..., prekonať múdrosťou...
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4. Glagoli nadviazať – nadväzovať u slovačkom jeziku i nadovezati – nadovezivati 
u srpskom jeziku sa značenjem nastavljanja nečega, produžavanja, nadovezivanja na već 
postojeće ili sa značenjem uspostavljanja kontakta mogu da budu vrlo frekventni a poseb-
no su karakteristični za određene stilove.

Primeri: Texty príslušnej epochy súhlasne nadväzujú na texty predchádzajúcej... 
(Popovič) ...saglasno se nadovezuju na tekstove... Ona ľahko nadväzovala kontakty s 
ľuďmi. (SSJ) Na narodno predanje, nadovezala se kasnije pisana povesnica. (RSHJ) Na 
njegovu belešku nadovezaćemo i jedno prodično predanje. (RSHJ)

Cilj ovog rada je bio da komparativno prikaže semantiku glagola sa prefiksima pod- 
i nad-. Prefiks pod- je prilikom analize bio na prvom mestu zbog toga, što je frekventniji 
u odnosu na prefiks nad- i u slovačkom i u srpskom jeziku. Posebno mesto u analizi je 
posvećeno suprotnim značenjima glagola sa ovim prefiksima u okviru lokalizacije gla-
golske radnje – usmeravanju radnje pod ili nad nešto ili zauzimanje položaja pod nečim 
ili nad nečim. Dalje se u radu paralelno navode ostala značenja ilustrovana primerima u 
vidu rečenica iz rečnika i iz književnih dela. Kod svakog značenja se navode odgovaraju-
ći glagoli u slovačkom i srpskom jeziku. Pojedini glagoli mogu da imaju više nijansi pa 
se javljaju kao primeri za različita značenja.
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Ана Марич

СЕМАНТИКА ГЛАГОЛОВ С ПРЕФИКСАМИ POD- И NAD- В СЛОВАЦКОМ  
И СЕРБСКОМ ЯЗЫКАХ

Резюме

В данной работе представлен сопоставительный анализ префиксальных глаголов в 
словацком и сербском языках. В центре внимания – отношение и семантика идентичных 
предлогов и приставок. Предметом анализа являются глаголы с приставками pod- i nad-. В 
словацком языке они считаются дериватами, в сербском языке – сложными словами. Семан- Семан-Семан-
тический анализ данных глаголов в рамках указания на место, время и образ глагольного 
действия указывает на различное число значений. Определенная оппозиция значений у гла- указывает на различное число значений. Определенная оппозиция значений у гла-указывает на различное число значений. Определенная оппозиция значений у гла-. Определенная оппозиция значений у гла-Определенная оппозиция значений у гла-
голов с приставками pod- i nad- наблюдается в рамках локализации глагольного действия 
в двух рассматриваемых языках. Выражены и различия в частотности глаголов с данными 
приставками в словацком и сербском языках, а также различия на уровне определенных сем 
отдельных слов.
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IZRAžAVANJE NEGACIJE PREFIKSOM NE-  
U SLOVAČKOM I SRPSKOM JEZIKU1 

U radu se govori o izražavanju negacije na leksičkom nivou pomoću prefiksa ne- u dva ge-
netski srodna jezika, u slovačkom i srpskom jeziku. Lekseme sa prefiksalnim formantom ne- u oba 
posmatrana jezika smo svrstali na imeničke, pridevske, glagolske i priloške. Građenja leksema 
pomoću pomenutog prefiksa je produktivno. Primere smo navodili iz rečnika i štampe. Od svake 
imenice ne možemo graditi negirane oblike. Kod apstraktnih imenica izvedenih sufiksom -ost i 
kod glagolskih imenica na -nje/-je mogućnost građenja negiranih imenica je češća. Kod glagolskih 
imenica broj negiranih imenica je neograničen, jer svaki glagol može biti negiran. Pridevi sa pre-
fiksom ne-, kao vrsta reči, najbrojniji su u rečnicima oba jezika. Prefiksom se negira ono što znači 
drugi deo reči. Glagoli su minimalno zastupljeni u rečnicima, ali od svakog glagola možemo graditi 
negirani oblik. 

Ključne reči: leksema, negacija, prefiks, sufiks, negativno značenje, imenica, pridev, glagol, 
prilog.

U radu naše istraživanje ćemo usmeriti na negaciju na leksičkom nivou. Negacija 
kao složena jezička pojava je sastavni deo jezičkog sistema i može se izraziti na svim 
jezičkim nivoima. Negaciju možemo posmatrati na leksičkom, ali isto tako i na sintaksič-
kom nivou. Kako smo već naveli, u ovom radu usmerit ćemo se na spajanje prefiksa ne- i 
pojedinih vrsta reči. Negacija u Rečniku srpskoga jezika navodi se kao jezička jedinica 
za negiranje (obično odrična rečca „ne“). 

U Rečniku srpskohrvatskoga kniževnoga jezika odrednica ne- je označena kao prvi 
deo složenice, „1. označava negaciju a. u složenim pridevima i imenicama negira ono što 
znači drugi deo složenice: nevažan, nepečen, neiskren, nepročitan, neznanje, nezavisnost; 
b. u složenim imenicama poriče pozitivne osobine koje se normalno pretpostavljaju za 
ono što znači drugi deo složenice: nebrat, nemajka, nečovek.“ (Rečnik III 1969 :665). 
Kada uporedimo navedeno značenje sa rečnikom slovačkog jezika Slovník slovenského 
jazyka II, možemo konstatovati, da je značenje identično. Bitna razlika između slovačkog 
i srpskog jezika sastoji se u tome, što lekseme sa prefiksom ne- u slovačkom jeziku ne 
svrstavamo u složenice.

Lekseme sa prefiksalnim formantom ne- u oba posmatrana jezika možemo svrsta-
ti na imeničke, pridevske, glagolske i priloške. Građenja leksema pomoću pomenutog 
prefiksa je produktivno. Primere u radu smo navodili iz rečnika, za slovački jezik smo 
konsultovali Slovník slovenského jazyka II, Krátky slovník slovenského jazyka, Slovník 
cudzích slov, a za srpski jezik Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika knjigu treću u 
izdanju Matice srpske i Matice hrvatske i Rečnik srpskoga jezika Matice srpske. Narav-

1 Rad je nastao kao rezultat projekta 178017 „Diskurzi manjinskih jezika, književnosti i kultura u jugoistoč-
noj i srednjoj Evropi“ koji finansira republičko Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj.
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no, da u pomenutim rečnicima nije obuhvaćen celokupan korpus reči sa prefiksom ne-. 
Neki primeri su uzeti iz dnevne i nedeljne štampe. Iz uvida u pomenute rečnike možemo 
konstatovati, da su lekseme sa prefiksalnim formantom ne- brojnije u kategoriji pride-
va nego imenica a znatno ređe u kategoriji priloga. Što se tiče glagola, zastupljenost je 
minimalna. Možemo konstatovati, da u srpskom književnom jeziku korpus leksema sa 
prefiksom ne- je znatno obimniji nego u slovačkom jeziku. Svaku pomenutu vrstu reči 
posebno ćemo navesti. 

Imenice koje sadrže prefiks ne- njime se poriče pozitivna osobina koja se pretpo-
stavlja drugim delom reči. U prvu grupu možemo svrstati imenice tipa neciteľník, ne-
cudník, nečlovek, nedbanlivec, nedorastok, nedospelec, nedotklivec, nedouk, nedôsled-
ník, nedôverčivec, nehanblivec, nehodník, nechápavec, nekázanec, nekresťan, neľudia, 
nemóresník, nemravník, nenadžganec, nenásytník, nenávistník, neosožník, nepoctivec, 
nepodarenec, neporiadnik, neposedník, neposlušník, neprajník, nepriateľ, nerozvážli-
vec, nespoľahlivec, nešťastník, netrebník, netrpezlivec, netvor, nevďačník, nevšímavec; 
nebogar, nebrat, neborac, nevojnik, nejunak, nepušač, neplivač, nehrišćanin, nevaljalac, 
nevaljalčina. Ove imenice označavaju osobe, lica, ljudska bića sa negativnim značenjem. 
Nabrojane imenice imaju značenje čiste negacije. Sve pomenute imenice u oba jezika 
su muškog roda. U drugu grupu možemo svrstati menice kojima se negira ono što znači 
drugi deo reči, kako Stevanović navodi „kazuju i nepostojanje, nemanje onoga pojma 
što se označava prostom rečju, – pre svega reči za izražavanje negativnog istog pojma.“ 
(Stevanović 1975 : 433). Ovde smo svrstali imenice nesúhlas, nesúlad, nešťastie, necit, 
necnosť, necnota, nečesť, nedôvera, nehanba, nechuť, neúcta; nevaspitanje, neveština, 
nesreća, neiskrenost, nemarljivost, nepravda, neobrazovanost, nebitak, neblagodarnost, 
nebriga, nebrižljivost, nevarljivost, neverica, neznanje, nesnalažljiost. Ovu grupu čine 
apstraktne imenice. U treću grupu smo svrstali imenice sa prefiksom ne- koje „znače 
odsustvo onoga što znači prosta imenica“ (Stevanović 1975 : 435), naprimer: nedosta-
tok, neistota, nejednota, nelad, neláska, neľúbosť, nemaličkosť, nemier, nemilosť, nemrav, 
nenávisť, neochota, nepohoda, nepokoj, nepomer, neporiadok, nepozor, nepravda, ne-
právo, nepríjemnosť, neprospech, nerovnoprávnosť, nerozum, neúčasť, neúroda, nevkus, 
nevláda, nezáujem, nezhoda, nezmysel; nevera, nezakonitost, nezavisnost, nekritičnost, 
nemogućnost, nenaseljenost, nejednakost, neljupkost, nemilost, neveselost, neaktivnost, 
nesmelost, nepouzdanost. U slovačkom jeziku to su pretežno imenice ženskog roda, koje 
se završavaju na samoglasnik -a znatno manje je muškog roda, kojima se osnova završava 
na suglasnik. Većinom su nastale od pridevskih osnova. U srpskom jeziku imenice ovoga 
tipa završavaju se na -ost. Pretežno su to apstraktne imenice. Isto kao i u slovačkom jezi-
ku ove imenice nisu nastale srastanjem prefiksa ne- i imenice na -ost, već preko odričnih 
prideva kojima se nekome pripisuje određena osobina. Kao posebnu, četvrtu grupu izdva-
jamo glagolske imenice koje su nastale prema glagolskim osnovama. Nastale su prema 
negiranim glagolima koji ne postoje kao samostalne leksičke jedinice međutim, neke od 
njih postoje kao samostalne leksičke jedinice: nedopatrenie, nepohodlie, nepochopenie, 
neporozumenie, nedorozumenie, nepouzdanje, neopravdanje, nerađanje, nepoštovanje, 
neizvršenje, neodobravanje, neplaćanje, neslaganje. Prefiksom ne- se isključuje posto-
janje određene radnje. Petu grupu imenica sa prefiksom ne- čine one, čije semantičko 
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značenje je isključivanje. Imenice ovoga tipa bez prefiksa ne-, najčešće znače nacionalnu 
pripadnost, profesiju ili pripadnost nekoj etničkoj, socialnoj, političkoj ili religijskoj or-
ganizaciji, npr. Nemaďar, Neslovák, Neslovan, nekresťan, nestraník; nejevrejka, nesrbin, 
nesrpkinja, nehrvat, nealbanac, nefilolog, nemusliman, nevernik. Navedene primere za 
slovački jezik smo ekscerpirali iz rečnika, dok primeri za srpski jezik jedino nesrbin i 
nemusliman su zabeleženi u Rečniku srpskoga jezika (s. 829), dok ostali primeri su es-
cerpirani iz dnevne ili nedeljne štampe. Po ovom pitanju lingvisti vode raspravu da li 
odrednice ovoga tipa treba da uđu u opisne rečnike, jer mogu nastati poteškoće pri defini-
sanju značenja ovih imenica. Kod ovog tipa imenica postoji razlika što se tiče pravopisa. 
U slovačkom jeziku smo zabeležili primere sa velikim početnim slovom, dok u srpskom 
književnom jeziku imenice se pojavljuju sa malim početnim slovom. Posebnu, šestu gru-
pu imenica sa odričnom prefiksalnom morfemom ne- čine lekseme iz oblasti zvanja. Ne-
gacijom se poriče, negira profesionalni karakter delatnosti u struci: neherec, neodborník, 
nešportovec, nespevák, nerobotník, neprogramátor, nepsychológ, nefotograf, neekonóm; 
neknjiževnik, neinženjer, neenolog, ne-radnik. Primeri nisu zabeleženi u rečnicima, već 
smo ekscerpirali iz štampe.

Možemo zaključiti, da od svake imenice ne možemo graditi negirane oblike. Kod 
apstraktnih imenica izvedenih sufiksom -ost i kod glagolskih imenica na -nje/-je moguć-
nost građenja negiranih imenica je češća. Kod glagolskih imenica broj negiranih imenica 
je neograničen, jer ih ima zapravo koliko i glagola, jer svaki glagol može biti negiran. 
Većina navedenih imenica u oba jezika nisu nastale isključivo prefiksalnom tvorbom, već 
sufiksalnom tvorbom od pridevskih ili glagolskih osnova. Dodavanjem prefiksa ne- dola-
zi do prefiksalno-sufiksalne tvorbe imenica sa negiranim značenjem. 

Pridevi sa prefiksom ne-, kao vrsta reči, najbrojniji su u rečnicima oba jezika. Prefik-
som se negira ono što znači drugi deo reči, npr. nevažan, nepečen, neiskren, nepročitan. 
Treba naglasiti, da ovi pridevi označavaju osobinu, koja ima suprotno značenje od one 
osobine koja je označena prostim pridevom. Kako navodi Stevanović (Stevanović 1975 : 
431) ovi pridevi „niti znače samo negaciju dotične osobine, već više njenu negativnu ni-
jansu,“ npr. nepoctivý, neschopný, nemilostivý, nevzdelaný, neverný, nenásytný, nepočúv-
ny, nenávistný, nemorálny; nepošten, nemoralan, nevaljao, nečovečan, nesposoban, 
nelep, nečuven, nevaspitan, neveran, nevojnički, nedoličan, nedrag. Drugu grupu čine 
pridevi koji označavaju nedostatak neke osobine, odricanje te osobine: nešťastný, neúpl-
ný, neznámy, neviditeľný, nepohyblivý; nevelik, nebrižljiv, nesrećan, neznatan, nezdrav, 
nezreo, nepoznat, nepotpun, nevešt, nevidljiv, nevisok, negibljiv. U ovom kontekstu treba 
naglasiti, da u jeziku razlikujemo prideve koji svojom formom ne poseduju obeležje ne-
gacije a označavaju negativne osobine (zlý, rđav, zao, loš). Treću grupu čine pridevi, koji 
sa prefiksom ne- imaju formalno negativno obeležje, a njihova semantika je pozitivna, 
označavaju pozitivne vrednosti. Takvi su: nenápadný, nenáročný, neohrozený, neohrešný, 
nepochybný; nenametljiv, nenapadan, neodoljiv, neopasan, neopisiv, nedvosmislen, ned-
vojben, nezaboravan. Četvrtu grupu čine pridevi, koji označavaju potpuno odricanje neke 
osobine, koju ta reč izražava bez prefiksa, npr.: nemuzikálny, nečestný, neznámy, neman-
želský, nepraktický; nemuzikalan, nenaučan, nečastan, neizražajan, neiskren, nehrvatski, 
nezauzet, nepoznat, nebračan. U petu grupu možemo svrstati prideve, koji imaju suprot-
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no značenje od onoga koje su imale bez prefiksa. Kod ovih uvek postoje raznokoreni an-
tonimi, koji su po svojoj strukturi sačinjeni od reči sa različitim korenima, npr.: nedobrý, 
nepekný, neveľký, neširoký; nedobar, negladak, nejak, nelep, nevelik, neširok. Prideve 
ovoga tipa u jeziku češće izražavamo na drugačiji način, koristimo ih u drugom obliku, 
umesto nedobar kažemo loš, negladak – hrapav, nejak – slab, za neširok kažemo uzak, 
za nevelik u jeziku koristimo mali, ako nešto nije lepo kažemo da je ružno. Šestu grupu 
čine pridevi sa prefiksom ne- koji označavaju nacionalnu pripadnost ili neki geografski 
pojam (ova grupa je bila zastupljena i kod imenica). Klajn ovu grupu prideva naziva et-
nički pridevi (Klajn 2002 : 216). Ovi pridevi su izvedeni sufiksom -ský/-ski: nemaďarský, 
neslovenský, nesrbský, nealbánsky; nesrpski, nealbanski, neruski, nemađarski, nesloven-
ski, neevropski. Nabrojani pridevi imaju značenje isključivanja. Posebnu, sedmu grupu 
čine tzv. terminološki antonimi. Pridevi ovoga tipa frekventni su u stručnim tekstovima, 
dok u opisnim rečnicima slovačkog i srpskog jeziku su retki. Zabeležili smo ih u rečniku 
stranih reči (Slovník cudzích slov): nedeštruktívny, neangažovaný, nekompromisný, ne-
štandardný, netaktný; neangažovan, nekvalifikovan, nekonvencionalan, neprincipijelan. 
Kod prideva ovoga tipa prefiks ne- ima značenje isključivanja a ne suprotnosti. Njime 
se isključuje osobina iskazana osnovnim pridevom. Značenje ovih prideva se svodi na 
nešto što nije, više kazuju šta nešto nije, nego kakvo jeste. Ograničen broj prideva mo-
žemo svrstati u posebnu grupu. Češći su u slovačkom, nego u srpskom jeziku. Grupu 
leksema čine nazivi proizvoda, koji se svakodnevno koriste u domaćinstvu: nekvasený 
(chlieb), nepečený (múčnik), nealkoholické (nápoje). U srpskom jeziku se koristi izrazi 
tipa: hleb bez kvasca, bezalkoholna pića. Kod građenja prideva sa prefiksom ne- treba 
naglasiti, da ovde ne dolazi jednostavno do spajanja prefiksa sa pridevom, već najpre je 
došlo do derivacije imenica → pridev, pa nakon toga je sledila prefiksacija. Najčešće od 
glagolske osnove se grade pridevi sufiksima -iv, -(a)n i da bi smo dobili negirani oblik 
prideva dodaje se prefiks ne-: neoboriv, neodoljiv, nesalomljiv, nepresušan, nenadmašan, 
nerazdvojan, neodložan.

Glagoli sa prefiksom ne- u rečnicima su zastupljeni minimalno. U slovačkom jeziku 
kod primera koje smo ekscerpirali, pojavljuju se i udvojeni prefiksi ne+do kao u prime-
rima nedopočuť, nedovidieť sa značenjem odsustva onoga što označava osnovni glagol, 
slabo čuti, slabo videti. Dok u ostalim navedenim primerima neleniť, nenávidieť, nepoko-
jiť glagoli sa prefiksom ne- označavaju negaciju. Broj negiranih glagola je neograničen, 
jer kako smo naveli, od svakog glagola možemo graditi negiran oblik. U srpskom jeziku 
smo zabeležili ove primere: nevenkati, nemoći, nenavideti, nestati, nestanuti. 

Prilozi kao i pridevi mogu se graditi odričnom rečcom ne- i tada njihova seman-
tika je negativna ili označavaju suprotno značenje od osnovne reči: nebárs, nedarmo, 
nedávno, nedosť, nehnute, nehodno, nechtiac, nechýrne, nemálo, nenadarmo, nepokryte, 
neprávom, nepriam, nepríjemno, nepríliš, nerád, neskoro, nespisovne, nevedome, neveľa, 
nevysoko, nezadlho, nezaveľa; nedaleko, neblagovoljno, nebrižno, nedavno, nepošteno, 
neodgovorno, nepotpuno, neprijatno, nepravedno, nerado, nemalo, nejasno, nevezano, 
neverno, neveselo, nevešto. 

Prefiks ne- unosi modifikaciju u značenje reči s kojom se slaže. Ili izražava negativno 
značenje, ili nemanje nečega, ili u osnovi sasvim drugo značenje, odsustvo onoga što se 
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kazuje prostom reči, t.j. bez prefiksa ne-. U nekim slučajevima, treba naglasiti da ne uvek, 
nastaju antonimski parovi, pri čemu drugu leksemu dobijamo negacijom prve lekseme. 
Pomoću morfeme ne- izražavamo suprotnost onoga, što je izraženo osnovnim značenjem: 
trpezlivý – netrpezlivý, šťastný – nešťastný, šťastie – nešťastie; srećan – nesrećan, zdrav 
– nezdrav, obrijan – neobrijan. Obe navedene lekseme imaju svoju određenu semantiku. 
Kod nekih primera ne možemo graditi antonimske parove. U jeziku postoje samo u obli-
ku pozitiva npr. nápis, opona, abeceda, avion, pozitiv. Ako bi smo od navedenih leksema 
gradili lekseme sa semantikom negacije, t.j. antonime, u tom slučaju njihova semantika 
bi bila nulta, jednostavno takve lekseme ništa ne bi značile. Na drugoj strani neke lekse-
me u jeziku se pojavljuju samo u negiranom obliku nedopatrenie, negiranje, nestašluk, 
nemar, nevaljalac. Bez elementa ne- leksema nema svoj smisao. Treba naglasiti, da kod 
nekih leksema, prvenstveno kod prideva, leksema sadrži i formalno negativno obeležje, 
prefiks ne- a semantičko značenje je pozitivno, npr. nenápadný, neohrešný, nepochybný, 
nenametljiv, nenapadan, neodoljiv, neopasan. Za razliku od ovih primera, u jeziku po-
stoje i lekseme koje ne sadrže obeležje negacije a označavaju negativne pojave, osobine, 
npr. zlý, loš, zao. Prilikom klasifikacije između pojedinih grupa postoje neznatne nijanse, 
tako da se na prvi pogled čini da među pojedinim grupama leksema sa prefiksom ne- ne 
postoji neka bitnija razlika.
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Ана Maкишова

ВЫРАЖЕНИЕ ОТРИЦАНИЯ ПРИ ПОМОЩИ ПРЕФИКСА NE-  
В СЛОВАЦКОМ И СЕРБСКОМ ЯЗЫКАХ

Резюме

В работе говорится о выражении отрицания на лексическом уровне при помощи пре-
фикса ne- в двух генетически родственных языках, словацком и сербском. Лексемы с префик-
сальным формантом ne- в двух рассматриваемых языках мы разделили на существительные, 
прилагательные, глаголы и наречия. Словообразование при помощи данного префикса явля-
ется продуктивным. Примеры приводились из словаря и из печати. Дериваты с отрицанием 
образуются не от всех существительных. У абстрактных существительных с суффиксом -ost 
и у глагольных существительных на -nje/-je возможности образования дериватов с ne- выше. 
У глагольных существительных число существительных с ne- неограничено, т.к. отрицание 
можно добавить ко всем глаголам. Прилагательные с префиксом ne- в словарях указанных 
языков являются наиболее многочисленной частью речи. Префиксом отрицается то значе-
ние, которое выражает вторая часть слова. Глаголы минимально представлены в словарях, 
но от каждого глагола можно образовать отрицательную форму.
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VyJADROVANIE PRIESTOROVyCH VZT’AHOV  
V SLOVENČINE1

Kategória priestoru neexistuje ako osobitná gramatická kategória i keď má dôležité miesto 
v početných prírodných a spoločenských vedách, od ktorých nie je menej dôležitý ani lingvistický 
aspekt. Spôsoby na vyjadrovanie priestorových vzťahov sú mnohopočetné a rôznorodé: slovotvorné, 
lexikáne, morfosyntaktické, syntaktické i textové, ktoré sa realizujú pomocou početných jazykových 
prostriedkov. Medzi ne patria predložky, prídavné mená, podstatné mená, zámená, príslovky, 
slovesá, morfémy: predpony a prípony, ale aj zložité štruktúry: jednoduché vety, alebo vedľajšie 
vety v podraďovacom súvetí a nakoniec možno priestorové vzťahy vyjadriť aj na úrovni celého 
textu, kde majú dôležitú úlohu jazykové konektory. Najčastejšími prostriedkami na vyjadrovanie 
priestorových významov sú predložkové pády a príslovky.

Kľúčové slová: priestor, priestorový význam, lingvistický aspekt, jazykové prostriedky na 
vyjadrovanie priestorových významov

ИСКАЗИВАЊЕ ПРОСТОРНИХ ОДНОСА У СЛОВАЧКОМ ЈЕЗИКУ

Категорија простора не постоји као посебна граматичка категорија иако има важну уло-
гу у бројним природним и друштвеним наукама од којих није мање важан ни лингвистички 
аспекат.  Начини изражавња просторних односа јесу бројни: творбени, лексички, морфосин-
таксички, синтаксички и текстуални, што значи да су бројна и језичка средства изражавања 
просторних односа. У ова језичка средства спадају предлози, прилози, именице, заменице 
(па чак и придеви и бројеви), морфеме: префикси и суфикси, као и сложеније структуре: 
просте реченице, сложене реченице и текст. Просторна значења се најчешће изражавају 
предлошко-падежним конструкцијама и прилозима.

Кључне речи: простор, просторна значења, лингвистичкy аспекат, језичка средства 
изражавања просторних значења 

Teória o podmienenosti typov jazykovej štruktúry životným prostredím jemu prislú-
chajúcich predstaviteľov a používateľov jazyka nie je nová. Početné lingvistické výskumy 
v posledných desaťročiach zdôrazňovali vplyv charakteru životného prostredia na, tak-
povediac, priestor jazykový. Mnohí bádatelia problematiku vzťahu medzi jazykom a pries-
torom odvodzujú zo samotného vzťahu medzi človekom a priestorom. Srbský lingvista 
Predrag Piper (1997) to objasňuje ako človekovu vrodenú potrebu, aby sa autolokalizoval 
v prvom rade fyzicky cez centrum rovnováhy. To znamená, že potreba človeka definovať 
priestor okolo seba vytvára potrebu vyjadriť tento priestor a vzťahy v ňom aj pomocou jazy-
ka.2 Všetko to, s čím sa v jazyku stretáme, nepatrí iba samotnému jazyku, ale sa jednotlivé 
zákonistosti fungovania jazykového systému môžu pozorovať ako manifestácia všeobec-

1 Prispevok je sučast’ou projektu Diskursi manjinskih jezika, književnosti i kultura u jugoistočnoj i srednjoj 
Evropi, 178017, ktory financuje Ministerstvo pro vedu a tehnologicky rozvoj RS.

2 Rôzne vedné odbory sa zaoberajú abstraktnejším tavrom lokalizácie, či autolokalizácie človeka súvisiacej so 
zafixovaním sociálnych koordinát jednotlivca v istej ľudskej spoločnosti – rodinnej, konfesionálnej, etnickej atď.
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nejších zákonitostí v ľudskom univerze. V príspevku sa pokúsime zistiť čím väčší počet 
jazykových prostriedkov, pomocou ktorých sa v slovenskom jazyku vyjadrujú priestorové 
vzťahy.3 Kategória priestoru má dôležité miesto v početných prírodných a spoločenských 
vedách, od ktorých nie je menej dôležitý ani lingvistický prístup k tejto problematike. 

Ako základ výskumu priestorových vzťahov Piper uvádza základné elementy na vyja-
drenie priestorových vzťahov. Je to trojčlenný model, ktorý tvoria objekt lokalizácie, lokali-
zátor (prostriedok lokalizácie) a orientátor (konkretizátor vzťahu medzi objektom lokalizá-
cie a lokalizátorom). Spolu tieto tri členy tvoria konkrétnu situáciu, napr.: Kniha je v taške. 
(kniha = objekt lokalizácie, taška = lokalizátor, predložka v = orientátor) Tieto tri elementy 
nie sú vždy explicitne vyjadrené. Ak máme napríklad vetu V Číne teraz svitá. (Piper, 1997) 
tak isto možno určiť objekt lokalizácie, ktorým je sloveso svitá, čiže objekt lokalizácie nie 
je vyjadrený subjektívom (svitanie), ale slovesom, pokým lokalizátorom je podstatné meno 
Čína a orientátorom predložka v. Vo vete: Dievča je vnútri., máme taký príklad, v ktorom sa 
objekt lokalizácie identifikuje na základe kontextu alebo situácie atď. 

Spôsoby vyjadrenia priestorových vzťahov možno pozorovať na základe niekoľkých 
kritérií. Tieto sa zakladajú na druhu vzťahu medzi orientátorom, resp. objektom lokalizá-
cie alebo lokalizátorom:
 1. Intralokalizácia (vzťahuje sa na vnútro lokalizátora, kde je umiestnený objekt 

lokalizácie, vnútorné, centrálne, bezprostredný/priamy vzťah) a extralokalizácia 
(vzťahuje sa na povrch alebo blízky priestor okolo lokalizátora, vonkajšie, peri-
férne, nepriame). Pri extralokalizácii možno, ak máme na mysli ideálny lokali-
zátor s jasne určenými stranami, vyjadriť nasledujúce priestorové vzťahy: predná 
a zadná strana, horná a dolná, bočné strany (vedľa, vľavo, vpravo).

 2. Orientátor ako súčasť alebo doplnok lokalizátora, chápeme ako, podmienečne 
povedané, časť priestoru, ktorá môže byť vo vzťahu k lokalizátoru statická ale-
bo dynamická, keď môže meniť svoj vzťah k lokalizátoru. Z tohto vyplývajú 
nasledujúce priestorové vzťahy: statické – lokatívnosť (Chlapec je v parku.) 
a dynamické – ablatívnosť (Chlapec odchádza z parku.), adlatívnosť (Chlapec 
prichádza do parku.) a perlatívnosť (Chlapec prechádza cez park.). Rovnaké 
vzťahy sa vyskytujú aj vo vzťahu objekt lokalizácie a lokalizátor. Ablatívnosť 
a adlatívnosť obsahujú limitatívny komponent.

 3. Priestorové vzťahy možno vyjadriť aj na osi vertikálnej (Nad/Pod naším bytom 
žila malá, ale hlučná rodinka.) a horizontálnej (Predo mnou/Za mnou stál podo-
zrivý chlapík.).

 4. Lokalizácia založená na dištancii sa vyjadruje vzťahmi: proximálnosť (Park je 
blízko/neďaleko školy. – malá vzdialenosť) a dištantnosť (Park je ďaleko od ško-
ly. – veľká vzdialenosť). Tiež môžno vyjadriť aj dĺžku lokalizátora (Posadali si 
pozdĺž steny.).

 5. Direktívnosť (Pricestujem k vám.).
 6. Kvantifikácia priestorového vzťahu ako informácia o lokalizácii, v ktorej exis-

tuje viac ako jedna strana lokalizátora (Profesor stojí medzi študentmi. Študenti si 
zastali okolo učiteľa.).

3 V príspevku sa v značnej miere opierame o Piperovou teóriou sémantickej lokalizácie.
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Príznačné sú najrozmanitejšie kombinácie jednotlivých vzťahov, napr.:
 a) Človek prechádza vedľa domu. /perlatívnosť, proximálnosť a extralokalizácia/
 b) Kniha je v taške. /lokatívnosť, intralokalizácia/
 c) Kniha je na taške. /lokatívnosť, extralokalizácia, vertikálna os/

Kategória priestoru sa v jazykoch nemorfologizovala, čiže neexistuje ako osobitná 
gramatická kategória ani na rovine tvaroslovnej, ani na rovine slovných druhov, na roz-
diel od kategórie času, spôsobu, osoby, čísla, rodu, slovesného vidu atď., hoci je kategória 
priestoru jednou z najdôležitejších jazykových kategórií vôbec. Chorvátsky jazykovedec 
I. Pranjković uvádza, že primárny dôvod, prečo sa kategória priestoru negramatikali-
zovala, je v tom, že sa priestor nepriamo vyjadruje inými primárnymi morfologickými 
kategóriami, predovšetkým kategóriou pádu a osoby, lebo tieto kategórie záväzne pred-
pokladajú a obsahujú priestorové relácie.4

Spôsoby na vyjadrovanie priestorových vzťahov sú mnohopočetné a rôznorodé: slo-
votvorné, lexikáne, morfosyntaktické (jednotlivé pády a predložkovo-pádové výrazy), 
syntaktické (vetné) i textové (nadvetné), ktoré sa realizujú pomocou početných jazyko-
vých prostriedkov. Medzi jazykové prostriedky vyjadrujúce priestorové významy patria 
predložky, prídavné mená, podstatné mená, zámená, príslovky, slovesá (dokonca aj čís-
lovky: Prvý stál pred vchodom, a druhý o tri metre ďalej.), morfémy: predpony (vypísať, 
dobehnúť) a prípony (nástupište, bylisko), ale aj zložité štruktúry: jednoduché vety 
s adverbom miesta, alebo vedľajšie vety príslovkové miestne v podraďovacom súvetí. 
Nakoniec možno priestorové vzťahy vyjadriť aj na úrovni celého textu pomocou jazyko-
vých konektorov. Najčastejšími prostriedkami na vyjadrovanie priestorových významov 
sú predložkové pády a príslovky.

Priestorové vzťahy možno vyjadriť slovotvorne pomocou predpôn a prípon. Pred-
ponami možno vyjadriť priestorový význam pri slovesách (vyjsť, vojsť, prejsť) a pod-
statných menách (výpis, zápis, opis). Pri substantívach sa vyskytujú aj celé skupiny, pri 
ktorých sa priestorový význam vyjadruje sufixom (sú to miestne substantíva nomina 
loci). Napríklad, pri substantívach stredného rodu charakteristickým sufixom označujú-
cim priestor je sufix -isko (ihrisko, bojisko, letisko, bydlisko, javisko, hľadisko). Podob-
ne sa pri substantívach ženského rodu vykytujú sufixy -áreň, -iareň, (čakáreň, lekáreň, 
kaviareň) alebo -ňa (pracovňa, učebňa) a nakoniec možno vyjadriť priestorový význam 
aj prefixálno-sufixálnym tvorením (pohorie, prímorie, predmestie, nástupište). Prefixy 
sa v jazyku často vyskytujú ako determinátory priestorových vzťahov, čiže orientátory. 
Najčastejšie vznikli z predložiek a ich funkcia v zložení slov s prefixom (najčastejšie slo-
vies) je podobná funkcii predložiek, s tým rozdielom, že nie sú ako predložky usmernené 
na konkretizáciu vťahu medzi dvomi predmetmi, ale na modifikáciu sémantiky slovesa 
(najčastejšie významy prefixov sú, napr: vy-: extralokácia, vo-: intralokácia, nad-: supra-

4 Kategóriou pádu sa podľa Pranjkovića vjadrujú vzťahy, predovšetkým priestorové, medzi predmetmi, 
pričom sa predpokladá, že sa objektu lokalizácie určuje miesto pomocou lokalizátora a miesto, čiže lokalizátor 
sa považuje za známy predovšetkým na základe rečového prejavu. Podobná je situácia aj pri kategórii osoby, 
ktorou sa označujú účastníci komunikácie nachádzajúci sa v istom priestore – v priestore, v ktorom sa hovorí 
a v priestore, ktorému sa hovorí. 
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lokácia, pod-: sublokácia atď.). Mnohé prefixy možno chápať ako primárne priestorové 
prefixy: od-, do-, vy-, nad-, pod-, pre- atď.5

Lexikálne vyjadrovanie priestorových vzťahov, čiže jednotlivými slovami, zname-
ná vyjadrovanie pomocou prísloviek (tu, tam, blízko, ďaleko, oproti, vedľa), prídavných 
mien (blízky, ďaleký, horný, dolný, pravý, ľavý, severný), slovies (odniesť, doniesť, preni-
esť) a podstatných mien (miesto, priestor, miestnosť, ihrisko, čakáreň).

Predložkové pády s príslovkovým miestnym významom sú najrozvitejším podsys-
témom jazykových prostriedkov, ktorými sa vyjadrujú priestorové vzťahy v slovenskom, 
ale aj v ostatných slovanských jazykoch. Ako aj ostatné slovanské jazyky, slovenčina 
nemá rozvitý morfologický výraz na vyjadrenie sémantickej kategórie priestoru. Syntak-
tický model predložkových pádov, pomocou ktorých sa vyjadrujú priestorové vzťahy je 
početnejší od iných modelov na vyjadrovanie priestorových vzťahov a predstavuje oso-
bitný syntakticko-sémantický podsystém miestnych pádov. Najčastejšie taký model tvorí 
predložka a istý pád, i keď sa priestorové vzťahy môžu vyjadriť aj pádom bezpreložko-
vým (prechádzať ulicu, prechádzať sa ulicou), ale takéto konštrukcie sú zriedkavejšie. 
Predložkové pády sú jedným z najčastejších prostriedkov na vyjadrovanie priestorových 
vzťahov, lebo tieto výrazy obsahujú všetky tri elementy: objekt lokalizácie, lokalizátor 
a orientátor, ktoré sú spravidla explicitne vyjadrené. Veľký počet predložkových pádov 
má primárne priestorový význam. V slovenčine existuje šesť pádov, z ktorých všetky 
pády okrem nominatívu môžu vyjadriť priestorový vzťah, pritom vyjadrujú všetky vyššie 
uvedené významy s dôrazom na statickosť, resp. dynamickosť (lokatívnosť: Chlapec je 
na ulici., ablatívnosť: Chlapec odchádza z parku., adlatívnosť: Chlapec prichádza do 
parku., perlatívnosť: Chlapec prechádza cez park., sublokatívnosť: Chalpec si sadol pod 
strom., supralokatívnosť6: Vták lietal nad domom. atď.)

Predložkovo-pádové konštrukcie môžu byť jednoduché, čiže jednočlenné, ale aj 
odvodené, dvojčlenné a viacčlenné (vpravo od stola, paralelne s nami). Existujú aj také 
konštrukcie, keď sa v syntagme namiesto pravej predložky a pádu vyskytuje  podstatné 
meno a vtedy hranica medzi nimi nie je ostrá, napr.: čelo stola, vrch hlavy.

V menšej miere sa priestorové vzťahy vyjadrujú prostými pádmi, napr.: akuzatívom 
(prechádzať ulicu) alebo inštrumentálom (prechádzať sa ulicou). Pri akuzatíve sa priestor 
chápe ako objekt zasiahnutý slovesným dejom, pokiaľ pri inštrumentáli sa priestor chápe 
ako svojrázny „prostriedok pohybu“. Znamená, priestor sa nechápe ako okolnosť slo-
vesného deja, ale ako prostriedok, ktorým alebo na ktorom sa slovesný dej uskutočňuje. 
Spravidla tu ide o priestor vyjadrený podstatnými menami, ktoré majú zvýraznenú dĺžku 
alebo povrch: prechádzať sa ulicou, lesom, pobrežím, (ale nie aj prechádzať sa izbou).

Kritéria, na základe ktorých funguje systém predložkových pádov (lokatívnosť, abla-
tívnosť, intralokalizácia, extralokalizácia atď.) je vo väčšej alebo menšej miere podobná 
vo všetkých slovanských jazykoch, nielen pokiaľ ide o vyjadrovanie priestorových vzťa-
hov pomocou predložkových pádov, ale aj pomocou prísloviek, ktoré sú ďalším dôležitým 

5 Osobitne by sme sa mohli zaoberať otázkou kombinovania prefixov a predložiek, napr. prefix vy- sa vy-
skytuje s predložkou z: vyjsť z izby (ale nie aj vyjsť do).

6 Pranjković uvádza sublokatívnosť a supralokatívnosť ako podkategórie priestorových významov vzťahu-
júcich sa na vertikálnu os.
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a pomerne zložitým systémom na vyjadrovanie priestorových vzťahov už samotným faktom, 
že majú v realizovanom jazyku vysokú frekventovanosť. Predovšetkým tu máme na mysli 
príslovky miesta, ktoré okrem primárnej sémantiky miestnej, sa veľmi často využívajú aj 
na vyjadrovanie iných nemiestnych významov. Príslovky, ktorými sa vyjadrujú priestorové 
vzťahy sú miestne príslovky so sémantikou miesta (tu, vonku, vzadu) alebo smeru (odtiaľ, 
von, vpravo, vľavo), pričom niektoré možu byť aj polysémantické a tak v jednom kontexte 
môžu označovať miesto (nachádzať sa tam) a v inom smer (ísť tam) v závislosti od toho, či 
sa vyskytujú pri statických slovesách alebo slovesách pohybu. Priestorové príslovky môžu 
byť deiktické (tu, tam, sem, odtiaľ, potiaľ), nedeiktické (južne, severne). Deiktické sa delia 
na zámenné (tu, tam, odtiaľ) a nezámenné (vnútri, vonku, oproti). Väčšina z nich vyjadruje 
orientačný aspekt priestorovej lokalizácie, pričom rovnako ako predložkové pády môže 
vyjadriť nasledujúce významy: intralokalizáciu (vnútri), extraloklalizáciu (vonku), prednú 
stranu (vpredu), zadnú stranu (vzadu), hornú stranu (hore), dolnú stranu (dole), laterálnu 
priestorovú orientáciu (vedľa, popri) a osobitnú laterálnu priestorovú orientáciu (vľavo, 
vpravo, doľava, doprava), proximálnosť (blízko) a distálnosť (ďaleko) a tiež možu vyjadriť 
aj viac ako jednu stranu lokalizátora alebo všetky strany lokalizátora (okolo). 

Na syntaktickej úrovni možno priestorové vzťahy vyjadriť pomocou jednodu-
chej vety alebo súvetia. Priestorové vzťahy na úrovni jednoduchej vety najčastejšie sa 
vyjadrujú adverbiálne, čiže príslovkovým určením miesta (Tu sa nič nedeje. Niekde sa 
stretneme. Pôjdeme domov.) Pri slovesách typu žiť, bývať, prebývať záväzne musí stáť 
príslovkové označenie priestoru, ktoré tu pôsobí nie ako okolnosť deja, ale ako predmet 
slovesnej činnosti nevyhnutný na jej realizáciu (On žije v Rakúsku. Tento študent býva 
v internáte.). Na úrovni súvetia priestorové významy možno vyjadriť subordinatívnou 
vetou, čiže vedľajšou vetou príslovkovou miestnou (Stretneme sa tam, kde sme sa dohod-
li. Tam kde pôsobil, zanechal významné stopy). 

Vyjadrovanie priestorových významov na úrovni textu sa zakladá na využívaní jay-
kových konektorov tu, tam, sem, odtiaľto, potiaľ, na tom mieste atď. (Ich dvor bol široký. 
Neraz bolo počuť odtiaľ veľký hluk a smiech detí.; Odišli sme do Anglicka. Tam boli 
podmienky lepšie.) Osobitný prípad sa vyskytuje najmä v textoch náučného štýlu, kde 
sa často stretáme so svojráznym označovaním priestoru v samom texte, napr.: ako sme 
už hore povedali, o tom budeme hovoriť v nasledujúcej kapitole a pod.

Kategória priestoru často slúži ako podklad iným abstraktnejším tvarom kategori-
zácie, lebo priestorové metafory umožňujú vlastne konkretizáciu abstraktných obsahov. 
Mnohé kategórie sa priamo alebo nepriamo odvodzujú z kategórie priestoru. Ide o pries-
torové metafory, ktoré vznikajú metaforizáciou priestorových relácií, čiže transponova-
ním kritérií na označovanie priestorových vzťahov (odskočiť od podlahy) do vzťahov 
s inou sémantikou (temporálnosť: čakať od soboty, kauzálnosť: rozplakať sa od radosti, 
oženiť sa z lásky, kvalifikatívnou: kľúč od auta, vlastníctvo: láska v nás ešte žije, spôsob: 
ofarbiť stenu na zeleno atď.) 

V našej práci sme podali iba stručný prehľad jazykových prostriedkov, pomocou kto-
rých sa vyjadrujú priestorové významy v slovenskom jazyku a ktorý môže byť úvodom 
do nastolenej problematiky. Z uvedeného vyplýva a ukazuje sa potreba za hlbším popisom 
a opisom jednotlivých jazykových prostriedkov vyjadrujúcich priestorové vzťahy.
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Ясна Ухларик

ВЫРАЖЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЛОВАЦКОМ ЯЗЫКЕ

Резюме

Категория пространства не является особой грамматической категорией, несмотря на 
то, что она играет важную роль во многих естественных и гуманитарных науках, включая 
и такой важный аспект, как лингвистический. Существует много способов выражения  про-. Существует много способов выражения  про-Существует много способов выражения  про-  про- про-
странственных отношений: словообразовательный, лексический, морфосинтаксический, 
синтаксический и текстуальный, что указывает на многообразие языковых средств выраже- и текстуальный, что указывает на многообразие языковых средств выраже-и текстуальный, что указывает на многообразие языковых средств выраже-, что указывает на многообразие языковых средств выраже-что указывает на многообразие языковых средств выраже- средств выраже-средств выраже-
ния пространственных отношений. К данным языковым средствам относятся предлоги, на-. К данным языковым средствам относятся предлоги, на-К данным языковым средствам относятся предлоги, на-
речия, существительные, местоимения и даже прилагательные и числительные, морфемы 
(приставки и суффиксы), а также более сложные структуры: простые предложения, слож- структуры: простые предложения, слож-структуры: простые предложения, слож-: простые предложения, слож-простые предложения, слож-, слож-слож-
ные предложения и текст. Пространственные значения чаще всего выражаются предложно-
падежными конструкциями и наречиями.
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ПАРТИКУЛЕ У СЛОВАКИСТИЦИ И СРБИСТИЦИ

После уводних напомена о обради партикула у српској традиционалној и савременој 
лингвистици са посебним освртом на радове Милке Ивић и Павице Мразовић следи 
детаљна информација о партикулама у словачкој лингвистици при чему се води рачуна како 
се компарацијом може иновирати подела партикула на поједине групе и у српском језику. 
Инспиративан материјал пружа академска Morfológia slovenského jazyka (1966) у којој је 
поглавље Partikule написао Јозеф Мистрик на шездесетак страница. Скраћена верзија ове 
тематике је дата у универзитетском уџбенику морфологије (Оравец – Бајзикова – Фурђик). 
Систематика је илустрована егземплификатима и примерима на српском језику преводом 
одговарајућих словачких еквивеланата. У завршном делу рада се констатује сличност при-
ступа партикулама у словачком и чешком језику.

Кључне речи: србистика, словакистика, партикуле, прилози, везници, класификација 
партикула на групе и подгрупе, семантика

1. Партикуле као посебна врста речи обрађене су и у србистици, и у словаки-
стици с тим да је литература o њима богатија на словачком језику, а и класификација 
партикула у поређена два језика је различита. У стандардном српском језику њихову 
кратку дефиницију дао је Михаило Стевановић (Стевановић 1970 : 383). Истиче да 
су то по пореклу и по свом облику најчешће прилошке речи или везници и да је 
главни критериј за њихово издвајање у посебну врсту речи њихова фреквенција у 
језику и њихово значење. Као посебну врсту издваја модалне партикуле које се могу 
исказати једном речју (вероватно, можда, ваљда, заиста), али и модалним исказом 
(без сумње, нема сумње, по својој прилици, боже сачувај).

Са оваквим приступом партикулама се срећемо и у школској пракси. У сред-
њо  школском уџбенику (Станојчић – Поповић 1992 : 121) аутори у складу са Стева-
новићевим материјалом говоре о партикулама као речима које се односе на целу 
реченицу и служе за истицање личног става (модалне партикуле), за пока зивање, за 
питање и за потврђивање и одрицање.

Дубљу анализу партикула урадила је еминентна лингвисткиња Милка Ивић 
у прилогу О српскохрватским реченичним прилозима (Ивић 1970 : 1–14) у коме 
лексикалне јединице са општом карактеристиком партикула посматра са изразима 
адвербијалног карактера и назива их реченични прилози. Ауторка усредсређује 
пажњу пре свега на функцију ових израза код модификације значења реченице (по 
њој реч је о реченичним модификаторима). Истовремено прати и њихову функцију 
као текстуалних конектора. С друге стране посебно наводи примере када прилог 
модификује значење самог глагола. Милка Ивић се у обради материјала ослања 
углавном на тадашње немачке и енглеске лингвисте, иначе инспирисана по њој ра-
довима логичара. Пажњу завређују ауторкини егземплификати из српског језика 
из којих проистиче да термин реченични прилог обухвата сем лексичких јединица 
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адвербијалне провениенције (превасходно) и саме партикуле (можда, истина, то-
бож, као, наиме), али и енумеративне изразе (прво, друго, најзад, с једне стране, с дру-
ге стране), као и изразе парентетичког карактера (по мом мишљењу, с опроштењем, 
у том случају). Функција модификатора се ту везује са организацијом дела реченице 
и на основу тога ауторка разликује екстерне и интерне модификаторе.

О партикулама у српском језику је писала и германистка Павица Мразовић 
(Мразовић 1990 : 301–309). Већ у уводу студије истиче да у центру њене пажње 
биће „само те непроменљиве речи које нису ни предлози, ни везници, ни прило-
зи“. Партикуле српског језика је класификовала у пет група: 1. модалне партикуле 
(подељене у две подгрупе), 2. градационе партикуле, 3. конверзационе партику-
ле, 4. партикуле еквивалентне са реченицом, 5. копулативне партикуле. Како ис-
тиче Мијавцова (Мијавцова 2009 : 35), ова класификација има додирне тачке са 
класификацијом млађе словачке лингвистке Марије Шимкове. 

2. У словачкој лингвистици богат материјал о партикулама налазимо у академ-
ском делу Morfológia slovenského jazyka (Братислава, 1966). Поглавље Partikule (с. 
746–806) написао је Јозеф Мистрик, иначе познат широкој славистичкој јавности 
у свим земљама. Његова дефиниција (Мистрик 1966 : 746) ове всрсте речи гла-
си: „Партикуле су помоћне речи којима експедијент надовезује на контекст или на 
ситуацију при чему исказује разне семантичке нијансе појединих израза или исказа 
и контекстуалних и актуализационих односа. У усменом или експресивном писа-
ном саопштењу обавештајним, жељним и упитним реченицама партикуле дају емо-
ционалне нијансе и карактер узвичних реченица. Свакако, с обзиром на ситуацију 
или на контекст.“

Навешћемо један пример како демаркативна партикула утиче на исказ. Пре-
ма неутралном исказу Имам хиљаду евра може стајати читав низ реченица са 
субјективним ставом говорног лица у зависности од ситуације:

Имам само хиљаду евра.
Имам чак хиљаду евра.
Имам бар хиљаду евра.
Имам још хиљаду евра.
Имам вероватно хиљаду евра.
Имам можда хиљаду евра.
Имам баш∕‘управо хиљаду евра.
Имам и хиљаду евра.
Имам скоро∕безмало∕готово хиљаду евра.

Примери су адаптирани из наведене морфологије с тим да се неке партику-
ле у реченицама српског језика дефинишу као прилози и везници. Нпр. речју и у 
претпоследњем примеру се по Речнику српскога језика (Нови Сад, 2007, с. 443) 
потенцира исказ, али је и обрађено као везник. А у вези са последњом варијантом 
наведени извор тумачи одредницу скоро као прилог са значењем: у блиској прошло-
сти; у блиској будућности; безмало, готово. Са друге стране код одреднице безмало, 
исто уврштене међу прилоге, налазимо синонимијски ред: готово, скоро, замало, 
умало, малтене.
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Иначе Јозеф Мистрик у поменутој морфологији после дефиниције, значења и 
функције партикула прелази на њихову класификацију. Разликује: 1. интродуктивне 
партикуле, са подгрупама адјунктивне партикуле и адхортативне партикуле, и 2. де-
маркативне партикуле, са подгрупама експликативне партикуле, евалуативне парти-
куле и короборативне партикуле. Следи анализа формалног аспекта партикула које ау-
тор дели на примарне и секундарне и на монолексичке и вишелексичке∕полилексичке. 
Теоретска полазишта су обрађена до с. 757 после које је под насловом Поједине пар-
тикуле дата богата ексцерпција око 200 одредница – партикула поређаних абецед-
но (до с. 801). Илустративни материјал сведочи о чињеници да значајну улогу код 
семантике партикула има контекст и да неке партикуле одликује полисемантичност. 
Поглавље о партикулама се завршава њиховим међуодносом са другим врстама 
речи; посматра се пре свега релација партикуле – везници и партикуле – прилози, 
маргинално и партикуле – променљиве всрте речи. Интерпретирани материјал је ин-
тересантан и са компаративног словачко-српског аспекта.

3. За универзитетску наставу је Мистриково поглавље о партикулама при ла-
гођено у уџбенику морфологије чији аутори су Оравец, Бајзикова и Фурђик. Ау-
тор овог поглавља (Оравец 1984 : 200–208) сем примера преузетих од Мистрика у 
којима партикуле стоје испред израза мере (види тачку 2 овог рада са реченицама 
изведеним од неутралног исказа Имам хиљаду евра) Оравец као аутор поглавља 
наводи примере разних позиција партикула – оне могу да стоје пред било којим 
чланом реченице, који истичу као језгро исказа. Партикула само у примерима који 
су преведени са словачког језика (с. 200 наведеног извора) својим померањем у 
реченици ставља у сваком од наведених случајева акценат на други члан реченице. 
Упореди примере изведене од неутралне реченице Отац је дао брату за бомбоне 
јуче пред продавницом.

Само отац је дао брату за бомбоне јуче пред продавницом. 
Отац је дао само брату за бомбоне јуче пред продавницом. 
Отац је дао брату само за бомбоне јуче пред продавницом. 
Отац је дао брату за бомбоне само јуче пред продавницом. 
Отац је дао брату за бомбоне јуче само пред продавницом. 

И у овом извору (у универзитетском уџбенику морфологије словачког језика 
од Оравца, Бајзикове и Фурђика) после уводних информација о партикулама сле-
ди њихова класификација. Основна је семантичка подела партикула заснована на 
ширини значења. Партикуле са ширим и апстрактнијим значењем „кореспондују“ 
са везницима, те је код њих у првом плану надовезивање и зову се интродуктивне 
партикуле. Партикуле са ужим, али истовремено богатијим значењем имају „до-
дирне тачке“ са прилозима. Сем тога што надовезују на контекст или на ситуацију 
изразито исказују разне семантичке нијансе са аспекта експедијента и спадају међу 
демаркативне партикуле. Говорно лице помоћу демаркативних партикула упућује 
на израз, на суштину исказа. 

Иначе увидом у лексикографски материјал (пре свега Речник српског језика 
Матице српске из 2007. године, у даљем тексту РСЈ 2007) уочавамо да је број пар-
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тикула у поређењу са словачким језиком много мањи јер веома често се у србистици 
упркос партикуларној функцији велики број речи сврстава међу прилоге иако из 
егземплификата и семантике проистиче да би корисника речника требало упутити 
на чињеницу да су то и партикуле које имају додирних тачака са прилозима.

4. У следећем делу овог рада даћемо систематику партикула полазећи из сло-
вакистичке праксе с тим да ћемо наводити семантичке еквиваленте словачких 
примера за дату групу партикула. Почећемо интродуктивним партикулама које 
се ослањају на контекст или на ситуацију. Оне се деле на две подгрупе на осно-
ву модалног типа реченице коју актуализују. Као критеријум за поделу се узима 
опозиција обавештајне реченице – необавештајне реченице.

а) Адјунктивне партикуле (адјункција значи додавање, спајање, придру жи-
вање) стоје на почетку обавештајних реченица и дају им обележје актуелности и 
експресивности. Навешћемо само неке: а, али, иначе, само, дакле, додуше, тако...

А ко је крив ако није он? – Али, забога, што ми то ниси рекао? – Иначе у току дана није 
било ништа значајно. – Само на тај начин победићемо их. – Дакле, ниједан од одговора није 
тачан. – Додуше постигао је добар резултат. – Тако стижемо до закључка.

б) Адхортативне партикуле (адхортација значи: 1. подстицање, бодрење, 
охрабривање; 2. опомена, упозорење) налазе се на почетку необавештајних речени-
ца, дакле у заповедним, жељним и упитним реченицама:

Нека чита књигу! – Да се губиш одмах! – Та седите! – хајде да учимо! – Да си ми жив и 
здрав! – Нека ти је са срећом! – ваљда не касним? – Да ли имате времена? (Имате ли времена?) 
– Зар се не бојиш?

5. Демаркативне партикуле користимо у исказима да бисмо прецизирали из-
раз. Њихова семантика је конкретнија (ужа) и богатија него код интродуктивних 
партикула. У словакистици се разликују три подгрупе демаркативних партикула.

а) Експликативне партикуле служе за конкретизацију објашњења с тим да 
прецизирају део реченице (не целу реченицу као интродуктивне партикуле). Ова-
мо сврставамо речи типа бар, ионако, укупно, још, једноставно, најзад, уосталом, 
рецимо, ипак, односно, наиме, укратко, дакле, наводно, већ, заправо, нарочито, 
практично. За разлику од еквивалената већине ових речи у словачком језику (које 
се сврставају у партикуле) у српским речницима доминира став да су то заправо 
прилози. Примери:

Да сам га бар видео. – Ми смо ионако закаснили. – А то је укупно десет награда. – Тешко 
је одредити практично цену. – Он, укратко, тежи за влашћу.

Из тумачења ових примера проистиче да су то партикуле, иако то код датих 
одредница у речнику није наведено. С друге стране налазимо одреднице где се 
указује на њихову партикуларну карактеристику. Навешћемо неколико примера. 
Одредница једноставно се дефинише са два значења: прво од њих је прилошко (на 
једноставан начин, просто, без тешкоћа, лако), а друго „у служби речце“ (просто, 
напросто: Није дошао, јер је једноставно отпутовао). Одредница наиме се сврстава 
у партикуле у РСЈ (с 768), одредница најзад (с. 770) у прилоге с тим да се код дру-
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гог значења указује да је „у служби речце“. Одредница уосталом је уврштена међу 
чисте партикуле. 

б) Евалуативне партикуле (под евалуацијом подразумевамо „одређивање 
вредности чега, процена, процењивање“) исказују вредновање на оси међу полови-
ма да – не. Ове две партикуле су најмање експресивне. Називамо их и конфирма-
тивне и негативне партикуле.

Ка тачки да гравитирају партикуле дабо(г)ме, наравно, дакако, свакако, разуме 
се, сигурно, стварно, заиста, гарантовано, засигурно, добро („Дођи код нас.“ „До-
бро“), у реду као конфирмативне.

Ка тачки не су усмерене негативне партикуле. У случају да одбијемо позив 
(„Хоћеш ли доћи?“) можемо бирати читав низ синонима: (ма) какви, никако, ни-
пошто, ђавола, ни говора, тешко, нажалост (не могу). Иако се то у РСЈ не наводи, 
долази у обзир и реч шипак.

Понекад истом партикулом исказујемо помоћу интонације и конфирмативно и 
негативно значење. Нпр. „Тај ће сигурно доћи!“ може значити било да ће неко доћи, 
било да неће доћи.

Треба споменути и партикуле које стоје негде на средини осе да – не за које је 
уобичајен термин арбитративне партикуле. Исказују средње вредности модалитета 
(колебање, неодређен став). То су речи типа можда, ваљда, вероватно (с тим да се 
може додати и друга партикула: вероватно да према вероватно не).

в) Короборативне партикуле служе за истицање израза и његову актуализацију. 
Нпр.: Није ни писнуо. – Било ми је чак смешно. – Што више учиш, више знаш. – 
Чланарину је прикупљао, углавном, благајник. – Опстаћемо једино ако будемо до-
бро радили. – Баш добро што си дошао.

6. Код обраде партикула у академској морфологији словачког језика у поглављу 
Поједине партикуле егземплификати указују на чињеницу да је знатан број парти-
кула полисемантичан и да конкретно значење проистиче из контекста. Другим ре-
чима, и у овом случају одлучује комуникациона ситуација. О полисемантичности 
партикула сведоче и примери из РСЈ. У вези са одредницом само (с. 1187) као речци 
у прилошкој служби се упућује на четири значења:
 – за ограничавање: а) једино, искључиво (мислити само на свој џеп, говори-

ти само у стиху; б) не више него, свега (само тренутак∕часак∕моменат, само 
један корак до среће, в) иоле, имало (ако имаш само мало савести, ако ме 
само мало волиш;

 – а) за појачање (поштен како само може бити. Како ћу му само изаћи пред 
очи.); б) кад се нешто пита са недоумицом (Зашто ли је само дошао?);

 – (у конструкцији са „што“) тек што, једва што (Увукао врат међу рамена и 
само што шапће);

 – (у временском значењу) а) за изненадност и истовременост: тај час, тога тре-
нутка, одједном, неочекивано (Само се створи на вратима. Само се обре на 
прозору); б) (у конструкцији са „да“) истиче тренутак пред свршетак радње 
или стања (звезде само да се погасе).
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Захвалан материјал за боље познавање српског језика пружа одредница да 
као речца у РСЈ на с. 240 где се наводи осам значења. Примери∕егземплификати 
сведоче о томе да реч морамо посматрати у контексту да бисмо прецизирали 
њено конкретно значење (упореди рецимо и одреднице ако на с. 22 у везничкој и 
партикуларној функцији). У вези са тумачењем, да у везничкој функцији на с. 240 
примери са жељним реченицама могу се тумачити и другачије – да овде значи нека 
(Да си ми здрав!), а одредница нека је у РСЈ на с. 815 дефинисана и као партикула 
за исказивање пре свега заповести.

7. Из овог описа партикула у србистици и словакистици проистиче да је њихов 
скуп у словачком језику бројнији него у српском језику. Знатан број семантичких 
еквивалената прилошкох речи у српском језику спада у словачком језику међу 
партикуле, пошто се теоретски приступ овој групи речи разликује у поређеним 
језицима. Иначе у словакистици се партикуле обрађују слично као у бохемистици. 
Петр и колектив (1986) у академској граматици чешког језика (МЧ2 1986 : 228–238) 
указују на експресивну обојеност партикула. Њихова експресивност се креће међу 
крајњим тачкама емоционалности и интелектуалности. Могу се идентификовати и 
класификовати само на основу контекста у коме се јављају. Често их карактерише 
хомонимија са другим врстама речи односно са облицима речи, превасходно са вез-
ницима и прилозима, као и са променљивим врстама речи и њиховим облицима. У 
овој граматици се упућује и на појаву полисемантичности великог броја партикула. 
На основу дистинктивних обележја се сврстају у четири групе. Та обележја су: а) 
контакт, б) вредновање, в) емоционалност, г) структурација текста. Ако пажљиво 
проучимо у датом извору и подгрупе у оквиру наведених група, можемо уочити до-
ста велику подударност са класификацијом у словачкој лингвистици.

Иначе партикуле представљају захвалан материјал за обраду и у савременој 
српској лингвистици што се мора узимати у обзир код функционалног приступа 
граматичкој структури српског језика.
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Михал Тир 

ЧАСТИЦЫ В СЛОВАКИСТИКЕ И СЕРБИСТИКЕ

Резюме

После вступительных замечаний об анализе частиц в сербской традиционной и со-
временной лингвистикe с экскурсом в работы Милки Ивич и Павицы Мразович следует 
детальная информация о частицах в словацкой лингвистике, при этом рассматривается то, 
как благодаря сопоставлению языков можно внести инновации в классификацию частиц и 
в сербском языке. Много материала, наводящего на размышления, содержится в академиче-
ской Morfológia slovenského jazyka (1966), в которой глава «Частицы», написанная Йозефом 
Мистриком, занимает около 60 страниц. Сокращенная версия этой темы дана в университет-
ском учебнике по морфологии (Оравец, Байзикова, Фурджик). Систематика проиллюстриро-
вана примерами на сербском языке, переводами соответствующих словацких эквивалентов. 
В заключительной части работы констатируется подобие подхода к рассмотрению частиц в 
словацком и чешском языках.
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ЛЕКСИЧКА КАТЕГОРИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА  
СЛОВАЧКОГ ЈЕЗИКА У ДИЈАСПОРИ1

Словачки језик у Србији се као језик дијаспоре развија скоро три века. Процес логичне 
и прототипске категоризације у овом је језику анализиран у контексту егзосфере и ендосфере 
и са еколингвистичког становишта.

Кључне речи: категоризација, језичка дијаспора, егзосфера, ендосфера, језичка слика 
света.

Пре него што усмеримо пажњу на први синтагматски сегмент наше теме треба 
нагласити да је термин словачка дијаспора, језик словачке дијаспоре и сл., веома 
разуђен и диверсификован појам, како са ареалног, тако и са типолошког аспекта, 
као што је то, уосталом, и са српском или било којом другом језичком дијаспором.

Језик словачке дијаспоре се користи у тридесетак земаља широм света. Ка-
рактерише га широк распон језичке употребе у оквиру приватне, интерперсонал-
не, па све до разуђене мреже јавне језичке комуникације. Ову проблематику смо 
детаљније разматрали у посебној публикацији посвећеној словачком језика у усло-
вима енклавног и дијаспоралног развоја (Dudok 2008).

Оно што карактерише језик словачке дијаспоре у целини јесте да чува основне 
говорне карактеристике језичне средине из које носиоци језика потичу са видно 
присутним елементима језика нове средине у коју су се носиоци словачког језика 
интегрисали. Оваква ситуација нам је омогућила да у теорију стандардног словач-
ког језика покушамо интегрисати теорију плурицентричког развоја словачког 
језика, у првом реду у условима развоја словачког језика у бившој Југославији, 
пре свега у Војводини, у Румунији а у новије време и у Чешкој (Dudok 2008: 43). 
Према неким проценама чак преко половине свих носилаца словачког језика живи 
изван матичне земље (Sprievodca 2001; www.uszz.sk/Počty a odhady), дакле око 2,6 
милиона, од чега је, међутим, далеко највећи број носилаца словачког као успава-
ног језика, односно језика изван јавне комуникације, те нису укључени у активне 
процесе плурицентричког развоја језика. 

Мада наша концепција плурицентричког развоја словачког језика није у теорији 
словачког језика још општеприхваћена, што из објективних, што из субјективних 
разлога, сви досадашњи металингвистички аргументи и сама језичка пракса и 
теорија природног развоја словачког наговештавају да има реалне основе за њену 
научну основаност, а да ли и будућност, то већ зависи од самих носиоца словачког 

1 Овај рад настао је у oквиру пројекта Дискурси мањинских језика, књижевности и култура у 
југоисточној и средњој Европи, који финансира Министарство за науку и технологију Републике 
Србије.
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језика у условима развоја у диjаспори и еколингвистичке свести језичког окружења. 
Њена основна мањкавост је у томе што још није успела да изгради довољно јаку 
славистичку, социолингвистичку и општелингвистичку свест о постојању овог 
феномена, а у крајњем смислу, ни довољну истраживачку инфраструктуру. За 
сада постоје само видне спољне премисе јазичког плурицентризма, по Клосовој 
категоризацији, а то је социјални статус, односно основна премиса да је словачки 
језик административно, службено и сл. признат као стандардни језик у више земаља 
(Kloss 1978: 67). Важи то, у оквиру разног и различитог друштвеног статусног сте-Kloss 1978: 67). Важи то, у оквиру разног и различитог друштвеног статусног сте- 1978: 67). Важи то, у оквиру разног и различитог друштвеног статусног сте-
пена и варијабилне развојне динамике језичке толеранције, пре свега у Србији, у 
Румунији, у Чешкој и још по неким земљама (Dudok 2008; Nábělková 2008). 

Сваки језик у развојним условима дијаспоре, што природним путем, што 
административно-културним средствима, временом преузима језичка средства из 
доминантног језика, односно адаптира их на фонолошком, граматичком и лексич-
ком, као и на прагматичком и текстичком нивоу. Иако је словчаки језик у Србији, 
односно у Војводини, у оквиру светске дијаспоралне мапе словачког језика наjбоље 
сачувао одлике језика из своје језичке постојбине, и овај језик карактеришу бројне, 
штовише веома бројне, интерферентне појаве, у случају Војводине, из српског 
језика као друштвено и комуникативно доминантног језика. Највише су присутне 
у језику свакодневне усмене комуникације а нешто мање су изражене у стандард-
ном језику лепе књижевности и неким другим облицима стандарног језика јавне 
комуникације Словака у Бачкој, Банату и Срему (и то из сасвим разумљивог раз-
лога, што је то регулисани језик за који важе исте језичке норме без обзира на ад-
министративне и државне границе). О утицају српског на словачки језик у јавној 
комуникацији у Војводини баве се скоро сви слависти и словакисти у Србији, а 
понајвише М. Мијавец (поменимо само најновије њене радове Myjavcová 2001, 
2009), док у комуникативним сферама свакодневне и приватне комуникације тек 
понеки истраживачи (на пр. Dudok 2008, Novotná 2009, Týrová 2006, 2008). Интере-Dudok 2008, Novotná 2009, Týrová 2006, 2008). Интере- 2008, Novotná 2009, Týrová 2006, 2008). Интере-Novotná 2009, Týrová 2006, 2008). Интере-á 2009, Týrová 2006, 2008). Интере-Týrová 2006, 2008). Интере-ýrová 2006, 2008). Интере-rová 2006, 2008). Интере-á 2006, 2008). Интере-
сантно је да питањем језичке интерференције у билингвалним условима скоро да се 
и нису бавили дијалектолози, а управо овдашњи словачки дијалекти су у најновије 
време највише подложни језичком и културном утицају средине, пошто су се отво-
рили према савременим друштвеним и културним токовима, па тако и утицајима. 
Чак и најновији радови из ове области пренебрегавају српски језички елеменат 
и више констатују присуство хунгаризама, германизама, турцизама у словачким 
дијалектима. Тако на пример, А. Марић у својој најновијој публикацији из ове об-
ласти, у речнику словачког говора Старе Пазове, уз основну лекcичку одредницу 
наводи, поред осталог, и етимолошке квалификације, па открива и речи српског по-
рекла, што у заградама и наводи, али најчешће не наводи (Marićová 2010). У њеном 
раду веома велики број израза у словачком говору Старе Пазове српског порекла 
(или израза страног порекла где је био језик посредник српски) уз основну лексич-
ку одредницу нема никакав квалификат, што представља свакако стручни пропуст. 
Ради илустрације, наводим неколико примера из њене публикације: (и то, из раз-
лога уштеде простора, само основне одреднице):
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aperisaňí (c. 20), babura (c. 21), baták (c. 25), beľenzuke (c. 26), bobac (c. 28), braca (c. 30), 
búkať sa, buncať, burák, buťkuriš, buzdovám/n (c. 32), cárski, celofám/n (c. 33), črepara (c. 39)
deľínka, dikica (c. 42), dírať, direkňí, dispanzér (c. 42), dragojlo (c. 44), drľača, dŕľať (c. 45), dušеk, 
dvoceuka (c. 47), ďurďica, ďuture, ďutore, džandarplávi, džandarpláveť sa (c. 49) итд.

У цитираном раду Ане Марић о словачкој дијалекталној лексици у Старој Па-
зови необележених израза српског порекла има бар онолико колико и обележених 
израза. Тако велики укупни број лексема које нису словачког порекла говори, осим 
осталог, о двема основним стварима, и то: лексика приватне комуникације Слова-
ка у Старој Пазови, иначе карактеристична за локалне говоре, превазилази оквире 
територијалне дифернцијације локалног дијалекта и захвата, у неку руку, простор 
урболекта. Друго, толеранција посуђеница и њихова брза адаптација и интеграција 
у словачки језик, како од стране корисника словачког језика у Старој Пазови, тако 
и од стране истраживача који је и сам пореклом из ове средине (А. Марић), говори 
о томе да је у овом говору врло такна граница између језичке егзосфере и ендо-
сфере. 

Са сазнајне тачке гледишта то и не изненађује много. Дескриптивно орјентисани 
радови, углавном словакиста новосадске школе, нуде низ конкретних примера и за 
остале говорне реализације Словака у Војводини. У овом контексту се ова ситуација 
у поменутим радовима описује као асимилација. То је, међутим, само део истине и 
данас се са таквом констацијом не можемо у потпуности задовољити. Језик словач-
ке реалности у Војводини треба сагледавати дубље, и са еколингвистичке стране, и 
са прагмалингвистичког, и са когнитивног аспекта. 

Оно што је за језик словачке дијаспоре битно јесте да се лексикализми такорећи 
без већих културних, социјалних и језичких баријера прихватају у овдашњем сло-
вачком језику. Важи то, уосталом, за све језике у Европи, па и шире, због тога што 
су у непосредној вези са (непрестано) променљивом изванјезичком реалношћу, ег-
зосфером. Предност ове транспарентности у лексици је у томе што је врло лако 
могуће открити њихово непосредо или посредно језичко порекло. 

На пример, поменути израз baták који А. Марић сврстава у словачки лек-
сички фонд Старе Пазове у словачки је језик читаве словачке дијаспоре у бившој 
Југославији, дакле не само у Србији, доспео преко српског језика као посредника 
из турског језика. Овај се израз не налази ни у једном од словачких дијалеката који 
су историјски повезани са словачким језиком у Војводини, пошто су то говори, као 
уосталом и сам језик у целини, без непосредног контакта са српским језиком. Иста 
интерпретација важи и за изразе beľenzuke, buzdovám, dušek, ďuture. Слично је и са 
галицизмом deľínka који аутор цитиране публикације вероватно сматра словачком 
дијалекталном лексемом пошто не наводи поред одреднице никакву квалификацију 
која би упућивала на њено страно језичко порекло. У општесловачком језику се 
ова лексема адаптирала као delén, па би потенцијална словачка лексема без српског 
језичког посредовања гласила delénka (али за њену реалну лексичку реализацију 
нисам нашао потврду).

Егзосферу словачког језика као језика дијаспоре на простору Србије каракте-
рише веома велики број првобитних општеславенских лексема и јужнославизама 
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који представљају језичку тековину овдашњих Словака са којом су и населили ове 
просторе пре скоро три века. Логично је стога што је овај лексички систем само ино-
виран у новој средини. Међутим, на лексичку егзосферу се још увек понегде, па и у 
словачкој лингвистици, гледа почесто негативно. Јиржи Марван у вези са језичком 
европеизацијом, односно језичком евроиинтеграцијом помиње термин језичка 
агре сија (упореди на пр. германизација, или у новије време американизација). 
Мећутим, као прави еколингвиста, одмах након овакве констатације напомиње да 
се страни изрази, варваризми, овако посматрани углавном на лексикалном нивоу, 
када се посуђују речи у непосредној спрези са реланошћу спољњег света (Marvan 
2008:104). Процес у оквиру језичке егзосфере природни је процес у развоју већине 
природних језика.

Осим субјективних аргумената за толерантнији приступ језичке појавности 
из области егзосфере у условима дијаспоре нуди нам национално комуникатив-
но понашање и сама језичка слика света која се манифестује у сваком природном 
језику на посебан начин. Дакле, и у оквиру лексикализације треба рачунати са врло 
израженом присутношћу ендосфере. Сваки је језик, па и језик дијаспоре, испуњен 
властитим језичким материјалом на основу његових унутарњих диспозиција, 
унутарњег устројства, уређености, архитектуре. То је онај део језика, како каже 
Ј. Марван, при којем корисник осећа да је у својој рођеној кући ( па и сам термин 
ендосфера изводи од грчког префикса ендон који, између осталог, значи код куће, у 
срцу!) (Marvan 2008:104).

Ако нам се на први поглед могло чинити да у говору Старе Пазове домини-
ра лексичка категоризација мотивисана егзосфером, односно да је под утицајем 
српског језика, то је само једна страна медаље. Сваки природни језик располаже са 
више паралелних принципа који регулишу лексичку категоризацију. Најбоље се то 
огледа у секундарним комуникативним сферама, или боље речено, примери из ове 
области су транспарентнији. 

Покушао сам на то да скренем пажњу у свом недавном тексту где сам анали-
зирао називе за гљиве у словачком и српском језику (Dudok 2009, 2010). Словачки 
језик је као централни назив за флористичку класу прихватио и сачувао назив прас-
ловенског порекла huby, српски гљиве. У словачком језику блиском лексемом hlíva 
категоризује се посебна врста гљива која се у српском језику назива буковача (Pleu-
rotus pulmonarius). Слично као у српском, и у другим славенским, и њима блиским 
језицима, током њиховог развоја дошло је до одступања од егзосфере и стварања 
властите ендосфере, односно до процеса проширивања основног значења врсте на 
целу лексичку класу (упореди пољску лексемуgrzyby, руску грибы или литванску 
grybai). Ово индицира посебни лингвоареал за словачки (huby), чешки (houby), сло-
венчки (gobe), бугарски (гъби), делимично македонски (габи поред печурки), посеб-
ни лингвоареал би могао представљати српски и хрватски (гљиве), односно пољски 
(grzyby) и руски (грибы). Детаљнију слику словенског језичког простора, барем што 
се тиче основне категоризације лексеме гљива, пружају најновији дијалектолошки 
атласи (ОДА 1997, ОЛА 2000) лексикографски приручници појединих језика.
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У оквиру националне комуникативне свести (термин Ј. Стернина 2002) на лек-
сичком плану можемо запазити читаву лепезу лексикалне категоризације од ендосфе-
ре до егзосфере. Потврду за то пружају и квалитативна и квантитативна истраживања 
и контролне анкете. Са студентима словакистике у Новом Саду и славистике у Бра-
тислави смо то покушали потврдити, или оповргнути. Дали смо им једноставни зада-
так да у току једног минута напишу све називе за гљиве које знају или за које су чули. 
Респонденти из Словачке (укупно 17) су навели следеће лексеме:

babie ucho 1x
bedľa (b. jedlá, vysoká) 14x
červenák 1x
hlíva ustricová (hliva) 13x
hľuzovka 3x
holubinka 1x
hríb dubákový (dubový, dubák, dubák prvý, maslový) 18x
hríb kozákový, kozák 3x
hríb satanský (h. satan) 7x
kozák 1x
kuriatko 16x
kvasinka 1x
májovka 1x
masliak 8x
modrák 2x
muchotrávka 10x
muchotrávka červená 10x
muchotrávka tigrovaná 5x
muchotrávka zelená 10x
lysohlávka 9x
pečiarka 2x
pečiarka poľná 1x
pečiarka obecná 1x
plávka 6x
pleseň 1x
prašivka 5x
rýdzik 4x
suchohríb 9x
smrž 1x
šampión 7x
šampiňón 5x
tanečnica 1x
václavka 1x
vatovec 4x
závojnatka 1x

Новосадски студенти, припадници словачке дијаспоре (укупно 10 респондена-
та), навели су за исто време знатно мањи број лексема. Сматрамо да је главни разлог 
томе то што у Воводини није развијена гљиварска традиција а на резултате је утицао 
и фактор време (у билингвалној језичкој комуникации Словака у Војводини треба 
рачунати и са вишим степеном флуентности у говору). Ево резултата те анкете:
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bukovače 3x
dubáky 4x
hlívy 3x
hríby 3x
pečiarky 3x
plávky 2x
puhare 1x
šampiňóny 10x
kozák 1x
kuriatka 2x

Ако посматрамо како су категоризовали поједине лексеме словачки студенти 
у Словачкој и у Новом Саду примећујемо да је стратегија врло слична и креће се 
од логичне категоризације до прототипске – у смислу теорије Гжегорчикове (1996), 
Рошове (Rosch 1981) и Лејкофа ( 2006). Подједнако су наводили називе који су 
признати као стандардни у миколошкој струци (bedľa jedlá, muchotrávka zelená, 
kozák...) као и називе на основу прототипске категоризације. У случају прототипске 
категоризације запажамо висок степен диверзификације, која је условљена знањем 
(као код наших респондената) односно рефлексијом, језичком сликом света носила-
ца језика. Не улазећи у детаљнију анализу анкетног материјала (што би изискивало 
простор нове студије), видимо да се обадве групе приликом именовања наведеног 
семантичког поља подједнако не либе употребити посуђенице из контактних језика 
(види српски назив буковаче у говору новосадских респондената, односно чешки 
lysohlávka код братиславских респондената, на словачком је то holohlavec (Psilocybe 
sp.). У комуникативној националној свести је то природна ситуација, и није увек 
резервисана само за језик дијаспоре.

Логична, односно стручна категоризација је објективнијег карактера. Моти-
ванти који утичу на лексикализацију (те и терминологизацију) се кодифицирају, и 
као такве их акцептирају сви корисници јавног језика подједнако, како у условима 
развоја језика у матици, тако и у дијаспори.

У оквиру језичке прототипске категоризације, која је у непосредној спрези 
са реалношћу самог природног језика, диверзификација категоријалног просто-
ра је велика (Dudok 2010). Као потврду ове констатације довољан је пример. У 
гљиварској сфери словачког језика стручни је назив једне врсте гљиве muchotrávka 
cisárska (Amanita caessarea) који одговара српском стандардном изразу благва. У 
свакодневној комуникацији и спонтаном говору у употреби су и многи други нази-
ви, од дијактелних и региолекталних до општеприхватљивих за све словачке корис-
нике језика: cisárka, kráľovka, králka, královná, kráľova huba, kráľovská muchotrávka, 
kňahyňa, kniahňa, knejhňa, panska hubka, vaječník ...(Majtánová 1969). Осим тога, по-
знати су и старији називи који су сачувани у литератури královský hríb, cisársky hríb, 
huba cisárska, kňažica, žerdana ...(Majtánová 1969)

Приводећи крају наша запажања о лексичкој категоризацији у условима развоја 
словачког језика као језика дијаспоре, можемо закључити да овде у начелу владају 
исти прагматични принципи као и у матичној говорној средини. У говору стручне 
комуникације се примењује стратегија логичне, односно стручне категоризације. 
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У осталим комуникационим сферама, у првом реду у свакодневној комуникацији и 
дијалектима, језичка прототипска категоризација оплемењена је специфичном на-
ционалном свешћу. У језику дијаспоре је, наиме, граница егзосфере и ендосфере 
много тања него у језику матице. Штовише, у случајевима приватне и дијалекталне 
комуникације почесто говорници страни утицај и не осећају, већ се са њима језички 
саживљавају.
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ЛЕКСИЧECКАЯ КАТЕГОРИЗАЦИЯ И УПОТРЕБЛЕНИЕ  
СЛОВАЦКОГО ЯЗЫКА В ДИАСПОРЕ

Резюме

Словацкий язык как язык диаспоры развивается в Сербии почти три века. Процесс ло-
гической и прототипской категоризации в данном языке анализируется в контексте экзосфе-
ры и эндосферы и с эколингвистической точки зрения.
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STRUKTURA A VÝBěR HESEL BUDOUCÍHO  
ČESKO-SRBSKéHO FRAZEOLOGICKéHO SLOVNÍKU

Práce se zabývá strukturou slovníkového hesla ve čtyřech frazeologických slovnících, podává 
jejich analýzu, ukazuje na různorodost řešení vzhledu heslové stati a nabízí kriteria pro výběr jejich 
položek. 

Klíčová slova: lexikografie, frazeologické slovníky, heslo, heslová stať, výstavba slovníku.

СТРУКТУРА И ОДАБИР ЧЛАНАКА БУДУћЕГ ЧЕШКО-СРПСКОГ  
ФРАЗЕОЛОШКОГ РЕЧНИКА

Предмет рада је структура рјечничке одреднице и њихова анализа на примје рима из 
двају једнојезичких и двају преводних фразеолошких рјечника. У раду се указује на раз-
новрсност решења рјечничке одреднице и дају се критеријуми за одабир њених саставних 
дјелова.

Кључне ријечи: лексикографија, фразеолошки рјечници, одредница, структура одред-
ничког одјељка.

V této práci se budeme věnovat struktuře slovníkového hesla, tzv. heslové stati, která 
spolu s výběrem hesel patří do dvou nejdůležitějších kategorií pro výstavbu slovníku. O 
výběru frazémů pro překladový slovník a zdrojích, jak písemných, tak i elektronických 
na české a srbské straně jsme se věnovali v pracích Česko-srbský frazeologický slovník 
a srbské elektronické zdroje1 a Možnosti a hranice česko-srbského frazeologického slov-
níku (Popović 2010 : 194). Na začátku předesíláme, že zatím neexistuje česko-srbský 
frazeologický slovník, a pokud je nám známo, jeho vydání se ani nepřipravuje. 

V následujícím textu na příkladech představíme strukturu hesla ve dvou výklado-
vých a dvou překladových frazeologických slovnících a zároveň provedeme analýzu 
jejich charakteristik. Jedná se o výkladový Slovník české frazeologie a idiomatiky2 a Fra-
zeološki rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika3 a překladové slovníky Rusko hrvatski ili 
srpski frazeološki rječnik4 a Русско-польский фразеологический словарь.5 Jejich analý-
za by měla přispět k určení takových složek a charakteristik, které by zpracované heslo 
v budoucím česko-srbském frazeologickém slovníku mělo obsahovat.

1 Představeno na Kolokviu mladých jazykovedcov na Slovensku v listopadu 2010.
2 dále SČFI 2009.
3 dále Matešić 1982.
4 dále RHSFS 1979.
5 dále RPFS 1998.
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Slovník české frazeologie a idiomatiky

SČFI ve svých čtyřech dílech zahrnul přes 25 000 frazémů a idiomů současné češ-
tiny. V roce 2009 vyšel v novém vydání doplněn čtvrtým svazkem Výrazy větné. My se 
v našem příspěvku budeme věnovat především prvnímu dílu SČFI, obsahující Přirovná-
ní. Šíře zpracovaného materiálu SČFI je unikátní, a spolu s teorií a formou zpracování 
ukazuje, že „naše komunikace je budována na mnohem vyšších stupních prefabrikátů a 
klišé, než se dosud mělo za to“ (Čermák 2007 : 618). Vnitřní uspořádání hesel je abecední 
a na prvním místě se dává přednost substantivu. Pokud heslo obsahuje substantivum, je 
řazeno podle něj, pokud substantivum chybí, je řazeno buď podle adjektiva, verba nebo 
adverbia. V případě přirovnání se uvedená kritéria uplatňují pro slova řazená za kompará-
torem jak(o). Všechna ostatní hesla, tedy ta, která neobsahují jeden z uvedených čtyř dru-
hů slov, jsou řazena podle prvního slova spojení. Autoři přiřadili ke slovníku sémantický 
rejstřík (onomaziologický slovník), ve kterém je možné frazém hledat podle významové 
souvislosti, synonymie a zčásti i antonymie. 

V SČFI je při zpracování hesel kladen důraz na diferenci jejich povahy z hlediska 
frekvence jejich užívání. Ve slovníku jsou dva hlavní typy hesel: heslo výkladové a heslo 
odkazové. Oba typy mají i dva subtypy: heslo běžné a heslo okrajové. (SČFI, Přirovnání 
2009: 15)

Běžný typ hesla představuje většinu hesel ve slovníku. Výkladové běžné heslo je 
heslo zpracováno ze všech hledisek. Běžné heslo odkazové se liší jen formou od běž-
ného hesla výkladového a je řazeno na jiné místo abecedy (např. chodit jako bez hlavy 
se nachází pod H, SČFI, Přirovnání 2009 : 113) a je pouze odkázáno na základní tvar 
výkladového hesla (chodit / být jako bezhlavý, SČFJ, Přirovnání 2009 : 43), které je 
řazeno pod B a zde se znovu objevuje jako varianta. Naproti tomu heslo okrajové je 
zpracováno stručně, představuje zastaralý nebo nový úzus. Okrajové výkladové heslo je 
opatřeno pouze stručným naznačením svého kontextu a základního významu (např. být 
jako bábovka, SČFJ, Přirovnání 2009 : 39).

Heslová stať ve slovníku se skládá z heslového frazému (záhlaví) a složek, kterých 
může být 11. Tyto složky jsou: 
 – označení stylové charakteristiky; stylová příslušnost frazému, jeho expresivita a 

frekvence;
 – gramatické charakteristiky; uvádí se, které další morfologické tvary a textové 

funkce výraz má a zachycuje se v negativním smyslu omezenost jeho gramatic-
kých a textových funkcí;

 – transformace; většina frazémů má vedle variant paralelně další podoby, které mají 
jinou textovou funkci a syntaktickou platnost, ale význam mají stejný, přičemž 
nominalizace, adjektivizace a adverbializace jsou nejčastější typy transformací;

 – kontext a valence; ty jsou uvedeny v závorce před výkladem a spolu s ním tvoří 
celek, protože bez znalosti kontextu a valence nelze určit význam; zde se využívá 
termínu aktant a cirkumstant, ke kterým je naznačena valence, tj. různé osoby, 
věci, okolnosti apod., jež se frazému v kontextu účastní;

 – význam a funkce; výklad významu, při kterém se signalizují různé typy a šíře kon-
textu, obsahuje především slova základní povahy, pokud možno bezpříznaková
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 – exemplifikace; heslo může být exemplifikováno ve svém typickém kontextu; 
všechny příklady jsou necitátové;

 – další údaje o úzu, etymologii, motivaci a jiných souvislostech; tato různorodá 
část slouží jako výběrový doplněk různých aspektů toho, co vyžaduje některá 
z předchozích částí; vyskytují se zde upozornění na možnosti dalších tvarů, ety-
mologické poznámky, monokolokabilní slova,6 určité druhy vět nebo slovesných 
tvarů, ve kterých se obvykle vyskytuje frazém atd.;

 – synonymie; podle principu ekvivalence a podobnosti se frazémy dělí na oddíl 
označený S (synonyma) a Cf (confer = srovnej); oddíl Cf rozvíjí sémantiku dané-
ho frazému v jeho necentrálních rysech, které s ním zřetelně zachovávají souvis-
lost;

 – opozita užší a širší; v oddíle označeném A se uvádějí frazémy a výrazy podle 
principu opozita a kontrastu;

 – odkaz na sémantický rejstřík; tímto se frazém zařazuje do jedné nebo více séman-
tických tříd podobných frazémů, tyto odkazy jsou jednoslovné;

 – cizojazyčné ekvivalenty – tyto jsou uváděny v tomto pořadí: angličtina, němčina, 
francouzština a ruština; ekvivalenty se liší podle svého statutu v cílovém jazyce 
a upozorňuje se na shody a rozdíly vzhledem k češtině; symbolem ! se např. 
upozorňuje na strukturu, která v cizím jazyce formálně již není přirovnáním nebo 
patří do jiné oblasti idiomatiky a frazeologie (SČFI, Přirovnání 2009 : 17–25).

Na příkladu frazému Abrahám představíme heslovou stať a její charakteristiky: 
být starý jako Abrahám
(neutr; důraz, říd) 0 ot, neg, imp, imp neg, pl 
Adj starý j. A.
(Muž, někdy s odstínem údivu a ve vztahu k jeho zkušenosti a filozofickému nadhledu:) být neob-

vykle starý, popř. i zkušený, moudrý a rozvážný. ♦ Abrahám, biblická postava (Gn 11 – 25), byl heb-
rejský patriarcha, praotec židů a zakladatel judaismu; podle bible žil 175 let. ■ S starý, být starý j. 
Metuzalém, pamatovat Abraháma A ještě mu teče mlíko po bradě, je to zelenáč, má ještě skořápku 
v zadku / u prdele, může se holit v průvanu, mít telecí léta Cf starý, být starý j. sám svět, být už v letech, 
je mu už nějaký pátek.

(А) be as old as Methuselah / Adam (N) alt w. Methusalem sein (F) vieux c. Hérode 
/ Methusalem / le monde (R) он стар(ый) к. мир,! из него песок сыплетя (SFČI, Při-
rovnání 2009 : 33).

V našem příkladu je heslové záhlaví být starý jako Abrahám. Charakteristika tohoto 
frazému je:
 – neutrální (stylová příslušnost), důrazný (expresivita) a řídký (frekvence);
 – možných gramatických kategorií: negativní charakteristiky (0), otázky, negace, 

imperativu, záporného imperativu, plurálu;
 – s možností transformace: adjektivizace; symbol ° označuje slovo gramaticky 

nebo lexikálně obměnitelé;
 – kontext a valence jsou dány v závorce před výkladem;

6 Slova s jedinečnou spojitelností (Čermák 2007 : 30)
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 – znamenající neobvykle starý, popř. i zkušený, moudrý a rozvážný;
 – neuvedená exemplifikace;
 – jehož etymologie je biblická, za symbolem ♦ se uvádějí další údaje o úzu, etymo-

logii atd.
 – za symbolem ■ jsou uvedena synonyma a ekvivalenty (S) a širší synonymie, 

nepřímá funkční ekvivalence (Cf) a opozita (A) 
 – odkaz na sémantický rejstřík, ten je vždy jednoslovný, uváděn je po S, A nebo Cf, 

v našem případě je to starý;
 – ekvivalenty ve všech čtyřech světových jazycích.

Heslový frazém (záhlaví) může obsahovat varianty dvojího typu. Varianty synta-
gma tické jsou v SČFI v kulaté závorce a označují část hesla v určitých kontextech vypus-
titelnou, např.: 

být° (opuštěný) j. hruška v (širém) poli (SČFI, Přirovnaní 2009 : 127).
Varianty paradigmatické jsou uvedeny lomítkem za slovem, popř. několika slovy, s nimiž alter-

nují, nebo zkratkou n. (nebo) u víceslovných frazémů, např.:
naříkat° / fňukat° j. stará bába (SFČI, Přirovnání 2009 : 38) 
nebo
jde j. na pohřeb n. tváří se j. když jde / j. by šel na pohřeb (SFČJ, Přirovnání 2009 : 279).7

Část frazému uváděná v hranaté závorce upozorňuje na závazný nebo charakteristický slovní 
kontext hesla, který, zvláště u hesel formální a větné povahy, je k jejich popisu nezbytný, např.: 

dělej jak / co dělej [stejně se ti to nepodaří / nepovede] (SČFI, Přirovnání 2009 : 83).

Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika 

Ve Frazeologickém slovníku charvátského nebo srbského jazyka Josipa Matešiće 
jsou frazémy uspořádány abecedně a o jejich zařazení rozhoduje to, zda je v něm pří-
tomno a) substantivum, b) adjektivum, c) verbum, d) adverbium nebo pronomen. Situace 
je stejná jako v SFČI s jedním rozdílem, totiž frazémy jsou uváděny tolikrát, kolik mají 
plnovýznamových slov (tj. substantiv, adjektiv, verb, adverbií, pronomen a numerálií), 
přičemž „obrada i tumačenje slijede samo pod jednom natuknicom“ (Matešić 1982 : VII).8 
Slovník obsahuje více než 30 000 heslových slov (natuknica), ze kterých kolem 12 000 
tisíc bylo zpracováno. Heslová slova jsou označená velkými písmeny a pod nimi jsou 
umístěny frazémy, které obsahují výklad a exemplifikace (citáty) nebo jsou jen odkazové-
ho charakteru. Lexikálně slovník vychází z excerpčního materiálu primárně budovaného 
jako základ pro slovník Matice charvátské a Matice srbské a výběrově z krásné literatury 
posledních 20 letech, z novin a časopisů a překladů. Důraz byl kladen na současný jazyk, 
jeho aktuální stav. 

Matešićův Rječnik se od SČFI liší jedním prvkem, zato ovšem podstatným: chápá-
ním, co to je frazém: „Činjenica da frazem nije rečenica, da on po svojoj strukturi nije 
samostalan tekst govori o njegovoj srodnosti sa riječju i o njegovu razlikovanju od tipova 
čvrstih veza riječi rečeničnog karaktera kao što su na primjer poslovice, krilatice, cita-
ti…“ (Matešić 1982 : VI); do tohoto slovníku tedy nejsou zařazeny frazémy větné.

7 Toto je příklad běžného hesla odkazového; odkázáno je na heslo jít j. na funus.
8 Viz Popović 2010 : 194–198.
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V Matešićově slovníku jsou též uvedeny varianty, a to jak paradigmatické, které 
se nacházejí v kulaté závorce a jsou autorem definovány jako alternativní varianty, tak 
i syntagmatické (autor je nazývá fakultativní části frazému), uvedené v hranaté závorce 
např.:

utuviti pf. (uvrtjeti pf. i sl.) [sebi] u glavu (pod heslem HLAVA, Matešić 1982 : 152).
Z gramatických charakteristik slovník uvádí slovesný vid u sloves v infinitivu (kromě slovesa 

biti. Frazémy, k nimž se pojí ustálené určité finitní tvary verba, jsou uvedeny pod tímto typickým tva-
rem: présentem, perfektem, futurem nebo kondicionálem.

Stylová charakteristika se uvádí, pouze jedná-li se o ironii a označuje se zkratkou iron.
Číselná označení jsou použita v případech homofonů (např. KOSA1 KOSA2) a homografů (např. 

PARA1 PARA2). 
Pokud má frazém více významů, jsou výklady opatřeny průběžným číslováním. V případě, že 

tyto významy jsou si podobné, jsou odděleny jen interpunkční čárkou. Lomítkem jsou odděleny slo-
vesné vidové páry (čitati / pročitati). 

Strukturu hesla a jeho výklad v Matešićově Rječniku můžeme představit na prvním frazému 
tohoto slovníku: 

A
od a do ž (do z) sve, potpuno, od početka do kraja.
Zlatice, idi kući i reci mami da ćemo danas po podne sve pretresti, sve od »A« do »ž« Hadžić 2. 

Ali to arapu kao što sam ja nije problem, imam u malom prstu sve od a do ž što se tiče ljubavi ... – Maj-
dak 1. Za Bearu mogu reći najbolje od »a« do »ž«. Sjajan je to čovjek, prijatelj, stručni suradnik. – Vus 
1971. Govor filma od A do Z... – T 1968. Gerald Szinkowski bio je u američkom podzemlju čuveni 
»majstor za sve – od od A do Z« na polju » – igara sa prljavim novcem«. Vus 1976.

Heslové slovo (natuknica) je v tomto našem případě písmeno A, následují hesla ABECEDA, 
ABRAHAMOV,9 ADAM atd. 

Rusko hrvatski ili srpski frazeološki rječnik

V Rusko-charvátském nebo srbském frazeologickém slovníku autoři pracují s fraze-
ologií v tzv. „v užším a širším smyslu“, přičemž za frazeologii v užším smyslu pokládají 
frazémy, které označují za „nesvobodné skupiny slov“, tedy nevznikající při hovorovém 
aktu, u kterých je desémantizace provedena úplně. Pod frazeologií v „širším smyslu“ 
chápou termíny, výrazy v procesu frazeologizace a volné výrazy. Volné výrazy podle 
nich leží nejdále od frazeologie v užším smyslu, přestože zachovávají základní významy 
svých prvků. Na závěr připomínají, že z hlediska přístupu výběru materiálů, se spíše jed-
ná o „frazeologicko-kolokační slovník.“

Slovník obsahuje kolem 80 000 heslových slov, ze kterých je u 35 000 podáno cel-
kové zpracování, ostatní jsou odkazové. Uspořádaní hesel je abecední a téměř identické 
se slovníkem Matešićovým. Zpracování a překlady frazémů jsou podány jen jednou (platí 
totéž pořadí jako u Matešiće a princip pořadí od substantiva k adverbiu, který je společný 
se SČFI), ale každý frazém se uvádí tolikrát, kolik obsahuje samostatných slov. 

Slova v heslovém frazému uvedená v kulaté závorce mohou označovat paradigma-
tické varianty, synonyma nebo opozita. „Frazeologizmi su otisnuti debelim slovima. Jed-
na riječ (ili više njih) u oblim zagradama označuje da ta riječ može biti dio frazeologizma 

9 Heslo ABRAHAMOV neobsahuje frazém podobný uvedenému příkladu v češtině (Být starý jako Abra-
hám), jen odkaz na heslové slovo KRILO, kde je zpracován frazém Otići (preseliti se, biti primljen) u Abraha-
movo krilo. (Matešić 1982 : 1, 278).
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jednako kao riječ koja stoji ispred zagrade, bilo da su u međusobnim odnosima sinonimi-
je, antonimije ili samo jednake kolokacije“ (RHSFS I 1979 : XI).

V zalomené závorce jsou uvedeny syntagmatické varianty (tzv. „fakultativní části 
frazeologismu“) např.:

в <в одну> минуту (минутку) (RHSFS I 1979 : XI).
Lomítkem jsou odděleny vidové slovesné dvojice. Rekce, která je nejčastěji uvedena jako příklad 

„vztahu frazému s okolím“, je naznačená vztažným zájmenem. Po ruské části hesla mohou být odpo-
vídajícími zkratkami uvedeny charakteristiky stylového, časového či jiného omezení nebo příslušnost 
k profesní terminologii. Potom následuje překlad. Ten se skládá buď z jednoho, nebo více frazémů 
„v souvislosti s tím, nakolik bylo možné přenést základní význam a sféru používání“ ruského frazému.

Autoři nevynechali stylovou charakteristiku frazémů, které mohou mít literární nebo kolokviální 
povahu, mohou být vulgarismy, termíny z oboru práv, lingvistiky, biologie, námořnictví atd. Všechny 
jsou označeny příslušnými zkratkami. Kromě stylu se ve slovníku odkazuje i na kontext, na tzv. „upo-
trebnu ograničenost“ sociální, regionální, časový (archaismy, historismy, neologismy) apod. Exempli-
fikace není zastoupena. 

Vzhled hesla představíme příkladem heslového slova БАБА a frazémů uvedených pod ním.
БÁБА
бáзарная бáба (prost.) nadžak.baba, svadljica; galamdžija, svadljivac
кáменная бáба (arheol.) kameni idol (kip)
снéжнaя (снеговáя) бáба snjegović, sneško
слепить / лепить снежóк (снéжную бáбу)
v. снежoк (RHSFS I 1979 : 2)

русско-польский фразеологический словарь

Z celé řady dalších slovanských překladových slovníků jsme vybrali Rusko-polský 
frazeologický slovník Stanisława Karolaka, který inspiraci pro svůj slovník čerpal z Pol-
sko-bulharského frazeologického slovníku.10 Slovník vyšel ve dvou dílech v roce 1998. 
Počet zpracovaných frazémů je kolem 8000. 

Frazémy jsou uspořádány abecedně, uvádějí se tolikrát, kolik mají plnovýznamo-
vých slov. Výklad je ale podán jen jednou a ten je třeba hledat u „nadřazeného slova“. 
Systém, podle kterého autor přistoupil ke zpracování frazému, není totiž vůbec jednodu-
chý: „Wyrażenie frazeologiczne znajduje się mianowicie pod literą, na którą zaczyna się 
wyraz gramaticznie nadrzędny“ (RPFS 1998 : XIII).

Ve většině případů o zařazení výkladu a překladu rozhoduje substantivum. Přednost 
mají substantiva, která plní funkci podmětu, přičemž situace je poněkud zjednodušena 
tím, že taková substantiva jsou ve frazému obsahující více substantiv, téměř vždy první. 
Substantivum má přednost i v případech slovních spojení skládající se z adjektiva a sub-
stantiva např.:

např. коломенская верста (řazeno pod písmeno V, RPFS 1998 : XIV).
Ale pokud se jedná o „wyraz nadrzędny“ / „грамматически главный компонент“, kterým je 

adjektivum, frazém je zařazen podle něj, a to přesto, že frazém obsahuje substantivum např.:
бойкий на язык (raženo pod písmeno B, RPFS 1998 : XIX).

Frazémy, kde jsou substantiva součástí přísudku, jsou řazeny podle prvního substan-
tiva, např.:

быть без роду а племени (řazeno pod písmeno R, RPFS 1998 : XIV).

10  Влахов, С: Русско-болгарский фразеологический словарь, Москва, София, 1980.
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Frazémy jsou řazeny podle verba, pokud je verbum „nadrzędny wyraz“, např.:
высеть на честном слове, (řazeno pod V, RPFS 1998 : V). 

Frazémy, které mají společné nadřazené slovo a tímto slovem nezačínají, jsou uspo-
řádány abecedně podle prvního komponentu.

Tento systém je ulehčen skutečností, že pokud z nějakého důvodu nenajdeme hned 
frazém zpracovaný, tedy obsahující i překlad, narazíme přinejmenším na odkazové heslo, 
které nám pomůže dohledat příslušné heslo i s překladem. Syntagmatické varianty jsou 
uvedeny v zalomené závorce, zatímco paradigmatické varianty jsou ohraničené závorkou 
hranatou, např.:

быть [попадать] не в бровь а <прямо> б глаз (RPFS 1998 : XXXVII).

Vzhled heslové stati představíme v následujícím příkladu:
Б – 302 как бы то [там] ни было jakkolwiek było; tak czy owak; mimo wszystko; w każdym 

razie

Как бы то там ни было, но видевший в первий раз Лизавету Александровну 
не заметил бы в ней никакого расстройства. (Гончаров) Jakkolwiek było, ten, kto 
by zobaczył po raz pierwszy Lizawietę Aleksandrovną, nie dostrzegłby w niej żadnego 
przygnębienia. Как бы то там ни было, я счёл нужным вас предупредить о моём 
образе мыслей (Тургенев) Tak czy owak uznałem za stosowne uprzedzić pana o moim 
sposobie myślenia. Как бы то там ни было, ход мыслей бакалейщиков и литераторов 
был примерно таков... (Крокодил) W każdym razie tok myśli kupców kolonialnych i 
literatów był mniej więcej taki... (RPFS 1998 : 81).

Heslová stať tedy obsahuje:
 – index skládající se z písmena, pod kterým je zapsán frazém, a pořadového čísla;
 – heslový frazém; 
 – překlad do polštiny;
 – ilustrativní příklady, tedy exemplifikace, které jsou samozřejmě velmi bohaté. Ty 

jsou čerpány z klasické literatury, publicistiky, nebo z překladové literatury do 
ruštiny; vždy se uvádí jméno autora a překladatele, pokud jde o překlad. Všechny 
citáty jsou přeloženy do polštiny, o vhodný překlad se postaral autor; přitom ale 
do budoucna ponechává možnost jejich přesnějšího překladu. 

Kromě složek, které obsahuje námi uvedený příklad, mohou být frazémy v Rus-
ko-polském frazeologickém slovníku opatřeny i „sémanticko-syntaktickou“ poznámkou, 
která se nejčastěji vztahuje na valenci a stylovou charakteristikou, jak u frazému ruského, 
tak i u příslušného polského ekvivalentu.

Na příkladu čtyř frazeologických slovníků, které jsme zde představili, je evidentní 
různorodost pohledu při řešení struktury heslové stati. Ta je samozřejmě odlišná v závis-
losti na tom, zda jde o slovník výkladový nebo překladový, ale i dobou vzniku slovníku. 
Je nepochybné, že vlivem technologického pokroku v moderní lexikografii výběr hesel, 
jakožto i jejich zpracování apod. nabývá nové rysy. Ty jsou zajištěny i dostupnějšími 
informacemi díky existenci moderních jazykových korpusů, které lexikografům ve vel-
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kém usnadňují práci a pomáhají při zjišťování frekvence, změn tvarů, neologismů, zasta-
ralostí výrazů apod. 

Třebaže na uspořádání frazeologického slovníku může mít každý jeho uživatel sub-
jektivní názor a v menší či vyšší míře bude souhlasit, či nesouhlasit s jeho úpravou, jsme 
toho názoru, že každý frazeologický slovník:
 – by měl vycházet v maximální míře ze současného jazyka; 
 – měl by se opírat o tištěné i elektronické zdroje jazyka a brát v úvahu, že frazé-

my jsou charakteristické nejen pro spisovný jazyk, ale i pro jeho kolokviální 
variantu/y;

 – výběr frazému by bylo žádoucí podřídit jejich frekvenci, ale pokud možno nevy-
nechávat frazémy řídce se objevující;

 – hesla resp. heslové stati mají podávat podrobné informace o gramatických cha-
rakteristikách, variantách, transformacích, kontextu;

 – uspořádání frazému by mělo být abecední, jednoduché a ekonomické; za jed-
noduché považujeme ražení formálně podle slovních druhů; také dáváme před-
nost takovému ražení hesel, které bylo využito v SČFI a Matešićově slovníku; za 
ekonomické uspořádání považujeme vyhnout se opakovanému uvádění hesel ve 
slovníku, heslo má být zastoupeno jednou spolu s výkladem / překladem; 

 – může obsahovat exemplifikace, ale ty nejsou nezbytné;
 – synonyma a antonyma spolu s cizojazyčnými ekvivalenty, které podává SČFI, 

přispívají k luxusnosti tohoto slovníku; překladový slovník by takové položky 
komplikovaly, třebaže by jeho hodnota tímto postupem vzrostla. 

Z výše uvedeného vyplývá i podoba budoucího česko-srbského frazeologického 
slovníku, kterou uvádíme na příkladu jednoho hesla:

Den 
to je jasné jako den (neutr – kol) to je jasno kao dan ■ S jasný, to je jasný j. facka, to je nad 

slunce jasnější to je jasno kao sunce ■ A to je pro mě španělská vesnice to je / su za mene špansko 
selo / španska sela

Na závěr je nutné podotknout, že nepochybně každý lexikograf se setkal s pro-
blémem omezení rozsahu slovníku. Takovéto omezení přirozeně ovlivňuje velikost a 
podrobnost zpracovaní slovníku a vede autora k tomu, že si musí vybrat: buď bude více 
hesel s kratším zpracováním, nebo se omezí počet hesel, ale heslová stať bude rozsáhlejší. 
Jsme názoru, že by druhá varianta byla přijatelnější, ale v celosti rozumíme těm, kteří by 
provedli opačný výběr. Možnosti/omezení a formy, které slovník nabízí, jsou pro jeho 
kvalitu podstatné, ale snahu o detailní zpracování jazyka z lexikografického hlediska a 
přínos, jenž to má pro jazykové poznání, považujeme za důležitější. 
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СТРУКТУРА И ВЫБОР СТАТЕЙ БУДУЩЕГО ЧЕШСКО-СЕРБСКОГО  
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ

Резюме

Предметом статьи является структура словарной статьи и его анализ на примерах из 
двух толковых и двух переводных словарей. Особое внимание уделяется разнообразностям 
решений в славарных статьях и предлагаются критериумы для выбора их составных частей.
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БОЛГАРСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЕТАФОРА И 
НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ

В работе рассматриваются особенности метафорического отражения мира в зеркале 
метафоры – одного из важных источников информации о состоянии общества в конкретной 
политической ситуации. Основные метафорические модели, при помощи которых концеп-
туализируется действительность в дискурсе болгарских СМИ, можно определить как тра-
диционные и в других языках – это метафоры из понятийных областей „Театр“, „Война“, 
„Дорога“, „Медицина“, „Игра“. Особый интерес для исследования представляют кулинар-
ные, зооморфные и финансовые метафоры, в которых ярко проявляется национально-специ-
фическое видение мира.

Ключевые слова: метафора, политическая метафора, метафорическая модель, кули-
нарная метафора, зооморфная метафора, финансовая метафора

Предметом настоящей работы является метафора (М.) в дискурсе СМИ, ко-
торый является частью политического дискурса, понимаемого как совокупность 
текстов, которая обусловлена воздействием разных факторов (социальных, истори-
ческих, культурных и т. д.). Важно отметить, что в политическом дискурсе осущест-
вляется не только процесс распространения информации, но и процесс распространения 
отношения к ней. 

Источник исследования – тексты разных жанров из печатных и электронных вер-
сий самых рейтинговых болгарских газет и журналов („Сега“, „Монитор“, „Стан-
дарт“, „Новинар“, „Труд“, „24 часа“, „168 часа“, „Капитал“, „Тема“ и др.). 

Отметим особо хронологические рамки нашего исследования, которые имеют 
очень важное значение – метафора (М.), как известно, необычайно динамична, она 
понятна и действенна только „здесь и сейчас“, и ее нужно своевременно фиксиро-и ее нужно своевременно фиксиро-ее нужно своевременно фиксиро-
вать и анализировать (Ширманов 2006:170). Наши наблюдения охватывают первые 
несколько лет ХХІ века (2000 – 2010 гг.) – очень важный для болгарского общества 
период, отмеченный вступлением страны в НАТО и Европейский союз, нескольки-
ми избирательными кампаниями (президентскими, парламентскими, местными), а 
также глобальным экономическим кризисом. 

В соответствии с когнитивной теорией, М. понимается как особая форма 
мышления, которая позволяет особенно эффективно воспринять сложные реалии, 
по-новому увидеть хорошо известное, изменить картину мира адресата и оказать на 
него эмоциональное воздействие (Чудинов, Будаев 2006). 

М., по справедливому мнению выдающегося болгарского философа И. Паси, 
обогащает не мир, а человеческое восприятие мира, открывая новые его стороны, 
которые могли бы остаться скрытыми (Паси 2003: 621). 
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Важно подчеркнуть, что смысл М. зависит не только от словесного, но и от 
несловесного контекста, к которому относится природная, общественная и куль-
турная среда – в ней человек живет и создает свои М. (Паси 2003:636). Поэтому для 
восприятия М. нужны определенные знания о времени, обществе, субъектах, т. е. 
сознание должно быть подготовленным, чтобы найти подобие и осмыслить его.

При метафорическом переносе могут возникать новые семантические оттен-етафорическом переносе могут возникать новые семантические оттен-ом переносе могут возникать новые семантические оттен- переносе могут возникать новые семантические оттен-е могут возникать новые семантические оттен- могут возникать новые семантические оттен-гут возникать новые семантические оттен-
ки, иногда неожиданные, и именно неожиданный, смелый перенос определяет силу 
многих М. – в них, благодаря странному на первый взгляд объединению двух дале-
ких друг от друга реальностей, есть загадка, игра. Например: С. Сакскобургготски 
е наясно, че червеното ще е вредно през 2009 г. и изходът от изборната корида е на 
живот и смърт. (Тема); Световната криза започна да прилича на големия адронен 
колайдер – малцина знаят какво представлява това нещо, но всеки разказва и дава 
акъл за него. (Сега)

Подобные примеры дают основание отметить одну из важнейших черт М. как 
семантической трансформации – творческий характер переноса значения. Творче-
ским процессом можно считать как создание, так и понимание М. – способность 
воспринимать М. предполагает подвижное, а не закостенелое мышление, которое 
легко переносится из одной реальности в другую, осознает этот процесс и восхи-
щается им (Паси 2003:647). Ср. пример, в котором некоторые болгарские депутаты 
(поскольку они почти незаметны в парламенте, и их нужно просто „кормить“) срав-
ниваются с популярной несколько лет назад японской игрушкой томагочи: в тяхно 
отсъствие ги наричат „жълти тамагочита“. Те не припарват до трибуната, не са 
активни в комисиите, а предаността им не излизала скъпо – похвала, обещанийце. 
(Труд)

Исследованный нами материал позволяет наметить метафорические модели, 
отличающиеся высокой частотностью в дискурсе масс-медиа. Это так наз. „веч- в дискурсе масс-медиа. Это так наз. „веч- Это так наз. „веч-Это так наз. „веч-
ные“ М., или М. из тех понятийных областей, которые легко и естественно можно 
переносить в область общественной жизни и политики. Метафорические модели, 
которые можно считать ключевыми или традиционными для болгарского полити-ключевыми или традиционными для болгарского полити-лючевыми или традиционными для болгарского полити-
ческого дискурса, имеют богатую историю и во многих других языках: «Театр», 
«Медицина», «Спорт», «Война», «Дорога», «Игра», «Финансы». Единицы из этих 
исходных областей традиционно переносятся (с разной степенью активности в раз-
ные конкретные периоды) в область политики для концептуализации общества и 
его элементов (Цонева 2006; Цонева 2010). 

Важно отметить, что в современном политическом дискурсе даже самые тра-
диционные модели на разных этапах развития общества и языка преобразуются, в 
них активизируются разные фреймы и слоты, возникают новые смысловые и оце-
ночные оттенки. Как подчеркивает А. Петрова, метафоризация новых единиц из 
традиционных понятийных областей, как и расширение круга понятийных сфер-
источников говорят о том, что воображение абсолютно неограничено в поиске ис-
ходной области сравнения (Петрова 2003:16).

Богатейшим набором единиц отличается метафорическая модель „Театр“, к ко-, к ко-
торой обычно относят все, что связано со сценой, зрелищем вообще (Цонева 2007). 
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Здесь и сцена (болгарское общество), и спектакль (политическая жизнь), и режис-
серы, сценаристы и актеры в типичных или неожиданных ролях (политики), и пу-
блика (народ): Театърът работи всеки ден в салоните на МС, НС, президентството 
и където намери свободна сцена. (168 часа); Имам чувството, че за нашата сцена 
се надпреварват двама сценаристи. Единият е повече източноевропейски, другият 
е зад океана. (Сега); Шоуто влезе в политическите послания и поведението на по-
литиците, отразени в медиите. (Монитор); Смело можем да говорим за ново на-
правление в изкуството на българската действителност – цирк в цирка. (Сега)

Не теряет своей актуальности и метафорическая модель „Война“. Если суди-
ть по активности М. из этой области, можно подумать, что в Болгарии идет война 
всех против всех – не только между политическими противниками, но и внутри 
партий, а также в сферах вполне „мирных“. И естественно, самые ожесточенные 
битвы идут во время выборов: Битката за оранжевата бюлетина ще бъде сериоз-
на. (Сега); Боят за цветни бюлетини – на 2 май (Сега); Последните две седмици до 
вота на 17 юни ще бъдат белязани с артилерийски огън от компромати и удари 
към царското движение. (Труд)

Важные сведения о состоянии общественной жизни в Болгарии дают М. из 
исходной понятийной области „Медицина“. Исключительно активны здесь назва-
ния болезней, их симптомов, способов лечения, представляющие современное бол-
гарское общество как тяжело или хронически больной организм, нуждающийся в 
радикальных медицинских процедурах. Показательны для состояния современного 
болгарского общества и М., называющие психические болезни: Повсеместна шизо-
френия е обхванала държавицата. (Сега)

Специальное внимание следует уделить необычайной активизации медицин-
ской М. как важнейшего средства концептуализации экономического кризиса в 
конце 2008 – начале 2009 гг. (Цонева 2009) Ср.: Причините за избора му като най-
голям виновник за икономическия колапс е водената от него политика. (Монитор)

Для обозначения экономического кризиса в этот же период необычайно акти-
визируется и метафорическая модель „Природа“, прежде всего фрейм „Природное 
бедствие“. Экспансию М. из этой области можно объяснить восприятием кризиса 
как неожиданной, часто непродолжительной, но разрушительной стихии, в кото-
рую попал весь мир: Разразилият се финансово-икономически ураган вдъхновява 
анализатори и експерти да прогнозират... (Монитор); Световната икономическа 
буря може би наистина започва да отслабва. (Стандарт)

Эти М., как и медицинские М., объединяются векторами агрессивности, тре-
вожности, отклонения от естественного порядка вещей, понимания неправильности 
и недопустимости существующего положения (Чудинов 2001), поэтому именно они 
оказываются самыми „удобными“ для концептуализации экономического кризиса, 
охватившего мир.

К самым богатым и интересным, на наш взгляд, можно отнести метафориче-
скую модель „Дорога“ – одну из древнейших метафорических моделей (Цонева 
2006). Многочисленные М., называющие движение, средства передвижения, води-
телей и т. д., выражают, как правило, негативную характеристику развития Бол-
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гарии – его восприятие как неправильного, медленного, не имеющего достойной 
цели и надежных лидеров: Накъде вървим – не е ясно. Какво ще правим утре, вдру-
гиден – също. Блуждаем без цел. (Земя)

Единицы этой модели отличаются особой активностью в болгарском полити-
ческом дискурсе перед вступлением Болгарии в НАТО и Европейский союз, харак-
теризуя „европейский курс“ страны как недостаточно быстрый, а средства перед-
вижения – как несовременные или технически неисправные: Каруцата, с която сме 
тръгнали към Европа, направо се обърна. (Сега) 

Вполне объяснима и исключительная активность подобных М., особенно фрей-
ма „Водитель“, в дискурсе выборов, когда вопрос о направлении движения страны 
и ее лидерах встает с особой силой. Интересно отметить, что в дискурсе парла-
ментских выборов в 2009 г. М. из этой области (как и некоторые другие типичные 
для подобной ситуации М.) скорее всего единичны. Справедливым в связи с этим 
кажутся слова известной журналистки В. Седларской, что мы уже не стремимся 
в Евросоюз, для нас Брюссель уже не сияет путеводной звездой, уже нет светлой 
цели, которая заставляла бы нас самих казаться светлее (Седларска 2009). 

Сопоставление основных болгарских метафорических моделей с русскими 
дает основание говорить о значительном сходстве в способах метафорического от-
ражения мира в двух языках, проявляющемся не только в частотности этих моде-
лей, но и в их прагматическом потенциале. 

В то же время при сопоставлении политических М. нельзя не заметить и не-
которые проявления национального, характерного только для одного из двух язы-
ков. К ним можно отнести, например, разную степень активности определенных 
метафорических моделей, их фреймов или слотов, обусловленную, разумеется, 
комплексом причин, прежде всего причин экстралингвистического характера. Так, 
в русском политическом дискурсе исключительно активна криминальная М. (Чуди-
нов 2001:94–103), редкая в болгарском. Отличия можно найти и в метафорическом 
отражении одних и тех же событий, актуальных для обеих стран, например, эконо-
мического кризиса (Цонева 2009), выборов (Цонева 2010а) и т. д. 

По мнению Э.В. Будаева, национальное, или культурное своебразие М. обу-Э.В. Будаева, национальное, или культурное своебразие М. обу-
словлено различными причинами, среди которых можно назвать геоклиматические 
условия ареала, где формируется данная культура, традиции и стереотипы поведе-
ния, как и другие факторы с многовековой историей (Будаев 2010:20). 

Интересные особенности использования М. для обозначения политических 
реалий можно найти в метафорической модели «Кулинария». Она включает слова, 
называющие продукты, блюда и напитки, а также процессы их приготовления и 
принятия, которые переносятся в новую понятийную область – область политики 
(Цонева 2007а; Цонева 2008). 

Разумеется, следует отметить тот факт, что некоторые из многочисленных ку-екоторые из многочисленных ку-
линарных М. в разных языках относятся к самым известным библейским симво-
лам – соль, хлеб, вино, мед и т. д. Бесспорно однако важное место кулинарных М. 
в языковом сознании болгар, обусловленное важным местом еды (точнее – того, 
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что обозначено словом „трапеза“) в болгарской картине мира, во многом совпада-
ющей, как нам кажется, с картиной мира других балканских народов. Известный 
культуролог Г. Гачев пишет о болгарах следующее: „Българинът буквално вкусва 
света. Той е негов изтънчен консуматор.“ (Гачев 1978:41).

Эти слова, на наш взгляд, можно отнести и к жителям Балкан вообще, например, 
к сербам или грекам. Именно трапеза сближает людей, особенно людей на Балканах, 
несмотря на множество разных обстоятельств, разделяющих их. Ср., например, сло-
ва из предисловия сборника «Трапезата у българи и сърби»: «...пътеките, чрез кои-
то се сродяват българи и сърби, все водят към трапезата.“ (Трапезата 2004:5)

Особенно ярко национальное своеобразие метафоризации проявляется в фрей-
ме „Названия блюд“, очень интересном в сопоставительном плане. Как подчеркива-
ет E.А. Юрина, „названия продуктов питания, блюд и кушаний, их качеств, а также 
процессов их приготовления и употребления обладают ярко выраженной нацио-
нально-культурной спецификой, а в своем образном функционировании отражают 
особенности национального мировидения и миропонимания, служат ярким приме-
ром образного отражения действительности в языке, формируют метафорический 
фрагмент национальной картины мира.“ По ее мнению, традиционные продукты 
питания и блюда национальной кухни являются „своеобразными «маркёрами» на-
циональной идентичности и самоидентичности, входя в систему образных средств 
языка и паремиологический фонд (в состав устойчивых фольклорных формул, по-
словиц, поговорок): щи да каша – пища наша; и я там был, мёд, пиво пил.“ (Юрина 
2008: 92).

Именно о разных факторах с многовековой историей можно говорить при ана-
лизе доминирующей здесь М. – баница. Баница, по мнению Я. Бориславова, зани-
мает важное место в болгарской народной космогонии (Бориславов 2004). 

Баница, как известно, – любимое национальное блюдо болгар (оставляем в 
стороне вспыхивающие периодически споры о национальной принадлежности это-
го и других блюд, типичных для балканских стран), обязательный элемент рожде-
ственского, а также праздничного стола вообще (Цонева 2007а). 

Слово баница, обладая богатым ассоциативным потенциалом, часто использует-
ся в метафорическом значении и как компонент фразеологизмов, активных в разго-
ворном стиле и в медиа-текстах. Об этом пишет А. Кьосев: „При това съвременните 
пазарни, медийни и политически употреби не изместват древните. Съвсем живи са 
поговорките „Не е луд, който яде зелника, а който му го дава“, „Един умрял от баница 
и го свестили с кисело мляко“, „На баницата мекото, на работата – лекото“. „Ще яде 
Хасан баница“ е национална утопия и надежда, а „И за тебе ще има парче от бани-
цата“ – сбит израз на простонародната представа за справедливост. По предвоенна 
традиция учениците все още правят учебници и тетрадки на баница.“ (Кьосев 2005).

Баница для болгар является особым символом изобилия, благополучной, „сытой“ 
жизни. Словом баница, т. е. как нечто очень вкусное и аппетитное, чаще всего обозна-
чают разные вещи – бизнес, приносящий „легкие“ деньги, ответственные должности, 
политическую карьеру и власть вообще (национальное богатство) как источник на-
живы. Все, в чем содержится экономический или властный ресурс, как подчеркивает 
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Я. Бориславов, можно определить как баницу – символ земных благ для болгар: «Ина-
че казано, у нас баницата е власт, както и властта е баница» (Бориславов 2008).

Слово баница относится к непереводимым на другие языки реалиям. Его соот-
ветствием в русском языке нередко считают слово пирог, хотя между двумя блюдами 
на практике нет ничего общего. Важно, однако, подчеркнуть, что, обозначая разные 
вещи, эти два слова сближаются в своем метафорическом употреблении, объединя-
ясь новой семантической идеей. Ср.: Политиците отдавна си разпределиха държав-
ната баница. (168 часа) – Если этого не случится, значит, народ опять „обнесут“ 
при дележке государственного пирога. (Арг. и факты) Можно сказать, что эти две М. 
отличаются одинаково высокой частотностью в современных медиа-текстах.

В то же время следует отметить важную особенность болгарского политиче-
ского дискурса – использование и других кулинарных М. для обозначения явлений 
из области политики. 

Фрейм „Названия блюд“ довольно быстро пополняется новыми метафориче-
скими единицами. К ним можно отнести М. кюфте, одну из новейших болгарских 
политических М., история возникновения которой заслуживает отдельного описа-
ния. Ср.: Досега един от «символите» на българския парламент от последните 20 
години – депутатското кюфте, се използуваше, за да опише ниските цени в ресто-
ранта, в който се хранят народните представители. От тази седмица метафо-
рата вече има ново значение – на безхаберие. (Капитал)

О метафорическом употреблении слова кюфте Я. Бориславов пишет: „То изле-
зе от кулинарната орбита и стана кодова дума, маркираща властта с нейните облаги, 
сладости и безметежни удоволствия, получавани на безценица чрез свободни и де-
мократични избори. Власт и кюфтета се омесиха в едно и трайно белязаха плиткия 
политически хоризонт на българското общество. <…> Странно е, че за 17 години 
тази метафора не е загубила своята актуалност. В медиите все още се срещат загла-
вия от типа „Край на евтините кюфтета за властта“ или „Евроизборите миришат на 
кюфтета“. (Бориславов 2007)

Растущей частотностью отличается и М. гювеч., которой обозначается не то-
лько выгода, прибыль, но и власть вообще: Разбира се, други взеха да взимат влас-
тта (щото изпуска ли се такъв гювеч?) и правят-струват, ама все гледат да не ги 
хванат. (Сега) Отметим, что слово гювеч используется в жаргоне как обозначение 
чего-то, получаемого даром и обычно за счет других, но его употребление в медиа-
текстах активизируется в последние годы.

Рассматривая некоторые особенности приготовления блюда гювеч, Я. Борисла-
вов говорит и о метафорическом значении слова: „Доста по-късно, вероятно под 
въздействието на градската култура и ресторантските менюта, се появява гювечето 
– миниатюрният пръстен съд, в който се приготвя нещо като персонален гювеч. Из-
глежда през този период се е появило и новото разклонение в значението на думата 
гювеч като откъсната и присвоена част от общото благо.“ (Бориславов 2007а) 

В связи с такими М., как нам кажется, можно привести мысль И. Паси о том, 
что новые М. (т. е. новые смыслы и значения слов), обогащая язык, придают ему 
„национальную физиогномику“. (Паси 2003: 576)
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В метафорическом значении, близком к значению М. баница, с недавних пор 
используется и слово торта. Ср.: Понеже американските фирми вече са спечелили 
договорите, а и за съюзниците от коалицията трябва да има парче от тортата. 
(Сега) – в данном примере словом торта обозначается выгодное участие в восста-
новлении Ирака после войны. 

Отметим и кулинарную М. баклава, которой тоже обозначают власть и поли-
тику вообще. Ср.: Голямо коалиране ще падне, голямо въртене и пренареждане на 
баклавата, докато тази шарения успее да излъчи правителство. (Монитор)

Эта новая М. имеет имеет интересную особенность – „прикрепленность“ к те-меет интересную особенность – „прикрепленность“ к те-ересную особенность – „прикрепленность“ к те-
кстам, в которых упоминается партия турецкого меньшинства ДПС и ее лидер А. 
Доган. Ср.: впрочем този десерт винаги е бил щедро напоен с политически и кул-
турен подтекст. <…> Повечето депутати лековерно посягат към това сложно 
и изкусително ястие и след време разбират, че след като са си засладили хубаво 
с баклавата на Сокола, ще трябва да му сърбат и попарата. Иначе казано, бак-
лавата не е обикновен десерт, тя е също така и тънък политически знак. Няма 
безплатна баклава. (Сега) 

В 2009 г. болгарская политическая метафорика обогатилась новой единицей – 
М. пица. Это одна из немногих М., которые имеют точно установленный „день рож-
дения“ и автора. Впервые ее употребил в конце октября 2009 г. министр финансов 
С. Дянков при обсуждении в парламенте государственного бюджета. Ср.: Симеон 
Дянков: Бюджет 2010 е малка пица (Монитор)

Буквально сразу эту М. подхватили журналисты и другие политики, употребляя 
ее, как правило, иронически: Отникъде взорът надежда не види – и от прослову-
тата пица за догодина останала само костилката на маслинката. (Труд); Казвам 
го без капчица ирония – номерът на финансовия министър да ни обясни бъдещето 
чрез малка пица страшно ми хареса. Американска работа, казах си. (Тема)

Новая М. довольно быстро стала частью метафорической модели „Кулинария“, 
активно употребляясь наряду с другими единицами, обозначающими национальное 
богатство, а также власть и политику вообще. Ср., например, употребление М. пица 
и баница как синонимов: Тогава идва и въпросът кой е виновен за порочната прак-
тика – този, дето яде баницата (пицата) или този, който му я дава? (Новинар)

Особого внимания заслуживает исключительно богатая „вторая жизнь“ М. пица 
– она „родила“ производные М. Так, словом пицария стали обозначать министерство 
финансов, кабинет министров, парламент и даже Болгарию вообще: Опозицията се 
зае да се кикоти в упражнение за съчиняване на менюто на правителствената по-
стна пицария. (Тема); Пицария на парче (Капитал) – заглавие текста о приватизации 
в Болгарии (т. е. о распродаже национальной собственности „по кусочкам“); Тънки 
сметки и дебели предсказания в Голямата великопостна пицария (Сега) 

М. пица часто становится основой целых текстов. Например, в текстах Юнак 
без пица не може (Новинар); Като няма хляб, ще ядем пици (Новинар) слово пица 
включается в различные формы языковой игры. Ср.: Ние сме наясно, че живеем в 
държава, където всеки тегли пицата към себе си. Нашата пица е малка. Откакто 
прерязахме лентата на новата пицария ви обяснявам какво намерихме в хладилни-
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ка на старата пицария – една пробита триъгълна баничка. (Новинар) (Об языко-
вой игре вообще и о трансформации фразеологизмов как форме языковой игры см.: 
(Цонева 2000, 2002). 

Употребление М. пица, как правило, ироническое, имеет на наш взгляд, более 
серьезные измерения. Речь идет о том, что обществу навязывают не только чуж-
ие финансовые меры и инструменты, но и чужие, „неболгарские“ образы, которые 
вытесняют типичные национальные образы. Именно такое восприятие М. пица 
выражено в следующих примерах: За разлика от баницата пицата е твърде млад 
кулинарен мит. <...> Американската връзка обяснява промъкването и в образния 
свят на министър Дянков. (Сега); Нашата мерна единица е пицата. Тя е символ 
на хармонизираното ни мислене със Световната банка, където не са и чували за 
баници, още по-малко за зелници. (Новинар)

Об оценке этого образа как неудачного, „неболгарского“ много писали и гово-
рили в конце 2009 года, когда по традиции в СМИ объявляют рейтинги политиков 
и их высказываний. Как известно, особенности речи политиков (в том числе их 
склонность выражаться метафорически для объяснения сложных понятий) демон-
стрируют их образ мышления, их оценку общественно-политических реалий, поэ-
тому представляют интерес для социальной и политической психологии, культуро-
логии и других актуальных научных направлений. Ср., например, цитату из текста 
И. Сиромахова: „Днешното правителство също побърза да се разпише на стената 
на политическите мъдрости с фразата на финансовия министър Симеон Дянков: 
„Бюджетът е малка постна пица.“ Блестяща метафора, в която прозират няколко 
пласта. Първо – защо пица, а не, да речем, баница? Скритото послание на Дянков е, 
че ситуацията у нас е като в Италия – политическа нестабилност, мафия и премиер 
веселяк с неспирни медийни изяви. Другият код към разгадаването на бюджета е 
думата „постна“. В случая това не означава „безмесна“, а е по-скоро препратка към 
духовната практика „пост и молитва“. (Сиромахов 2009)

Рассмотренный нами материал дает основание прийти к выводу, что в бол-
гарском политическом дискурсе национальное богатство, власть, политика вообще 
представлены кулинарными М. более детально, чем в русском политическом дис-
курсе; они традиционно воспринимаются как нечто съедобное, вкусное, к тому же 
полученное даром, и концептуализируются несколькими М. из фрейма «Названия 
блюд». Это, на наш взгляд, говорит о важности называемых явлений в националь-
ном общественном сознании, а также об устойчивых представлениях о них. Ср. 
примеры с сочетанием подобных М.: Постната пица на С. Дянков щяла да се поу-
краси с шунка към средата на 2010 г. хубава новина, но едва ли на всички българи 
им допада италианската кухня. Обичаме си ние баница. Още повече, ако ни я да-
ват наготово. <…> А най-обичаме гювеча – в преносен и буквален смисъл. (Труд); 
Както има малка бюджетна пица и голяма бюджетна пица, така има кюфте и кюф-
так! Кюфтакът е нещо като бюджет с излишъци. (Тема)

Как было отмечено выше, национальная специфика метафоризации прояв-
ляется и при концептуализации актуальных событий и явлений – в активизации 
определенных моделей, их фреймов и слотов, их прагматическом потенциале и т. д. 
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Интерес в этом плане представляет отражение выборов в Болгарии и прежде всего 
парламентских выборов в 2009 г.. 

Основная модель, бесспорно занимающая первое место при концептуализации 
выборов в болгарском политическом дискурсе – метафорическая модель „Финан-
сы“, в которой особенно детально представлены единицы из фрейма „Торговля“ 
(търговия, търговци, купуване, стока, сергия, сметка, пазарлък, алъш-вериш, да-
лавера и т. д.). Все они переносятся в область политики для обозначения предметов, 
действий, лиц, связанных с выборами. Ср.: Едни се бутат, други се подпират, тре-
ти направо се млатят – ей така се вижда през оптиката на пресата шумното по-
литическо тържище. (Сега); Как вотът се превръща в стока (Сега); Десен битпазар 
преди вота (Монитор)

В этой модели господствуют два слова – пазарлък и алъш-вериш; они, как и 
многие заимствования из турецкого языка, называющие предметы и действия быто-
вой сферы, исключительно активны в современном болгарском языке, прежде всего 
в разговорной речи, оказывающей, как известно, сильное влияние на язык СМИ.

В слове пазарлък (рус. торг, спор о цене) содержатся оттенки „нечестность“, „не-
прозрачность“, особенно актуальные для характеристики болгарской политической 
жизни: „Пазарлък“ е статистически най-често срещаната дума, когато се говори 
за тайните срещи по тъмни доби между С. Сакскобургготски и А. Доган. (Сега) 

Слово алъш-вериш (рус. торговля, купля-продажа) исключительно „удобно“ 
для обозначения мелкой, нечестной торговли: Това е примитивното ниво на по-
литическия алъш-вериш. (Сега); вестниците описват и последните алъш-вериш 
схеми за вота (Сега).

Политические торги, однако, продолжаются и после выборов, при обсуждении 
будущего кабинета министров и важнейших должностей в государстве: Тройната 
коалиция влиза в сложен пазарлък за висши постове (Сега); Сериозните пазарлъци 
за новите назначения започват. (Сега)

Подобная активизация метафорических единиц из области финансов, как под-
черкивает А. П. Чудинов, говорит о воцарении денег в общественной жизни. Яркая 
негативная оценка, содержащаяся в таких М., обусловлена тем, что общество считает 
безнравственной даже саму попытку определить цену, за которую можно было бы при-
обрести некоторые вещи (Чудинов 2001а), к которым, на наш взгляд, следует отнести 
и право на голос, одно из важнейших прав человека в демократическом обществе.

Негативное отношение к «выборам без выбора» выражено и в следующем при-
мере: Предполагам, че всички се чувствате неудобно сега покрай разкритията за 
алъш-вериша с демократичното право на глас (Сега).

Нужно подчеркнуть, что о купле-продаже голосов избирателей (прежде всего 
метафорической) говорили и раньше. Ср. примеры, подтверждающие наличие эле-
ментов торговли в выборах вообще: Така и всички управляващи от всички правител-
ства, при всички честни избори превръщат държавата в един денонощен магазин, 
който ще напуснат само като го изпразнят и ометат докрай. (Сега); въпросните 
политици отдавна си спечелиха етикета „търговци“, като се опитваха да продават 
партиите си и малкото хора в тях на всички поредни избори (Монитор).
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Процесс купли-продажи стал заметнее на предыдущих выборах в 2005 г., ко-
гда активизировалось и его метафорическое обозначение. Можно сказать, что тогда 
торговая М. была М. «лишь отчасти» – она, как отмечено у А. П. Чудинова, посто-
янно балансирует «между сказанным и несказанным, между прямым и метафори-
ческим смыслом» (Чудинов 2001а), о чем говорит и употребление торговой лексики 
в кавычках. Ср.: Заговори се успоредно за политически „пазарлъци“ и „сделки“, 
макар че и на този „супер пазар“, както и на битака, пазарлъкът би следвало да 
предхожда сделката (Труд).

Во время предвыборной кампании в 2009 г. однако торговая лексика нередко 
ничуть не метафорична; она возвращается к своему прямому значению, т. е. речь 
идет о вполне реальном и хорошо налаженном процессе торговли голосами с соот-
ветствующими ценами, брокерами, местами осуществления сделок и т. д. Ср.: Там 
шефът на предизборния щаб информира, че двама негови министри въртят алъш-
вериш с гласове срещу цена от 300 лева и от 60 лева. (Монитор); Спипаха зам.-ми-
нистър, въртял търговия с гласове. (Монитор); По информация на гласоподавате-
лите, на изборната борса маржовете играели от 25 до 100 лева. (Стандарт)

Торговля голосами стала почти легальной и приняла угрожающие размеры, 
несмотря на то что преследуется законом. Еще более уродливым можно считать 
то, что взамен своего голоса за определенного кандидата или партию избиратели 
(причем не только социально слабые представители этнических меньшинств, как 
принято считать) получали даже не деньги, а продукты, вещи, рабочие места, де-
нежные кредиты на льготных условиях и даже наркотики: Гласове срещу брашно 
купуват в с. Конево (Стандарт); Купуването на гласове достигна съвсем цинични 
мащаби. Дилъри предлагат на наркозависими безплатно доза наркотици, за да 
пуснат бюлетина за определени партии и коалиции. (Стандарт)

Сказанное выше говорит о том, что процесс выборов все больше удаляется от 
нормальных демократических стандартов, лишая смысла понятие «выбор». Это яв-
ление можно считать яркой характеристикой «политической культуры» и уровня 
развития гражданского общества в Болгарии, требующей серьезного анализа, при-
чем специалистами из разных научных областей. Серьезного анализа заслуживают 
и результаты последних социологических опросов, которые публикуют СМИ – они 
позволяют увидеть рост числа людей, в том числе молодых и образованных, готовых 
продать свой голос.

В дискурсе выборов активизируются и зооморфные метафоры, в которых ярко 
проявляется национально-специфическое. Как подчеркивает А. П. Чудинов, мета-
форическое употребление зоонимов связано с их прототипическими свойствами – 
с наиболее общими представлениями о характерных особенностях концептов, ко-
торые имеются в национальном менталитете (Чудинов 2001: 134). 

Зоометафоры активизируются в дискурсе выборов, где они, благодаря своей 
яркой негативной оценочности, могут быть средством для дискредитации полити-
ческих оппонентов. Кандидаты в депутаты или политики вообще обозначаются М. 
с агрессивным прагматическим потенциалом (хищник, акула, пираня, кит): Жълта-
та пираня, която плува срещу течението и срещу червените риби, е БСП. (Сега)
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Довольно частотные М. риба и шаран связаны с уподоблением выборов рыб-
ной ловле, в которой на удочку политиков ловятся не только доверчивые избирате-
ли, но и другие политики при создании партийных коалиций. При метафорическом 
обозначении избирателей агрессивный потенциал отсутствует; их наивность, до-
верчивость, даже глупость обозначаются названиями животных, иногда очень раз-
ных, но объединяющихся в метафорическом значении новой семантической идеей. 
Такими, например, являются слова шаран (рус. карп) и шиле (рус. молодой баран), 
которыми названы наивные, легко поддающиеся манипуляции избиратели: Про-
валът на водещата партия в тройната коалиция на изборите показа, че попула-
цията на лековерните шарани силно е намаляла. (Сега); Или журналистите, или 
читателите са големи шилета, щом продължават да списват и четат вестници 
като вчерашните. (Сега)

Обобщая сказанное выше, подчеркнем еще раз, что метафорическая картина 
мира в болгарском политическом дискурсе содержит как элементы, характерные 
для интердискурса, так и элементы национального, отражающего своеобразие ви-
дения мира и национальной ментальности. Именно это своеобразие, на наш взгляд, 
заслуживает специального внимания и изучения, прежде всего в сопоставлении 
болгарских метафор не только с русскими, но и с метафорами в других славянских 
языках, а также с метафорами в балканских (славянских и неславянских) языках. 
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Љиљана Цонева

БУГАРСКА ПОЛИТИЧКА МЕТАФОРА И НАЦИОНАЛНИ МЕНТАЛИТЕТ

Р е з и м е

У овом раду аутор разматра специфичности метафоричног одраза света у огледалу ме-
тафоре – једног од значајних извора информација о стању друштва у конкретној политичкој 
ситуацији. Основни метафорички модели помоћу којих се концептуализује стварност у дис-
курсу бугарских средстава јавног информисања могу се дефинисати као традиционални и у 
другим језицима: то су метафоре из појмовних опбласти „Позориште“, „Рат“, „Пут“, „Меди-
цина“, „Игра“. Од посебног су значаја за истраживање кулинарске, зооморфне и финансијске 
метафоре, у којима се изразито испољава специфично национално виђење света.
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УЛОГА, СТАТУС И АКТУЕЛНИ ЗАДАЦИ 
ЛИНГВОКУЛТУРОЛОГИЈЕ

У овом раду се, уз улогу и статус, посебна пажња посвећује актуелним задацима 
лингвокултурологије у модерној методици наставе страних језика. Њена актуелност у мето-
дици данас је неоспорна, првенствено зато што је мотивисана савременим лингводидактич-
ким погледима на садржај и природу комуникативно оријентисане наставе страних језика у 
мултијезичком и мултикултурном друштву. Лингвокултурологија је комплексна научна дис-
циплина која проучава узајамну повезаност и међусобни утицај културе и језика у процесу 
његовог функционисања. Она упознаје ученике с културом земље и народа чији се језик учи 
и с тим како се култура одражава у језичким јединицама које су и објект усвајања на свим 
нивоима наставе. Овде смо, такође, укратко указали како на кључну улогу наставника у на-
ставном процесу, тако и на приступе, поступке и праксу одабирања, презентације и усвајања 
различитих чињеница стране културе и знања о национално-културним специфичностима с 
циљем да се обезбеди елементарна комуникативна и социокултурна компетенција ученика 
који уче страни језик у условима школске наставе. 

Кључне речи: лингвокултурологија: улога, сататус, актуелни задаци, језик и култура, 
комуникативна и социокултурна компетенција ученика, наставник страног језика. 

За савремену методику наставе страних језика карактеристично је наглаше-
но интересовање за одговарајући третман национaлне културе у процесу учења и 
усвајања језика не само као средства комуникације и спознаје света него и као сред-
ства очувања националне културе и његове кумулативне функције. Социокултурна 
компонента у настави језика постала је једно од битних средстава развитка духовног 
и моралног света ученика, његове вредносно оријентисане културе, националне са-
мосвести, његове личности. Отуда се у школској настави страних језика данас јасније 
дефинисао културолошки аспект. Веома је битно која и каква ће нова сазнања и ис-
куства како о животу своје, тако и друге социокултурне заједнице ученик моћи да 
добије, како би лакше постигао успех у комуникацији на неком језику, јер свест коју 
буде поседовао о објективном односу сопствене културе и културе циљне земље и на-
рода чији језик учи, од посебног је значаја за изграђивање одговарајуће међукултурне 
компетенције (исп. Заједнички европски оквир за живе језике..., 2003: 116–118). Нео-
спорна је чињеница да се »модерни, односно књижевни језици раслојавају по линијама 
разграничења између социоекономских, образовних, професионалних, узрасних и 
других група, чије посебне потребе такође језички обележавају дату културу – у виду 
социолеката, функционалних стилова, стручних језика, жаргона итд. Тако се разли-
чити аспекти културе одражавају у језику, али и језик доприноси њиховом издвајању, 
дефинисању и прихватању унутар ширег колектива» (Бугарски 2006: 15).

У новије време установљени су и дефинисани нови приступи учењу страних 
језика. Низ методичких концепција оријентише се првенствено на културну ком-
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поненту, а акцент се ставља на дијалог култура, третирајући језик као инструмент 
остварења комуникације у одређеној култури. Општеприхваћено је становиште да 
одговарајуће познавање културе једне земље и народа чији се језик учи омогућава 
човеку да успешно комуницира на том језику, односно пружа му се могућност 
адекватне међукултурне комуникације, уз максимално уважавање и разумевање 
специфичности културе носилаца датог језика, међу којима су најбитније: знања 
фона (знања која поседују носиоци датог страног језика као одраз њихове култу-
ре, а која не постоје у матичној култури странаца); вербална језичка средства која 
обезбеђују међукултурну комуникацију, као и лексичке јединице које не постоје у 
матерњем језику странца, тзв. нееквивалентна лексика, затим невербална средства 
комуникације – гестови, мимика, позе и друго; норме које одражавају специфично-
сти менталитета носилаца датог језика – начин мишљења, понашање, карактер, на-
рав итд; говорна етикеција, тј. правила и норме говорног понашања носилаца језика 
које имају стандардизовани карактер и испољавају се у вербалној и невербалној 
форми у различитим комуникативним ситуацијама; затим међусобни утицај и по-
везаност језика и религије; стилистичке специфичности датог језика и друго. Реал-
но гледајући на ову проблематику, у међукултурној комуникацији веома је важно 
схватање интеркултуралности, односно разумевање битних сличности и разлика 
између два различита света и културе (стране и своје). Модеран приступ настави 
страних језика усмерен је, дакле, на упознавање стране културе кроз дијалог кул-
тура, на поимање самобитности, уникалности матерњег и било којег другог језика, 
свег његовог богатства на фону поређења с другим језицима и културама. У дидак-
тичком смислу дијалог култура представља усмерен и за потребе наставе модели-
ран процес сусретања двеју култура и на тој основи процес спознаје, како њихове 
подударности, тако и различитости и посебности, дубљег разумевања и упознавања 
своје културе и проницање у страну културу (подроб. вид.: Бистрова 2004: 131–
141,155). У концепцији модерне наставе страних језика оправдано се сматра «да 
није најважнији аспект усвајање одређене суме знања о другој култури, већ је то 
коришћење представа, умења и стратегије неопходних за даље откривање нечег 
„туђег“, при томе непознатог, специфичног, различитог од своје културе» (Берди-
чевски 2003: 59). 

Релативно нова дисциплина чврсто везана за ово подручје, а самим тим и за 
методику наставе страних језика је – лингвокултурологија која је настала у крилу 
лингвистике, културологије, лингводидактике, социолингвистике и социологије. 
Лингвокултурологија је интегрисана у наставни процес страних језика, с тим што 
се не реализује самостално и фрагментарно, већ у свим облицима наставног про-
цеса. Како је настала, тачније, од чега је пошла лингвокултурологија када се почела 
формирати као научна дисциплина? Чини нам се да је одговор релативно лак, јер 
је чињеница да је настала из непосредне анализе лексичког система језика, тј. лек-
сике и њених многобројних значења у којима се саопштавају различите ванјезичке 
и културне чињенице. Лингвокултурологију не занима само употреба појединих 
речи, за разлику од лингвистике, већ и њихов социокултруни смисао на који се по-
себно фокусира. Теоријске основе овој научној дисциплини ударени су крајем 60-
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их и почетком 70-их година 20. века, а циљ је био да се обезбеди потребна научна 
основа за презентирање и активирање података о земљи и култури чији се језик учи. 
Основни задатак ове дисциплине је изучавање међусобних веза и утицаја културе и 
језика у процесу његовог функционисања, док је предмет њеног проучавања људска 
материјална и духовна култура у свој својој бити и функционисању. Као што је напред 
речено, лингвокултурологија се умногоме додирује с другим научним дисциплина-
ма, пре свега, с културологијом, лингвистиком и социолингвистиком, а у извесној 
мери и са етнолингвистиком и психолингвистиком, што јој помаже да ближе укаже 
на узајамни однос језика и културе, на човека као језичку личност и на језик као 
систем у којем се оличавају све културне вредности једне социокултурне и етничке 
заједнице. Улога, значај и актуелност лингвокултурологије у методици мотивисана 
је савременим потребама и погледима на структуру и карактер комуникативне на-
ставе станих језика у мултикултурном друштву. Ова дисциплина је, дакле, у свом не 
тако дугом развоју прешла пут од опште ка лингвистичкој лингвокултурологији, од-
носно од универзалне ка контрастивној лингвокултурологији, која поједине појаве 
и елементе страног језика и културе даје у поређењу с матерњим језиком и култу-
ром. Данас се лингвокултурологији признаје статус самосталне научне дисциплине 
синтетичког типа која је позвана да теоријски образложи, разјасни савремену на-
учну парадигму описа функционисања језика у чврстој међусобној повезаности са 
културом, а самим тим и да усаврши своју веома важну област управљања језичким 
процесом у којем се језички материјал најтешње повезује с образовно-васпитним 
циљевима и задацима наставе страног језика на свим нивоима образовног система 
(исп.: Воробјов 1999: 126). 

Шта је, заправо, по дефиницји, лингвокултурологија? Данас је најшире 
прихваћено мишљење да је лингвокултурологија комплексна, самостална научна (и 
методичка) дисциплина која проучава узајамну повезаност и међусобни утицај кул-
туре и језика у процесу његовог функционисања; бави се избором, презентацијом, 
практичном реализацијом и усвајањем националних и културних чињеница и спец-
ифичности говорне комуникације носилаца језика и културе, с циљем да се у проце-
су наставе страног језика обезбеди адекватна комуникативна компетенција ученика 
и студената. 

Будући да речи једног језика представљају ризницу разноврсних информација, 
оне најчешће имају два нивоа. Први ниво је – појмовни. У њему су садржа-
ни најважнији, најбитнији подаци о предмету који су «одговорни» за његовo 
именовање. Овај ниво садржаја речи обично се назива лексичким појам. Други ниво 
је – непојмовни, који садржи допунске информације о предмету. Та информација 
одражава екстралингвистичке податке који се називају фонским. Зато се овај ниво 
садржаја речи назива лексичким фоном. Дакле, осим лексичког појма постоји и 
ванјезичка «позадина» речи и говора, а то је тзв. фон, тј. укупност свих података о 
ванјезичкој чињеници коју дата реч означава. Фон је шири од појма и представља 
културно-социолошку појмовну базу. За лексику фона увек треба дати краћи ко-
ментар. Подударање лексичких фонова у два језика, па и блиско сродних, веома 
је ретко, знатно чешће је њихово разликовање. Схватање фонске информације је 
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веома важан предуслов адекватне употребе дате речи у комуникацији са изворним 
говорником. Странац може савршено да влада граматиком страног језика, али ако 
не познаје норме и специфичности дате стране културе, онда ће и сам открити своје 
погрешке у неправилном грађењу фразе, питања, одговора, неадекватном упо-
требом речи или израза у конкретној реалној ситуацији, што отежава несметану 
комуникацију с носиоцима страног језика. С друге стране, највећи број погрешака 
у процесу учења страног језика настаје у трансферу не само особености система и 
семантике из матерњег језика него и елемената матичне културе у страну. 

Посебан проблем у настави стране лексике је нееквивалентна лексика с на-
глашеном и специфичном културно-историјском компонентом, што се нарочито 
испољава код блиско сродних језика у контакту. Под нееквивалентном лексиком 
подразумевају се називи реалија једне земље, односно народа, које други језик и на-
род уопште немају или их имају у неком другом облику. Ова лексика је непреводива 
и изазива велике тешкоће при учењу и усвајању страног језика. Стога је потребан 
посебан приступ и тумачење овог лексичког слоја, јер је његово разумевање повеза-
но са схватањем оне садржајне информације која «стоји» иза нееквивалентне речи, 
и на нивоу лексичког појма и на нивоу лексичког фона. 

У процесу презентације и усвајања страних социокултурних чињеница веома је 
важно како су оне представљене и актуелизоване у уџбенику страног језика и другим 
изворима информација намењеним настави, на какав начин је дата интерпретација 
и семантизација њихових најразличитијих значења. Посебно су важни методи и 
конкретни поступци интерпретације нееквивалентне лексике, фразеологизама, 
паремија и афоризама. Откривање значења умногоме зависи од семантичке вред-
ности, сложености и структуре појединих лексема и устаљених израза. Овде само 
подсећамо на неке од могућих поступака семантизације: 1) семантизација поступ-
ком контекстуалног наслућивања, 2) семантизација (евентуално) помоћу синонима 
и антонима, 3) семантизација, мада веома ретко, уз помоћ очигледних средстава 
(показивањем предмета, фотографија, ликовних прилога и сл.), 4) семантизација 
помоћу превођења на матерњи језик ученика, што је најчешћи случај. На вишим 
нивоима учења страног језика понекад може бити погодан и занимљив етимолош-
ки коментар који открива порекло речи, фразеологизма и сл. У уџбенику страног 
језика понуђени текстови треба да представљају репрезентативне лингвистичке, 
линговкултуролошке и културолошке обрасце, да су актуелни и одражавају сав-
ремено стање датог страног језика и стране социокултурне стварности. Оно што 
је веома битно јесте да аутори уџбеника при избору текстова, пре свега, воде ра-
чуна о њиховој функционалности и практичној/комуникативној употребљивости, 
како би могли да послуже као обрасци дијалошког и монолошког изражавања, да 
припадају различитим стиловима – разговорном, инфромативно-инструктуивом, 
књижевноуметничком, наративном, публицистичком, научно-популарном. У шири 
корпус текстова свакако треба укључивати и анегдоте, шале, загонетке и сл. Осим 
тога, чињенице стране културе могу се презентовати и посредством екстралингви-
стичких средстава – оригиналних слика или њихових репродукција, ликовних при-
лога, цртежа, скица, као и гестова, мимике и неких других социокултурно маркира-
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них садржаја који су за наставу страног језика носиоци релевантних информација. 
У школској настави код нас постоје и одређене слабости у интерпретацији стра-
них културних вредности. Заправо, понекад се процес интерпретације претва-
ра у пасивну рецепцију тзв. «чисте информације» која подсећа на «равнодушно 
разгледање музејских експоната». Сматрамо да у таквим случајевима недостаје 
психолошка припрема ученика, њихова емоционална, вољна и мотивациона ком-
поненета примерена њиховом узрасту, интересовањима, сазнајним и животним по-
требама. Стога, новији модел наставе страног језика претпоставља презентовање 
и усвајање језичког и културолошког материјала на такав начин који ће да олакша 
и убрза процес овладавања страним језиком, да подстакне интересовање за језик 
и учење, да у што већој мери осигура психолошку спремност ученика за учење 
датог језика, да омогући што виши степен индивидуализације наставе, формирање 
позитивне мотивације ученика. С друге стране, задатак наставника страног језика 
састоји се у умешном успостављању корелације између двају контактираних језика 
и култура. На овом плану наставник треба да организује рад према смерницама 
које у основи осигуравају успех, међу којима су: комплексан приступ наставном 
градиву у условима аспектне наставе страног језика у свим видовима говорне де-
латности; пажљива анализа програмом предвиђених наставних тема и њихова до-
бро осмишљена обрада ради што успешнијег обухвата, интерпретације и усвајања 
културолошког и лингвистичког наставног материјала; планско и систематично 
упознавање с културом земље која је на линији међукултурног дијалога; непрекид-
но практично проверавање, евалуација и самоевалуација тока и резултата наставног 
процеса, као и тражење нових технологија (метода, поступака, приступа) наставе. 

Полазећи од циљева и задатака наставе страног језика у систему нашег 
образовања, можемо поставити питање: шта је у ствари нопходно да се ученик оспо-
соби да на страном језику што успешније води тзв. дијалог култура? Одговарајући 
на ово питање, сматрамо да је најважније је да се ученик оспособи да самостално 
користи и оперише свим усвојеним знањима и изграђеним основним умењима која 
су у функцији успешне међукултурне комуникације. На тај начин он ће стицати 
неопходно практично искуство које се у основи састоји у следећем: у адекватној 
практичној примени знања и умења у конкретним комуникативним ситуацијама, 
у јасном схватању, разумевању факата стране културе и њиховог места у датој 
социокултурној средини, у контрастирању тих чињеница са чињеницама матичне 
културе, у анализи, интерпретирању и вредновању страних културних вредности 
и њихово укључивање у систем својих знања, личних вредности и искустава, у 
дубљој и објективнијој спознаји и вредновању своје матичне културе. «Органска 
веза «човек (национална личност) – језик – култура (систем материјалних и духов-
них вредности), јесте основа и модел лингвокултуролошког разоткривања садржаја 
сваког од тих чинилаца. Језик, са своје стране, акумулира промене културних нор-
ми, али не нагло, већ брижљивио и поступно филтрирајући све новине пре него 
што их смести у арсенал својих вредности. У томе се јасно мора уочити један од 
објективних критеријума поузданости евидентирања једне или друге језичке појаве 
као феномена културе» (Воробјов 1999: 99). 
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У међујезичкој, односно међукултурној комуникацији веома је битан и «психо-
лошки аспект који указује на то да узајамно разумевање увек води према координацији, 
према сарадњи и ка заједничком деловању, што је могуће само у условима када пред-
мет општења постаје персонално важан за оба саговорника (лични контакт), када се 
испољавају односи саосећања, емпатије и томе слично (емоционални контакт), када 
су оба комуниканта прихватила ситуацију (као систем узајамних односа), разумели 
је, отклонили смисаоне баријере (смисаони контакт). Тада се одвија и дијалог кул-
тура, истински, аутентични дијалог култура (...) Управо томе ученика треба учити 
и у том правцу васпитавати. Међусобно разумевање је антипод конфликта који се 
скоро увек испољава као последица ксенофобије (...), а ксенофобија није недостатак 
интелекта, талента или неких других својстава личности, већ је она последица недо-
статка културе» (Пасов, Кибирева, Коларова 2007: 26–27). 

Лингвистика, културологија и лингвокултурологија међусобно активно делују, 
пре свега, на нивоу текста који истовремено обједињава и разграничава ове научне 
дисциплине једну од друге. Примарни циљ лингвистике је да опише језички систем 
и његове законитости, док се лингвокултурологија, напротив, дистанцира од језичког 
система као таквог, и окреће се култури. Један од главних објеката истраживања како 
лингвистике, тако и лингвокултурологије је – текст, али су приступи различити – 
један из правца језика, други из правца културе, с тим што лингвокултурологија 
не залази у подручје лингвистичких истраживања, иако се, истина, лингвистика не 
може заобићи. У центру пажње лингвистике је језички облик и функционалност 
језичких јединица у структури исказа, а у области лингвокултурологије је функ-
ционалност језичких јединица изван језичког система, односно њихов јединствен 
појмовни и предметни садржај. Лингвокултурологију интересује ниво културе, од-
носно културни садржај, а крајњи циљ је откривање унутрашње форме као начина 
и средства представљања реалне стварности у језику, која репрезентује мисаони и 
ванјезички садржај и врши културолошку функцију. С обзиром на предмет и ка-
рактер својих истраживања, лингвокултрологија, иако окренута култури и њеним 
садржајима, ипак се по много чему сматра лингвистичком дисциплином. То се може 
јасно видети и по употреби ширег лингвистичког појмовног и терминолошког ар-
сенала у лингвокултуролошким истраживањима, који је истовремено интегрални 
део лингвокултурологије, као што су: реч, синтагма, фразеологизам, паремије, текст, 
трансформација, опозиција итд. С друге стране, и сама лингвокултурологија има 
своју сопствену терминологију, нпр. лингвокултурема, логоепистема, лингвокул-
туролошка компетенција, културолошка конотација, фонски садржај речи, говорна 
етикеција, узус итд. У својим истраживањима лингвокултурологија примењује више 
метода, поред осталих – конфронтативну и компонентну анализу, издвајање семан-
тичког, тзв. лингвокултуорлошког поља (обухвата систем лексичких јединица које 
повезује заједничко, опште значење и које одражавају систем одговарајућих појмова 
из области културе), метод лингвистичке реконструкције културе (у случајевима када 
су се мало или пак нису сачували материјални носиоци једне или друге културе).

Лингвокултуролошка истраживања посебно су важна и увек актуелна за из-
раду уџбеника и приручника страног језика. По руским научницима, Верешчагину 
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и Костомарову, «у процесу стварања национално оријентисанх уџебника опште-
дидактички захтеви вођења рачуна о адресату лингводидактички се преламају у 
препорукама за ослањање и на матерњи језик аудиторије (...) Ослонац на матерњи 
језик стимулше језички трансфер и спречава језичку интерференцију; вођење рачу-
на о националној култури подједнако доприноси настајању лингвокултуролошког 
трансфера и спречава лингвокултуролошку интерференцију (...). Практично иску-
ство показује да презентација појава домаће културе на фону аналогног или блиског 
факта културе земље ученика доводи до повећања заинтерсованости аудиторије, 
услед чега се материјал усваја дубље и трајније» (Верешчагин, Костомаров, 1981: 
159–161). Такође је веома важан и захтеван посао на двојезичној дидактичкој 
(школској) лексикографији. У дидактичким двојезичним речницима презентују се 
одабрани, дозирани језички и културни садржаји, а обрада сваке одреднице фактич-
ки представља мало конфронтативно истраживање на лингвистичком и културо-
лошком плану чија дубина зависи од обима, циља и намене речника.

Према схватању савремене лингвокултурологије и лингводидактике за сваког 
човека реч је знак културе који има најмање једно лексичко значење. Сва значења 
речи се формирају од многобројних представа људи, њихових виђења и разумевања 
предмета и појава, њихових посебних особина, које могу бити опште и посебне, 
битне и небитне, корисне и некорисне. У настави страног језика речи треба при-
лазити не само као према категорији лингвистике него и као према категорији 
мишљења и логике, односно – као према концепту који открива, пре свега, кроз 
значење речи, њене синониме и исказе (исп. Новикова 2009: 207–208). Најкраће 
речено – концепт је плод (формираног) мишљења човека који у себи садржи израз 
и обележје дате културе у којој се формирао. Нема сумње да је у реализацији на-
ставних циљева и задатака потребна и подробна анализа речи, растављање на њене 
саставне делове, али на тај начин не сме да се «убија жива душа значења речи». 
Различите врсте језичке анализе у школској настави неоспорно су потребне, али се 
речи не могу претварати у апстрактне именице, глаголе, прилоге и друго, а анализа 
не сме да буде сама себи циљ и крајња тачка, јер је реч јединствена целина. Сушти-
на је у томе да се реч посматра (анализира) у јединству њених различитих каракте-
ристика, комплексно (вишеаспектно), пре свега, у синхроној реалности, не бежећи 
по сваку цену и од дијахроне, етимолошке анализе, у оним случајевима у којима је 
потребно и корисно уочити и неке промене у структури и значењу речи које су се 
десиле током њеног «живота» у постојећем језичком систему. Истина, има много 
речи код којих је све јасно, све је «као на длану», али такође постоји доста широк 
круг и загонетних речи, па се над њима треба добро замислити и дубље их анали-
зирати. У сваком случају, «историјско памћење» садржано у речи обогаћује знања 
ученика, шири њихово виђење речи и представе о њој, доприноси формирању по-
гледа на свет. 

У области модерне наставе и учења страних језика научни радници, наставници 
и аутори уџбеника траже нове путеве што јединственијег система културнојезичког 
образовања деце, као и усклађивања општих циљева и задатака, наставних садржаја, 
метода и поступака. Стога, и на овом месту желимо да још једанпут истакнемо неке 
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од битних задатака наставе и учења страних језика. То су, поред осталих: формирање 
и развитак личности ученика са свим његовим социокултурним, националним, психо-
лошким, индивидуалним и другим специфичностима; развијање осећања националне 
самосвести, осећања љубави према својој земљи, народу и култури, али и васпитавање 
осећања толеранције, поштовања других националних култура и вредности. А неки 
од основних задатака наставника огледају се у зналачком, вештом успостављању 
корелације националних култура и језика у контакту, у аналогији између културних 
и језичких чињеница. Повезивање културних садржаја и језичких јединица кроз ког-
нитивне структуре с националним културним и целокупним искуством дате етничке 
и друштвене заједнице омогућује наставнику страног језика да формулише адеква-
тан лингвокултуролошки коментар, како уз експлицитни, тако и уз имплицитни кул-
туролошки садржај изворних текстова на страном језику, с циљем да ученици што 
потпуније схвате садржај датог текста, све његове нијансе и значења, у мери макси-
мално приближеној њиховој рецепцији од стране носилаца датог језика и културе. 

На крају, можемо закључити да је актуелност савремене лингвокултуролошке 
концепције и оријентације у методици страних језика мотивисана и дефинисана, 
како лингводидактичким и општедидактичким, тако и општехуманистичким зах-
тевима и схватањима структуре комуникативно усмерене наставе и учења страних 
језика у мултикултурном друштву у ближем и ширем окружењу. То се најбоље огле-
да у полифонизму реалне комуникације у савременој Европи. 
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Вучина Раичевич

РОЛЬ, СТАТУС И АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ

Резюме

В настоящей работе, помимо роли и статуса, особое внимание уделяется актуальным 
задачам лингвокультурологии (лингвострановедения) в современной методике обучения 
иностранным языкам. Её актуальность в методике неоспорима, прежде всего, что она мо-
тивирована современными лингводидактическими воззрениями на содержание и природу 
коммуникативно ориентированного обучения иностранным языкам в мультикультурном 
обществе. Лингвокультурология комплексная научная дисциплина, изучающая взаимосвязь 
и взаимодействие культуры и языка в процессе его функционирования. Эта дисциплина зна-
комит учащихся с культурой страны и народа изучаемого языка и с тем, как культура отража-
ется в единицах языка, являющихся объектом усвоения на всех уровнях обучения. Мы также 
вкратце указали на ключевую роль преподавателя в учебном процессе, и вместе с тем на под-
ходы, приёмы и практику отбора, презентации, интерпретации и усвоения различных фактов 
культуры и сведений о национально-культурной специфике с целью обеспечения элементар-
ной коммуникативной и социокультурой компетенции учащихся, изучающих иностранный 
язык в условиях школьного обучения.
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АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ У НАСТАВНОМ  
ПРОУЧАВАЊУ

У раду се даје преглед заступљености Чеховљевих дела у програмима за основну и 
средњу школу. Такође, рад залази и у надпрограмски ниво предлажући нова дела за изучавање: 
за основну школу се предлаже анализа Чеховљеве новеле Радост, а за средњу новела Дама 
са псетанцетом, као и њена методичка обрада.

Кључне речи: А. П. Чехов, наставни програм, новела, основна школа, средња школа, 
методичка обрада.

О Антону Павловичу Чехову говорило се већ много пута1. О њему су написа-
не и многе странице,2 о пишчевом животу биографи су изнели многе податке, а у 
новије време Чехов је послужио и као инспирација за нова књижевна дела3, па опет, 
има се утисак да је остало још доста тога да се каже и напише. Приповетке Чехо-
ва превођене су још за његовог живота на бугарски, енглески, немачки, пољски, 
српски, француски и чешки језик, а његове драме су, не само као објављени пре-
ведени текстови, већ, пре свега, као сценска остварења веома рано прешле нацио-
налне границе4. Чехов је у Русији прве приче објавио 1886. а већ 1901. преведен 
је у Немачкој. До половине 20. века преведен је на све светске језике. Данас су 
његова дела доступна на чак 92 језика. Америчка списатељица Керол Оутс рекла 
је: „Када читаш Чехова, видиш да, ма колико људи били паметни, постоји граница 
преко које ум не може да иде. Можеш бити бескрајно паметан, али твој сопствени 
свет неће да ти се потчињава, нећеш моћи да владаш њиме.“ Чехов данас постаје 
све актуелнији: у Токију је, на стогодишњицу смрти, Антону Павловичу Чехову 
подигнут споменик, у свету се на позоришним фестивалима играју његове драме, 
велике корпорације преузимају финансирање пројеката и институција које носе име 
генијалног Руса, а стогодишњица Чеховљеве смрти уписана је и у календар јубилеја 
светске културе Унеска.

У Србији, Петар Живадиновић је објавио књигу одабраних прича и извода из 
писама Под заклетвом, у избору и преводу Миодрага Сибиновића. Књига из два 

1 Миодраг Сибиновић даје податак да је прво предавање о Чехову одржано на трибини Народног 
универзитета у Београду јануара 1925. године и већ је оно било утемељено на свести о Чеховљевом 
утицају на развој писаца и књижевности која долази после њега (Миодраг Сибиновић, „Антон Чехов 
после једног века“ у: Словенска вертикала, Славистичко друштво Србије, Београд 2008, 60). 

2 У већ споменутом делу Миодраг Сибиновић веома исцрпно наводи литературу о А. П. Чехову.
3 Види: Александар Новачић, Досије Чехов, Zepter Book World, Београд 2004. У наведеној књизи, кроз 

лик пуковника Пруткова, исцртана је прича о животу Чехова, која се, наравно, и завршава чеховљевски, 
јер Прутков постаје сасвим трагикомичан лик.

4 Године 1889. у Брну изведена је Чеховљева једночинка Медвед, a 1890. у Прагу и Просидба (Види: 
М. Сибиновић, нав. дело, 62).
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дела доноси избор прича из тридесетотомног научног издања објављеног у Мо-
скви, док се у другом делу књиге налазе изводи из писама на опште животне теме, 
о уметности и књижевности. Све приче и писма су први пут преведени, чак и у 
случајевима када је превод већ постојао. Поједине приповетке су језички прибли-
жене данашњем читаоцу, јер, према речима приређивача, то управо одговара Чехову 
који никада није остваривао естетске ефекте архаичним језиком. 

Овога пута, намера нам је, пре свега, да укажемо на честе расправе о томе који 
савремени писац треба да буде уврштен у наставно проучавање, док се класици, при 
том, занемарују. У нашим наставним програмима за основну и средњу школу Чехов 
није континуирано заступљен: за анализу у петом разреду нуди се као изборни текст 
Чеховљева новела Шала. У шестом разреду анализира се његова новела вањка. У 
седмом се ради интерпретација новеле Чиновникова смрт. Овим се завршава његово 
проучавање у основној школи.5 Како се у осмом разреду не планира бављење Чехо-
вом, сматрамо да би се празнина могла попунити анализом новеле Радост. Главни 
лик (један од мноштва обичних/ необичних Чеховљевих ликова, људи из свакоднев-
ног живота), Митја Кулдаров, доспео је у новине. Писац свог јунака слика у једном 
тренутку, даје исечак из његовог живота у моменту када се он најбоље открива: при-
ча почиње нагло, без увода, приказом мирне атмосфере породице која се спрема 
на починак, а јунак приче Радост, Митја Кулдаров, „узбуђен и разбарушене косе“, 
појављује се у поноћ у стану својих родитеља, сав срећан и „пребледео од радо-
сти“ што му је име изашло у новинама а „у новинама се пише само о знаменитим 
људима“ и „сада за њега зна цела Русија“. Разлог његове радости је белешка у којој 
пише да се Митја, „у пијаном стању“, приликом изласка из пивнице, спотакао и пао 
под коња једног сељака. У новели је наглашена драматичност коју писац постиже, 
с једне стране, стварањем атмосфере чуђења, изненађења и ишчекивања осталог 
дела породице да сазнају шта је узрок Митјином доласку у касне сате и његовом 
„улетању“ у стан и јурњави кроз све собе. Разлог Митјиног појављивања у новинама 
сазнајемо из очевог читања новинског чланка које повремено прекида јунак новеле 
да би вест допунио или потврдио, што доприноси веродостојности и истинитости. 
Комика у овој новели грађена је на нескладу између повода и јунаковог узбуђења 
и радости. Новела се завршава нагло, у Чеховљевом маниру: јунак, радостан, узи-
ма новине и одлази да се хвали пријатељима, а у читаоцу, на крају, остаје утисак 
малограђанштине, сазнање о „баналности и убоштву духа“6. Такође, на примеру на-Такође, на примеру на-
ведене Чеховљеве новеле лако се могу уочити и карактеристике жанра које су битне 
за њену успешнију методичку обраду (способност Чехова да преко суженог оквира 
приповедања, на најкраћи начин разоткрије суштину; анегдотичност – која је у овој 
новели ван сцене оквира приповедања; нагли обрт; анегдотски парадокс).

5 О заступљености А. П. Чехова у основној школи већ је писано. Види: Драгослава Жутић, Чеховљеве 
реалистичке новеле у настави, реферат на 17. славистичком конгресу, Сокобања 2009 (предато у штам-
пу). Наведени рад садржи детаљну анализу као и предлог за методичку обраду Чеховљевих новела 
Шала, вањка, Чиновникова смрт, али се предлаже и анализа новеле Радост.

6 Милосав Бабовић, „Приповетка и драма Чехова“ у: Антон Павлович Чехов, Чиновникова смрт и 
друге приповетке, Сабрана дела, књига прва, 1981.
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Једноставан амбијент, краткоћа (која дозвољава да се новела прочита и ана-
лизира на једном часу), шаљив тон, дијалози, а уз то и отрежњујућа поучност коју 
носи собом, најбоља су препорука да се Чеховљева новела Радост нађе у програму 
за основну школу. Тим пре што живимо у времену у коме се, практично, изгубила 
разлика између лошег, недостојног публицитета и популарности која се стиче радом 
и памећу, па се Митјина радост што за њега зна цела земља и те како може упореди-
ти са „популарношћу“ коју скандалима и вулгарношћу постижу многи привремени 
„јунаци нашег доба“, од учесника фарме и естрадних звезда до политичара.

Средњошколски програм предвиђа да се у првом разреду анализира Чеховљева 
новела Туга. У другом разреду се Чехов не проучава. У трећем је заступљен драмом 
Ујка вања. У четвртом разреду није уврштен у наставни програм. Сматрамо да су 
дела А. П. Чехова недовољно заступљена у настави. Такође, верујемо да би учени-
цима четвртог разреда средње школе била занимљива Чеховљева приповетка Дама 
са псетанцетом7, која, како по својим естетским квалитетима тако и по свевременој 
актуелности садржине и значења8, може заинтересовати младе овог узраста.

Стваралачке почетке Антона Павловича Чехова карактерише предоминација 
реалистичке новеле, док је у зрелом добу уочљива и појава и развој импресиони-
стичког стила. Е. Мелетински запажа: „Чехов, као и Мопасан, радо прибегава поети-
ци анегдоте и такође одбацује, нарочито у познијој етапи, сваке традиционалне мо-
тиве, понекад и саму комичност, у чему се и састоји карактеристични парадокс 
новеле краја века. Чехов традиционалне мотиве замењује дубинским, мада и 
ненаметљивим проницањем у живот и психологију, што формално као да слаби 
'новелистичност'“9. Кратка, ефектна прича замењује се дугачком, смањују се размере 
новелистичког догађаја, слаби се његова мотивација и његове непосредне последице. 
Акценат се са догађаја преноси на унутрашњи подтекст. Дама са псетанцетом је 
пример Чеховљеве импресионистичке новеле. По речима В. Набокова, она је 
испричана „на најприроднији могући начин, не уз камин после вечере као код 
Тургењева или Мопасана, већ онако како једна особа другој прича најважнији 
догађај у животу, полако а ипак без застајања, мало тишим гласом (...) Чехов улази 

7 Први пут је објављена у Лавровљевој „Руској мисли“ 1899. Са знатним скраћењима и изменама 
приповетка је објављена у другом издању сабраних дела, као прилог часопису „Њива“ за 1903. годину. 
У српској књижевности Дама са псетанцетом је први пут изашла у „Српској ријечи“ 1908. Критичари 
су били подељени: неки су дело сматрали вредним остварењем Чехова, док су други осудили моралне 
позиције аутора. Сличан одјек имала је ова приповетка и међу писцима који су је прочитали. Максим 
Горки је писао Чехову: „Читао сам вашу Даму. Знате ли шта Ви радите? Убијате реализам. И ускоро ћете 
га убити – потпуно, за дуго. Та форма је преживела – то је чињеница! Даље од Вас нико не може том 
стазом, нико не може о тако једноставним стварима да пише тако једноставно као Ви.“ Такође, Толстој је 
у свом дневнику записао: „Читао сам Чеховљеву Даму са псетанцетом. Све је то Ниче. Људи који немају 
јасно изграђен поглед н свет, људи који не разликују добро и зло. Раније су се плашили, тражили Бога, а 
сада мислећи да су с оне стране добра и зла, остају с ове стране, тј. скоро животиње“ (Види: А. П. Чехов, 
Мој живот и друге приповетке, Нолит, Београд 1981, 321).

8 У овом раду понудићемо аналитичку и методичку обраду Чеховљеве приповетке Дама с псетанце-
том сматрајући то корисним јер, како програмом није предвиђена за анализу, није се нашла ни у једном 
методичком приручнику за наставнике.

9 Елеазар Мелетински, Историјска поетика новеле, Матица српска, Нови Сад 1997, 345.
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без куцања у причу Дама с псетанцетом. Нема отезања.“10 Писац нас одмах 
упознаје с главним ликовима („Причало се да се на шеталишту крај обале појавило 
ново лице: дама са псетанцетом. Дмитриј Дмитрич Гуров, који је на Јалти провео 
већ две седмице и одомаћио се, такође је почео да се интересује за нова лица“11). 
Главни женски лик Чехов само овлаш портретише („Док је седео у сенци код Вер-
неа, он је видео како је шеталиштем прошла млада жена, омалена плавуша са бере-
ом; за њом је трчао бео шпиц“12). Прва помисао Гурова: „Ако је овде без мужа и 
познаника, (...) не би било наодмет да се упознам с њом“13, а затим и чињенице које 
писац наводи („Он још није имао четрдесет година, али већ је имао дванаестогодишњу 
кћер и два сина гимназијалца. Оженили су га рано, док је још био студент друге 
године, и сада му је жена изгледала двапут старија од њега“14), пажљивог читаоца 
упућују на могуће разлоге Гуровљеве жеље да упозна младу даму. Даљи опис стања 
у ком се овај четрдесетогодишњак налази, Чехов постиже сликајући портрет његове 
жене („То је била висока жена, црних обрва, права, надмена, достојанствена и, како 
је сама о себи говорила, мисаона. Много је читала, у писмима није писала тврди 
знак, мужа је звала Димитрије а не Дмитриј, а он ју је потајно сматрао приглупом, 
ограниченом, без тананости, бојао је се и није волео да буде код куће. Већ давно је 
почео да је вара, варао ју је често и вероватно се зато скоро увек ружно изражавао о 
женама, а када су у његовом присуству говорили о њима, називао их је: „Нижа 
раса!“15). Такође, писац нас упознаје и са Гуровљевим односом према мушком све-Такође, писац нас упознаје и са Гуровљевим односом према мушком све-
ту: сазнајемо да му је у мушком друштву досадно, да је ћутљив и хладан, али „када 
се налазио међу женама, осећао се слободно и знао је о чему да разговара с њима и 
како да се понаша; чак му је било лако и да ћути с њима“16. Веома је упечатљива и 
слика његовог карактера („У његовој спољашњости, у карактеру, у целој његовој 
природи било је нечег привлачног и неухватљивог, што је придобијало жене и ма-
мило их; он је то знао и самог њега је, такође, нека сила привлачила к њима“17), мада 
га је вишеструко искуство научило да свако зближавање са привлачним женама, 
што је у почетку пријатан, лак и леп доживљај – може да постане изузетно сложено 
и тегобно, нарочито за Московљане, који се теже одлучују на овакав корак. По ре-
чима В. Набокова, „затим, истим прецизним и непосредним нападом, и оном 
премошћујућом формулом 'и тако...', клизимо назад до даме са псом“18, коју писац 
опет дотиче само овлаш, али ипак довољно да схватимо да се и она досађује („Израз 
њеног лица, ход, хаљина, фризура указивали су му да је из угледне средине, удата, 
да је у Јалти први пут, и то сама, да јој је овде досадно“19). На тај начин, створени су 

10 Види: Vladimir Nabokov, „Dama s psetancetom“, u: Eseji, NNK Internacional, Beograd 2006.
11 А. П. Чехов, „Дама са псетанцетом“, у: Мој живот и друге приповетке, нав. дело 223. 
12 Исто.
13 Исто.
14 Исто.
15 Исто.
16 Исто, 224.
17 Исто.
18 V. Nabokov, nav. delo, 83.
19 А. П. Чехов, нав. дело, 224.



Антон Павлович Чехов у наставном проучавању 271

идеални услови да се ликови разоткрију својим поступцима („он [Гуров] се сети 
тих прича о лаким победама, о излетима у брда, и одједном га обузе заводљива по-
мисао на брзу пролазну везу, на пустоловину с непознатом женом, којој не знаш ни 
име ни презиме“20). Чехов нам тако недвосмислено указује на Гуровљеве намере 
које ће он одмах и спровести у дело. Начин упознавања са дамом типичан је за оног 
ко „зна са женама“. Гуров је занимљив, бира пут до даме, чини то вешто, обраћајући 
се псетанцету („Он умиљато позва к себи шпица, па кад је овај пришао, припрети 
му прстом. Шпиц зарежа. Гуров му опет припрети“21). Представа са псом увертира 
је за успостављавање дијалога између Гурова и даме („’Не уједа’, рече она и поцр-
вене. ‘Да ли му могу дати кости?’ И кад она потврдно климну главом, упита је 
љубазно: ‘Јесте ли одавно изволели доћи у Јалту?’ ‘Пре пет дана.’ “)22 Даљи разго-
вор јесте лак, шаљив, освајајући дијалог, који показује сву умешност јунака који се 
добро сналази у женском друштву. Ручак пролази у тишини, а након тога шетају. 
Све ово употпуњено је мајсторским приказом атмосфере („Шетали су и разговара-
ли о томе како је море чудно обасјано; вода је била боје јоргована, тако благе и то-
пле, и по њој се протезала златна пруга месечине.“23) Увече, пред спавање, Гуров 
помисли како ће сутра опет срести даму („сети се да је она још доскора била пито-
мица женске средње школе, учила је баш као сада његова кћи, сети се колико је још 
бојажљивости и неспретности било у њеном смеху, у разговору са непознатим чо-
веком – вероватно је сада први пут у животу била сама, у таквој прилици када је 
прате и посматрају, и разговарају с њом само са једном потајном намером, коју она 
не може да не наслути. Сети се њеног тананог, слабачког врата и лепих сивих 
очију“24). Беспомоћност јунакиње, исказану речима Гурова („Ипак у њој има нечег 
што изазива сажаљење“), писац истиче и сценом из наредног поглавља, која се 
одвија на доку, у којој се, између осталог, описује дочек пароброда који стиже касно, 
кад је већ зашло сунце („Ана Сергејевна је посматрала кроз лорњет пароброд и 
путнике као да тражи познанике и, када се обраћала Гурову, очи су јој сијале. Мно-
го је говорила, а питања су јој била испрекидана, и одмах је заборављала шта је 
питала, затим је у гомили изгубила лорњет.“25) Такође, у другом поглављу припо-
ветке, у соби Ане Сергејевне, Гуров је мислио о разним сусретима који се збивају у 
животу: у сећању су му остале безбрижне, доброћудне жене, раздрагане од љубави, 
захвалне за срећу коју им је пружио, ма и веома кратку, као и оне као што је његова 
жена – које су волеле без искрености. Сећао се и „две-три врло лепе, хладне, којима 
се одједном испољавао на лицу грабљив израз, јогунаста жеља да узму, да отргну од 
живота више него што он може да пружи, и те су биле времешне, ћудљиве, нескло-
не размишљању, властољубиве, не нарочито паметне, па када би се Гуров охладио 
према њима, њихова лепота би изазивала у њему мржњу, а чипке на њиховом рубљу 

20 Исто.
21 Исто.
22 Исто, 225.
23 Исто.
24 Исто,
25 Исто, 226.
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чиниле су му се тада сличне крљушти.“26 Различитост Ане Сергејевне Чехов истиче 
супротним везником али, наводећи одмах и њену суштину: „Али, овде је још она 
иста бојажљивост, неспретност неискусне младости, осећање збуњености, и добијао 
се утисак сметености, као да је неко одједном покуцао на врата.“27 Чехов, затим, 
мајсторским потезом приказује стања својих јунака након што су постали љубавници 
(„Ана Сергејевна, та 'дама са псетанцетом', доживела је оно што се догодило некако 
нарочито, врло озбиљно, као свој пад – тако се чинило и то је било чудно и неумес-
но. Црте су јој се издужиле и увенуле, а низ образе жалосно јој је висила дуга коса, 
замислила се сва потиштена, као грешница на старинској слици (...) На столу у соби 
налазила се лубеница. Гуров одсече себи кришку и поче да једе. Прошло је бар пола 
часа у ћутању“28). Само наведена сцена била би довољна да илуструје Гуровљев 
однос према Ани на почетку њихове везе. У наведеном поглављу даље доминира 
монолог јунакиње, из којег сазнајемо да она презире саму себе, не мисли да се 
правда, да је такође преварила саму себе, да мужа одавно вара, да је он добар човек, 
да она не зна чак ни шта он ради, само зна да је лакеј... Гурову већ помало досади 
њена збуњеност и сузе, одлазе на шеталиште где више нема никог. Седе у Ореанди 
близу цркве на клупи и ћуте. Опис природе који следи у функцији је наглашавања 
„вечног сна“ који нас очекује („Лишће се није мицало на дрвећу, цврчали су цврчци, 
а једноличан, мукао шум мора, који је допирао одоздо, говорио је о миру, о вечном 
сну који нас очекује … Седећи крај младе жене, која је у освит изгледала тако лепа, 
умирен и опчињен тим бајним призором – морем, планинама, облацима, простра-
ним небом, Гуров је размишљао о томе како је, у ствари, ако се човек удуби, све на 
овом свету дивно, све осим онога што ми сами мислимо и радимо кад заборавимо 
више циљеве постојања и своје људско достојанство“29). Убрзо, Ана одлази у своје 
место, а о одласку размишља и Гуров. Да је реч о само једној од многих авантура 
јунака, ту би се Чеховљево приповедање могло и завршити.

Треће поглавље је у знаку Гуровљевог сећања на Ану Сергејевну, које је разго-
ветно, као да се са њом растао тек јуче и „одједном му је оживљавало у сећању све: 
и оно што се догодило на гату, и рана зора са маглом на планинама, и пароброд из 
Феодосије, и пољупци.“30 Успомене се претварају у сањарије, Ана га је пратила сву-
да као сенка; кад би затварао очи чинила му се лепша него што је била. Он је желео 
неком да исприча своје успомене, али није имао коме. Читав живот у Москви му је 
„кус, без полета, нека којештарија, не можеш ни да одеш, ни да побегнеш...“31 

Преображај Гурова наступа у моменту када он, излазећи из Лекарског клуба, 
имајући потребу да прича о оном што је доживео са Аном, говори свом пријатељу 
како се упознао са дражесном женом на Јалти. На то му пријатељ, успут, одгова-

26 Исто, 227.
27 Исто.
28 Исто.
29 Исто, 229.
30 Исто.
31 Исто, 232.
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ра: „Дмитрије Дмитричу! (...) Ономад сте били у праву: јесетрина се осећала.“32 
По речима Набокова, „ово је природни прелаз према опису Гуровљевог новог 
расположења.“33 Све му постаје незанимљиво: бесмислене ноћи, неприметни дани, 
необуздано картање, прождрљивост, пијанство... Гуров реши да отпутује у забаче-
но место у којем живи Ана Сергејевна. Стиже рано ујутро и узима најбољу собу 
у „којој је цео под био превучен сурим војничким сукном и на столу се налазила 
мастионица, сива од прашине, с јахачем на коњу, који је имао подигнуту руку са 
капом, док му је глава била одломљена.“34 По речима В. Набокова, Чехов овде по-
ступа као уметник у најбољем смислу те речи: уместо да се упусти у Гуровљево 
расположење или да нагласи његове моралне дилеме, он истиче наведене детаље. 
Сивило се продужава и даље, на улици, где је према кући Ане Сергејевне наизбежна 
сива ограда са ексерима.

Иако Гуров одлази пред Анину кућу не би ли је некако видео, у томе не успе-
ва. Досети се да би је могао срести у позоришту и одлази тамо. Чехов изузетно 
упечатљиво, у пар потеза приказује губернијско позориште („повише лустера ди-
зао се облак дима, бучно је досађивала задња галерија; у првом реду пред почетак 
представе стајали су месни ђилкоши, затуривши руке на леђа; и ту је у гувернеровој 
ложи, на првом седишту седела гувернерова кћи, а око врата јој боа, а сам гувернер 
се скромно крио иза застора и виделе су му се само руке; завеса се њихала, оркестар 
се дуго штимовао.“35)

Сам сусрет Гурова и Ане у позоришту дат је као у неком ковитлацу. Када јој 
се Гуров јавио, „она га погледа и пребледе, затим још једном погледа ужаснуто, 
не верујући очима, и у рукама чврсто стисну заједно лепезу и лорњет, очевидно 
борећи се са собом да се не онесвести. Обоје су ћутали (...) Али она устаде и брзо 
пође ка излазу; он – за њом, и обоје су ишли без икаквог смисла ходницима, степе-
ништима, час пењући се, час силазећи, а пред очима су им промицали неки људи у 
судијским, наставничким и кнежевским униформама, и сви су имали значке; про-
мицале су даме, бунде на вешалицама, дувала је промаја, доносећи мирис опушака 
од цигарета. И Гуров, коме је срце снажно лупало, мислио је: ‘О, Господе! Шта ће 
ту ови људи, овај оркестар...’“36

Четврто поглавље је у знаку њихових тајних састанака у Москви у којем до-
минира сцена пуна патоса („Он јој приђе и ухвати је за рамена како би је пригрлио 
и разгалио, и у том часу угледа свој лик у огледалу. Коса је већ почела да му седи. 
И њему се учини чудно што је толико остарео последњих година, толико поружнео. 
Рамена на којима су лежале његове руке била су топла и подрхтавала су. Он осе-
ти сажаљење према том животу, још тако топлом и лепом, али који ће, вероватно, 
ускоро почети да сахне и вене, као и његов живот. Зашто га она толико воли? Он се 
увек чинио женама друкчији но што је био, оне у њему нису ни волеле њега, него 

32 Исто.
33 V. Nabokov, nav. delo, 89.
34 А. П. Чехов, нав. дело 233.
35 Исто, 234.
36 Исто, 235.
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човека кога је стварала њихова уобразиља и кога су целог живота жудно тражиле 
(...) И тек сада кад му је коса оседела, заволео је како треба, истински – први пут у 
животу“37). 

По речима В. Набокова „Чехов је прекршио сва традиционална правила 
приповедања, пишући ову чудесну причицу од двадесет и нешто страна. Не постоји 
проблем, не постоји прави врхунац, нема поенте на крају. А ипак, ово је једна од 
најбољих кратких прича, икад написаних“38.

У приповеци Дама са псетанцетом Чехов је још једном показао способност 
да са што мање речи разоткрије суштину (више од половину живота својих јунака 
ставио је у свега петнаестак страна); писац своје ликове слика у оном моменту који 
најдубље разоткрива њихову личност; о ликовима много говоре њихови атрибу-
ти (то што је Ана „дама са псетанцетом“ – може да указује на њену усамљеност); 
казивање је непосредно, нема експозиције, одмах се прелази на суштину; припо-
ветка је лишена дигресија и других пратилачких елемената који успоравају радњу; 
нема детаљне психолошке анализе, а ликови се откривају поступцима; радња при-
че се не завршава („И чинило се: још само мало – па ће се наћи решење, а онда 
ће почети нов, диван живот; и обома је било јасно да је крај још врло далеко и да 
оно најтеже и најмучније тек почиње.“39); феномен „подводног тока“ активира чи-
таочеву свест да недоречено сам доживи (По речима Оливере Радуловић, Дама са 
псетанцетом веома функционално контекстуализује Ану Карењину40). 

Својим импресионизмом, нарушавањем, макар и привидним, рационалног 
понашања јунака и рационалне организације приповедања, а такође неким специ-
фичним начинима примене лирских мотива (...) Чехов, по речима Е. Мелетинског, 
најављује развој новеле XX века.41 У извесном смислу, Дама са псетанцетом јесте 
тамно, тешко наличје Шале: и једна и друга новела сликају суштинску, трагичну и 
трагикомичну разлику између стварног догађаја и одјека који он добија у животу и 
свести јунака. 

Дама са псетанцетом не садржи никакву посебну моралну поуку: заснована је 
„на систему таласа, на нијансама разних расположења. Ако у свету Горког молекули 
формирају материју, овде, код Чехова, срећемо свет од таласа уместо од честица 
материје, свет који је, узгред, ближи савременом научном схватању свемира.“42 
Такође, „све док људи живе, нема могућег и коначног краја њиховим невољама, 

37 Исто, 238.
38 V. Nabokov, nav. delo 94.
39 Исто, 239.
40 „Антон Павлович Чехов често од безначајних сижеа гради ефектне завршетке што је творачки 

манир и Даме са псетанцетом који прераста у својеврсну естетику и филозофију живљења чија је при-
влачна снага у лепоти и тајновитости. Епилог Даме са псетанцетом јесте интертекстуална полемика са 
Толстојем због трагичног завршетка Ане Карењине и креће се у правцу продубљивања и осмишљавања 
једне, на изглед, баналне емотивне везе и њеног срећног завршетка“ (Оливера Радуловић, „Славистика“, 
књига XIV, 35, 2010).

41 Види: Е. Мелетински, нав. дело 345.
42 V. Nabokov, nav. delo 95.



Антон Павлович Чехов у наставном проучавању 275

надама и сновима.“43 А можда поуке има, само је она превише тешка и болна да 
бисмо је лако прихватили: живот не зависи и неће никад зависити од наших жеља и 
импулса, наше најдубље жеље и осећања, гледани са стране, могу бити банални и 
свакодневни и живот може проћи док чекамо да он почне у пуном сјају и слави.

Методички приступ

Пошто ученици Даму са псетанцетом не могу прочитати на једном часу, може 
им се задати да то учине код куће. Такође, могу им се дати припремни задаци, 
утемељени на кључним моментима на којима проучавани текст почива:
 1. Како почиње приповетка?
 2. Ко су ликови?
 3. Како је представљен Гуров? (Обрати пажњу на дијалог и унутрашњи моно- Како је представљен Гуров? (Обрати пажњу на дијалог и унутрашњи моно-Како је представљен Гуров? (Обрати пажњу на дијалог и унутрашњи моно-

лог и припреми се да своја запажања образложиш.)
 4. Како је представљена дама с псетанцетом?
 5. Запази понашање Гурова (Када долази до његовог преображаја? Чиме је та 

промена изазвана?)
 6. Како се понаша јунакиња?
 7. Запази пишчев благо иронични тон. (Обележи реченице у којима је такав 

тон присутан. Припреми се да образложиш своје запажање).
 8. Обрати пажњу на пишчев приказ атмосфере. (Како и којим детаљима је до- Обрати пажњу на пишчев приказ атмосфере. (Како и којим детаљима је до-Обрати пажњу на пишчев приказ атмосфере. (Како и којим детаљима је до-

чарана?)
 9. Означи у тексту дескрипцију. (Каква је њена улога?)
 10. Како се завршава приповетка?
 11. Упоредите Даму са псетанцетом са Аном Карењином.

*

Другачији приступ наведеној Чеховљевој приповеци може се остварити и 
анализом невербалне комуникације између Гурова и Ане Сергејевне: праћењем 
њихових гестова и емоција које су са њима повезане, могу се уочити главне карак-
теристике ових ликова. Указивањем ученицима на лакоћу, али и дубину Чеховљевог 
стварања (хумор, али и блага иронија, поетично, меланхолично, неочекивани мали 
обрти, лакоћа потеза), ученике ћемо лако увести у особености Чеховљевог литерар-
ног света. Једна од могућности обраде остаје и драматизација појединих сегмената 
приповетке, пошто драмска радња захтева активан однос према лику и унутрашње 
ангажовање тумача. Најзад, обрада ове новеле могла би суочити младе људе који су 
на прагу зрелости са сложеношћу свакодневног људског живота који не мора почи-
вати на чудесним авантурама и егзотичним просторима, у коме нема суперјунака ни 
чудесних моћи, већ је човек пред њим и трагичан и комичан и немоћан.

43 Исто.
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А. П. ЧЕХОВ В ШКОЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ В СЕРБИИ

Резюме

В статье проведен обзор предусмотренных произведений А. П. Чехова в программах на-
чальной и средней школы в Сербии. Кроме того, предлагаются и некоторые его новые произ-
ведения для чтения и анализа. Для начальной школы предлагается анализ рассказа Радость, 
а для анализа и методической обработки в средней школе – Дама с собачкой.
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СЕМАНТИЗАЦИЈА ПОЛИСЕМИЧНИХ ЛЕКСЕМА У НАСТАВИ 
РУСКОГ ЈЕЗИКА НА СРПСКОМ ГОВОРНОМ ПОДРУЧЈУ

Предмет рада је анализа проблема семантизације полисемичних лексема у настави 
руског језика. Семантизација полисемичних лексема представља један од битних аспеката 
наставе страног језика. Ова појава нарочито долази до изражаја у случају специфичности 
односа лексичких система блискосродних језика, као што су српски и руски, а најизразитија 
је када различитим значењима вишезначне речи језика оригинала, одговарају различите лек-
сички еквиваленти у језику превода. У настави руског језика основни задатак семантизације 
јесте адкватно утврђивање значења речи, односно сагласности са потребама оног облика гов-
рне делатности за чије је остварење неопходна дата језичка јединица

Кључне речи: семантизација, полисемија, лексичко-семантичке варијанте, семантички 
еквивалент, контекст.

Полисемија, или способност лексеме да има више значења, узрокована је. 
чињеницом да је око нас много више предмета и појава него лексема за њих. Ова 
појава не говори о сиромаштву језика, већ о ограниченој когнитивној способности 
његових корисника, која се превазилази тако што се, кад за неку појаву не постоји 
ознака, успостави семантичка веза између предмета који треба именовати с неким 
другим предметом који има засебну реч, а затим се назив предмета с именом пре-
носи на предмет без имена.

Разматрање феномена полисемије добија већу прецизност после Хјелмслевљевог 
увођења дистинкције израза и садржаја и форме и супстанце, управо као однос 
између израза и садржаја. Ова анализа омогућава разграничење две језичке појаве – 
полисемију од хомонимије. Јер, уколико једна иста лексема обухвата два садржаја, 
реч је о хомонимији, а ако лексема покрива два садржаја међу којима постоји 
одређени логички однос, ради се о полисемији, односно једној истој лексеми са два 
значења. У овом случају поимање једног језичког знака врши се на основу његовог 
односа према другим језичким знацима, то јест на основу његовог места у језичком 
систему, тако да појаве имају праву вредност, тек када се одреди њихов однос пре-
ма другим сличним појавама. Због тога полисемија као феномен настајања нових 
значења, помоћу механизама лексичке метафоре, лексичке метонимије и лексичке 
синегдохе, решава питање идентификације и диференцијације посебних значења 
једне исте лексеме.

Ако значење посматрамо као одређени код, појава полисемије у језику може 
се објаснити као скуп слојевитих и уклопљених кодова. Вишезначна реч може се 
представити као нека врста парадигме чији су чланови у посебном односу, али што 
је карактеристично за парадигматске односе, не могу се истовремено реализовати у 
говору. Односно, вишезначност полисемичне речи укида контекст, јер у одређеном 
контексту лексеме углавном имају само једно значење. Како ће се та једнозначност 
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реализовати, која ће од лексичко-семантичких варијанти бити употребљена, зависи 
од апсолутне, релативне и колокационе вредности дате варијанте.

Семантизација полисемичних лексема представља један од битних аспеката 
наставе страног језика. Ова појава нарочито долази до изражаја у случају специфич-
ности односа лексичких система блискосродних језика, као што су српски и руски, 
а најизразитија је када различитим значењима вишезначне речи језика оригинала, 
одговарају различите лексички еквиваленти у језику превода.

Иако су сва значења вишезначне речи међусобно равноправна, контекстуална 
анализа показује да се према степену употребљивости издваја једно значење, а са-
мим тим и адекватни семантички еквивалент у језику превода.

У настави лексике страног језика, полазећи од констатације да усвајање одре-
ђене лексеме значи да је осим што је ученику познат њен материјални омотач (фо-
ничка слика), познато му је и њено значење, што са своје стране значи да је на плану 
садржаја упућен у све компоненте њене семантике. То говори да му је позната апсо-
лутна вредност речи, релативна вредност, односно њена способност да ступа у си-
нонимске, антонимске, хомонимске и паронимске односе, као и њена валентна вред-
ност, односно њена способност да су јој инхерентне одређене синтаксичке позиције.

Задатак који је био пред нама састојао се у решавању проблема семантизације 
и усвајања вишезначних лексема, што између осталог подразумева и указивање 
на диференцијалне особине које сачињавају њено значење, док се постизање овог 
циља огледа и у способности правилног превођења на матерњи језик.

Како је у процесу усвајања вишезначних речи важно прибећи јасном разгра-
ничавању њихових значења и маркирању карактеристичних случајева и ситуација 
њихове употребе у контексту вежбања са студентима нефилолошког факултета 
који поседују одређено знање руског језика, примењивали смо неколико начина. 
Упоређивали смо значења полисемичне лексеме у различитим контекстима, прона-
лазили синониме (уз сву дискутабилност овог појма) и антониме различитих значења 
дате лексеме, састављали изразе и реченице са појединим значењима анализиране 
лексеме. Истовремено, упућивали смо студенте на коришћење како једнојезичких 
тако и двојезичних речника и анализирали речничке чланке полисемантичких речи.

Задатак студената састојао се у томе да у реченицама из новинских чланака 
на српском језику пронађу русизме који су неадекватно употребљени. Затим да 
утврде различита значења дате лексеме у руском језику користећи речнике, да 
формирају реченице са синонимима и антонимима дате лексеме на руском језику, 
да је преведу на српски језик и на крају да одреде семантички еквивалент неадек-
ватно употребљеног русизма у српском тексту. По принципу: русизам у српском 
тексту – утврђивање његовог значења у руском језику – одређивање синонимско–
антонимских парова дате полисемичне лексеме – формирање реченица са по једним 
синонимом и антонимом анализираног полисеманта – превод на српски језик – 
проналажење адекватног значења русизма из иницијалне реченице.

У овом вежбању анализирали смо три лексеме, по један придев, глагол и име-
ницу. У првој реченици: Партијски апарат прави толико грубих грешака, да мора-
мо да реагујемо. (Политика, 12.08.1991:04) лексема са више лексичко-семантичких 
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варијанти је придев грубый (грубый – 1. недостаточно культурный, неучтивый, не-
деликатный; 2. недостаточно обработаный, простой, без изящества; 3. предвари-
тельный, приблизительный; грубая ошибка – ошибка против элементарных правил 
/СРЯО: 142/). У другој реченици: Што пре треба иследити активност КП, речено 
је на скупу. (Политика, 12.02.1992:03 код глагола исследовать, који је несумњиво 
био употребљен у руском тексту, и као такав преузет за српски текст, разликују 
се два значења (исследовать – 1. подвергнуть научному изучению; 2. осмотреть 
для выяснения, изучение чего-н. /СРЯО: 250/). Трећа реченица, односно део речени-
це: ...један од малобројних моћника који не припада «питерској команди». (НИН, 
08.05.2008:24) занимљив је због именице команда, која у руском језику има више 
значења, а у српском језику у датом контексту неадекватно је употребљена (ко-
манда – 1. краткий устный приказ установленной формы 2. начальствование над 
какой-н. воинской частью 3. отряд, воинское подразделение 4. личный состав, эки-
паж 5. спортивный коллектив /СРЯО : 273/).

1.

У првом примеру студенти су одмах утврдили да је придев груби (груба греш-
ка) неадекватно употребљен. Затим су у једнојезичном речнику пронашли синони-
ме и антониме овог придева (грубый/мелкий, грубый, шершавый/гладкий, грубый, 
приблизительный/точный, грубый, неучтивый/вежливый, грубый, недопустимый/ 
обязательный). Користећи овај придев и његове синониме и антониме у различитим 
значењима зависно од контекста, предложили су следеће реченице, и њихове пре-
воде:

в этой банке соль грубого помола, а в той мелкого.// У овој тегли је крупна со, а у оној 
ситна.

Мне нравилась не Галина грубая, шершавая кожа, а Машины гладкие щеки.//Није ми се 
допадала Гаљина храпава кожа, већ Машини глатки образи.

в марте, по грубым подсчетам стоимость этого проекта была больше, чем сейчас, ког-
да мы точно подсчитали. // У марту, по приближним прорачунима вредност овог пројекта била 
је већа, него сада, када смо тачно израчунали.

в отличие от предыдушего начальника вежливого и деликатного, тот новый грубо 
и пренебрежительно относился к своим сотрудникам. // За разлику од претходног, учтивог и 
пажљивог начелника, овај нови се оштро и без поштовања понашао према својим сарадницима.

Здесь не только не принято так грубо нарушать дисциплину, здесь вообше не принято 
ее нарушать, так как всегда царил порядок и уважительно отношение к правилам. // Овде не 
само да није уобичајено да се на такав недопустив начин крши дисциплина, овде се она уопште 
не сме кршити, јер је увек владао ред и поштовање правила.

После анализе употребе придева грубый у руском језику и његових семантич-
ких еквивалената на српском, као и превођења примера, враћајући се на речени-
цу из новинског текста, студенти су дали правилан одговор на постављен задатак, 
одредивши да је реченица у српском тексту требало да гласи: «Партијски апарат 
прави толико  н е д о п у с т и в и х  грешака, да морамо да реагујемо.»
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2.

У другом примеру, циљ анализе био је глагол исследовать. Студенти су, тек 
после објашњења наставника и указивања на два значења које овај глагол има у 
руском језику, предложили следеће синонимско-антонимске парове исследовать, 
подвергнуть (подвергать) научному изучению/о чем-то писать некомпетентно, 
легкомысленно и у другом примеру исследовать, внимательно, с тщательностью 
осмотреть (осматривать) для выяснения чего-нибудь/догадываться, предчув-
ствовать. Затим су предложили следеће реченице:

хотя ученые этот вопрос долго изучали, журналисты об этом писали легкомысленно 
и некомпетентно.// Иако су научници то питање дуго проучавали, новинари су о томе писали 
лакомислено и некомпетенетно.

вопреки его догадкам и плохому предчуствию, врач его тшательно исследовал и сказал, 
что с его здоровем все в порядке.// Упркос његовим слутњама и лошем предосећају, лекар га је 
пажљиво прегледао и рекао да је са његовим здрављем све у реду.

На крају су студенти утврдили да би боље било, ако би реченица са почетка вежбања 
гласила: «Што пре би требало  и с п и т а т и  делатност КП, речено је на скупу.»

3.

У трећем примеру студенти су без проблема утврдили да је именица команда 
употребљена у српском тексту у значењу које има у руском језику. Затим су по 
претходно одређеној схеми, прво у речницима пронашли сва значења ове лексеме, 
а затим сами предложили антонимске синтагме: работать по комнаде/работать 
самостоятельно, принять команду/ разжаловать, стать командой корабля/ничем 
не занимающиеся люди, быть членом спортивной команды/никогда не заниматься 
спортом. После решавања овог задатка, студенти су написали следеће реченице и 
њихов превод на српски језик:

в отличие от самостоятельной работы, здесъ надо работать по команде. // За разлику 
од самосталног рада, овде се ради по наредби.

хотя его три года назад разжаловали, в момент атаки он, как настояший полковник, 
принял команду над полком.//Иако је пре три године ражалован, у тренутку напада, као прави 
пуковник, преузео је командовање над пуком.

вчерашняя группа ничего не делаюших молодых людей, после обучения стала командой ко-
рабля. // Дојучерашња група младих људи, беспосличара, после обуке постала је посада брода.

Он никогда не занимался спортом и на состязаниях по легкой атлетике с удивлением 
смотрел спортсменов команды «Спартак», которая получила первый приз.// Он се никада није 
бавио спортом и на такмичењу лакоатлетичара зачуђено је посматрао спортисте из екипе „Спар-
така“ који су освојили прво место.

Узимајући у обзир сва анализирана значења, правилно су закључили да је део 
предложене реченице требало да гласи «...један од многобројних моћника који не 
припада петроградској групи.»
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Овај дидактички осврт на нашу праксу у настави руског језика на другој го-
дини нефилолошког факултета са студентима који су поседовали одређени ниво 
знања руског језика, казује да је уочавање и решавање проблема семантизације 
полисемичних лексема, важно у циљу стицања лексичке компетенције. Решавање 
овог проблема утиче на правилно разумевање и употребу различитих значења 
вишезначне лексеме, стицање навика коришћења једнојезичких речника, као и 
формирање аналитичко-синтетичке способности студената. На основу наведених 
примера можемо закључити да лексичко-семантичке варијанте полисемичних лек-
сема отежавају процес правилног и успешног усвајања страног језика, те им је сто-
га у дидактичкој пракси потребно посветити нарочиту пажњу. Јер како нас упо-
зорава Радован Кошутић (1910 : XIII) за познавање једног језика колико је важно 
«...утврдити значење свакој речи, а особито сличним речима, исто толико важно је 
разрадити ниансе у њиховом значењу...».
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Майя Павлович-Шайтинац

СЕМАНТИЗАЦИЯ МНОГОЗНАЧНЫХ СЛОВ НА ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА В СЕБСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЕ

Резюме

Вопрос семантизации языка подлинника лексическими средствами языка перевода, 
является одним из важнейших лингвистических вопросов как в теории перевода, так и в 
практике преподавания иностранного языка, в рамках которого особое место принадлежит 
проблеме многозначных слов.

С дидактической точки зрения, некоторые примеры из нашей практики преподавания 
иностранного языка студентам нефилологам, удовлетворительно знающим русский язык, 
говорят о том, что решение проблемы полисемичности необходимо в процессе получения 
коммуникативной компетенции.

Указанные примеры дают понять, что в структуре двух языков многозначные слова 
осложняют процесс правильного и успешного усвоения иностранного языка, а также сам 
процесс перевода. В целях избежания явления семантической дивергенции и интерфернции 
в процессе обучения русскому языку в сербской языковой среде, необходимо восстановить 
словесное окружение и значение текста, чтобы появилась возможность разграничения и опо-
знавания конкретного значения многозначного слова и его адекватного перевода.
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Крагујевац

ПСИХОЛОШКИ АСПЕКТИ  
КОМУНИКАТИВНО-ИНДИВИДУАЛИЗОВАНОГ ПРИСТУПА  

У ИНДИВИДУАЛИЗОВАНОЈ НАСТАВИ  
СТРАНОГ (РУСКОГ) ЈЕЗИКА

У раду смо покушали да укажемо на потребу и значај увођења комуникативно-инди-
видуализованог приступа као битног поступка у извођењу индивидуализоване наставе стра-
ног (руског) језика. Ова настава представља систем васпитних и дидактичких средстава, 
која су прилагођена сваком конкретном ученику, у зависности од његових научно призна-
тих разлика. Значајан фундамент на који се, у сврху што успешнијег спровођења, ослања 
комуникативно-индивидуализовани приступ су психолошки аспекти, које смо настојали да 
прикажемо у овом раду.

Кључне речи: страни (руски) језик, комуникативно-индивидуализовани приступ, ин-
дивидуализована настава, психолошки аспекти, индивидуалне разлике, језичка способност, 
мотивација, креативност, самосталност, психолошке стратегије, комуникативна потреба

У данашње време се идеје комуникативне усмерености и инвидуализације 
учења страног језика све више шире у круговима знатног броја методичара и на-
ставника. Сходно томе, један од основних захтева савремене дидактике је да се при 
конципирању, обликовању и извођењу наставног процеса свакако води рачуна о 
индивидуалним одликама и потребама ученика. У настави све пролази кроз при-
зму ученикове личности: његове потребе, интересовања, узрасна и инвидуално-
психичка својства. Ове потребе и главни, наведени захтев, су нашли одраза у кон-
цепцији инвидуализације и диференцијације наставе.

У току целокупне историје развоја метода, интересовање се кретало између 
две крајности: формалног и практичног учења језика. Присталице два различита 
приступа су једном истом циљу – овладавању језиком као средством општења те-
жили на различите начине. Граматички (формални) методи су усмеравали учење на 
овладавање формама језика због њихове практичне употребе у будућности, а прак-
тични (директни) методи на овладавање формама језика и ситуацијама општења. У 
току времена су се развили и други приступи и групе метода који су апсорбовали 
ова два доминантна приступа. То је довело дотле да су се ти основни методи по-
степено интегрисали у комуникативно–индивидуализовани приступ. За разлику од 
других приступа, који нису узимали у обзир све факторе који утичу на овладавање 
језиком (страним), у комуникативно-индивидуализованом приступу се тежиште 
ставља на покушаје да се тај процес представи у свој његовој сложености, као и да 
се нађе оптималан пут за остваривање комуникативних циљева учења.

Иако је комуникативна оријентација у учењу страног језика одавно била форму-
лисана и радо прихваћена од већине методичара и наставника, ипак је до теоријског 
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осмишљавања њене суштине и разрађивања конкретних путева реализације до-
шло веома касно. Под утицајем комуникативне оријентације су били направљени 
покушаји да се измени карактер презентовања садржаја у уџбеницима и наставном 
процесу. Садржај је обликован као дијалектичко јединство система језика и његовог 
функционисања у процесу општења. Показало се да паралелно и међусобно пове-
зано приказивање система језика и његове социјалне функције ствара услове који 
повољно делују на овладавање умењима општења, а истовремено обезбеђују знање 
граматике и лексике.

Разрада концепције комуникативне оријентације у учењу овладавања језиком 
временски се подударила с почетком социолингвистичких и психолошких истра-
живања. Ова истраживања су била посвећена проблемима функционисања језика и 
показала су да је општење исто тако системно као и граматика језика и регулисано 
социјалним правилима. Овакав ток догађаја је посредовао откривању и увођењу 
појма комуникативне компетенције. Према М. Н. Вјатјутњеву (Вятютнев), сход-
но владању језиком, под компетенцијом се може подразумевати свесно или интуи-
тивно (несвесно) знање система језика за конструисање граматички и семантички 
правилних реченица, а под реализацијом – умења и способности да се посредством 
говора демонстрира знање система. У методици се таква представа формирала под 
утицајем лингвиста који су граматици придавали водећу улогу у науци о језику. Они 
су предложили граматичке системе за које су се трудили да докажу да чине састав-
ни део психолошких граматика које управљају општењем. У овом контексту ћемо 
поменути чувеног швајцарског лингвисту, творца тзв. женевске школе, Фердинанда 
де Сосира [1916.] (De Sosir). Он је полазио од тога да је све у језику међусобно по-
везано, да постоји нека основна структура која обједињује граматичке форме истог 
система у целину. По њему је овај систем језика (систематски ивентар јединица) 
урезан (уписан) у уму сваког члана колектива кроз скуп образаца и не зависи од на-
чина његове реализације у говору. Језичка реализација је увек специфична будући 
да њена манифестација директно зависи од воље индивидуе и типа ситуације. Језик, 
различит од говора, јесте предмет који се може посебно испитивати. Док је говор 
хетероген, језик је омеђен и хомогене природе: то је систем знакова у коме је једино 
битан спој мисли и акустичке слике, где су оба дела знака подједнако психичка. 
Језик као систем (langue) и језичка способност који се реализују посредством го-
вора (parole), обезбеђују говорну делатност коју је Ф. де Сосир назива (language) у 
ширем смислу тих речи. Језик је колико говор толико и предмет конкретне природе 
и то је велика предност за његово изучавање.

Као основни делови говорне компетенције, језик и говор образују јединство 
средстава и начина у реализацији вербалног општења у процесима говорне делатно-
сти (говорење, слушање, читање и писање). Методичари и наставници у циљу што 
успешнијег и ефективнијег процеса обучавања овладавању говорном делатношћу 
морају да уваже објективно постојање код ученика различитих интереса, мотива, 
комуникативних потреба, различите количине времена које они могу да посвете 
учењу језика и сл. Стога, у процесу развоја комуникативно-индивидуализованог 
приступа, који је један од главних у савременој методици наставе страног језика, 
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све ове наведене моменте треба озбиљно узети у разматрање. О правом владању 
језиком може се говорити само тада када ученици изражавају сопствени план го-
ворног понашања, а не онај строго и прецизно задат. Овакав приступ повољно 
утиче на развој стваралачког и креативног односа у владању језиком код учени-
ка. То стваралаштво треба посматрати као самостално излажење ученика из окви-
ра наученог. Комуникативно – индивидуализовани приступ своје пуно остварење 
има у индивидуализацији наставе, а она се остварује као дидактички принцип који 
обавезује школу и наставнике да наставне циљеве, садржаје и методе прилагођавају 
сваком конкретном ученику.

Учвршћивање и увођење поступака комуникативно-индивидуализованог при-
ступа у процес наставе страног (руског) језика отежано је из објективних разлога. 
Описивање фактора који утичу на овладавање језиком има несистемни карактер. 
Под којим условима је могуће дати одговор на питања: шта су то стратегије (стило-
ви, типови, механизми, процеси) овладавања језиком у целини и да ли су оне по по-
реклу језичке или једноставно когнитивне операције, које се користе и за решавање 
нелингвистичких задатака? Одговор на ова питања биће могућ када буде системно 
приказана и описана општа структура личности, која укључује сав збир психич-
ких карактеристика. По мишљењу Л. С. Виготског (Vigotski P.R.P), најозбиљније 
промене у развоју личности наступају са пубертетом, у доба полног развоја. 
Тада се појављује сложени свет нових потреба, тежњи, мотива и интересовања, а 
њихово понашање добија нове покретаче и нову усмереност. Пред адолесцента се 
постављају другачији животни задаци, а он их решава помоћу ових преображених 
покретачких снага, које гурају напред развој његовог мишљења. Нови животни за-
даци доводе до развијања најважније и водеће функције читавог психичког развоја 
– до формирања појмова. Захваљујући образовању појмова појављује се низ потпу-
но нових психичких функција и на тој основи се реорганизује опажање, памћење, 
пажња и практична делатност. Веома битна последица описаних процеса, пресуд-
на за развој личности адолесцента је обједињавање у нову структуру и постепено 
изграђивање основе виших синтеза личности и погледа на свет. Дакле, у адолес-
центском периоду (ученици виших разреда основне, као и ученици средње школе, 
чије је учешће у наставној активности основни предмет овог рада), нова структура 
личности се манифестује у сложеним синтетичким животним активностима, што 
доводи до њеног мењања и уздизања на виши ниво социјалног понашања. У овом 
периоду, на унутрашњем и спољашњем плану, долази до једног од кључних моме-
ната у њиховом животу – до избора позива или професије.

Први закон развоја и формирања виших психичких функција, које чине суш-
тину личности у формирању у адолесцетском периоду је „закон преласка од не-
посредних, природних облика и начина понашања на посредоване, вештачке пси-
хичке функције, настале у процесу културног развоја.“ (Vigotski D. P : 174) Као 
најпростији пример преласка са непосредних на посредне функције, може да 
послужи прелазак са ненамерног запамћивања на запамћивање уз помоћ знака. 
Истраживања Виготског показују да се пут историјског развоја понашања састоји 
у сталном усавршавању таквих средстава, у изграђивању нових начина и облика 
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овладавања сопственим психичким операцијама, при чему унутрашња структура 
једне или друге операције не остаје непромењена, већ и сама трпи дубоке промене. 
Таквом типу развоја припада и културни развој понашања детета и адолесцента. 
Други закон развоја Виготски формулише овако: „Разматрајући историјски развој 
виших психичких функција, које чине основно језгро у структури личности, ми 
откривамо да је однос који постоји између виших психичких функција некада 
постојао као реалан однос између људи; колективни, друштвени облици понашања 
у процесу развоја постају начин индивидуалног прилагођавања, облика понашања 
и мишљења личности.“ (Vigotski D. P : 174) Овај закон преласка од социјалних на 
индивидуалне облике понашања може се још назвати „законом социогенезе виших 
облика понашања: говор који је у почетку средство успостављања контакта са дру-
гима, средство комуникације, средство организације колективног понашања постаје 
основно средство мишљења и свих виших психичких функција, основно средство 
развоја личности.“ (Vigotski D. P : 175)

Више психичке функције се заснивају на самоконтроли, свесном управљању, 
као и на овладавању својим понашањем. Тек када је личност овладала својим 
понашањем, можемо рећи да је формирана. Овладавање представља у свести и 
речима одразе структуре сопствених психичких операција, јер се слобода у датом 
случају може окарактерисати као сазната нужност. Са овим је у корелацији мишљење 
П. Жанеа (Janet) који говори о преображају језика у вољу. То што се назива вољом 
је вербално понашање. Нема воље без говора. Говор улази у вољно понашање час 
у скривеном, час у отвореном виду. Сходно томе воља, као основа развоја лично-
сти, представља, у ствари, примарни социјални облик понашања. По Жанеу, у сва-
ком вољном процесу је присутан говор па је воља, заправо, претварање говора у 
извршење радње, било да долази од других или себе самог. Међутим, потчињавање 
својих активности сопственој вољи нужно захтева као предуслов свест о тим ак-
тивностима. Интроспекција, сазнавање властитих психичких опрерација, код де-
тета се испољава доста касно. Из овог кратког освтрања на структуру личности 
адолесцента можемо закључити да је оно што се обично назива личношћу, заправо 
интроспекција, самосазнање човека, које се појављује управо у овом периоду – 
ново понашање индивидуе постаје понашање за себе, индивидуа сама сазнаје себе 
као одређено јединство. То је „коначан резултат и централна тачка читавог периода 
пубертета.“ (Vigotski D. P : 178)

Да би слика динамичке структуре личности адолесцента била потпуна, 
допунићемо је најосновнијим информацијама о проблему културног узраста датета. 
У светској психологији, појмови интелектуалног и хронолошког узраста се понекад 
условно уводе (упоредо један са другим). Међутим, ни један ни други узраст не 
представљају хронолошке појмове. Виготски истиче да када се говори о физиолош-
ком или интелекталном узрасту, полази се оде претпоставке да се процес развоја 
састоји од одређених стадијума који се у одређеном закономерном редоследу 
смењују, а појава ових стадијума се никада не подудара сасвим тачно с хронолош-
ким током времена. Стога дете одређеног узраста у погледу интелектуалног и фи-
зиолошког узраста може да се налази испред или да зостане иза тачке хронолошког 
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узраста. Ово нас је довело до тзв. проблема културног узраста. Културни развој де-
тета је посебан тип развоја тј. „процес урастања детета у културу се, с једне стране, 
не може поистоветити с процесом органског сазревања; а с друге стране, не може 
се ни свести на механичко усвајање одређених спољњих навика. Ако прихватимо 
тачку гледишта да је културни развој, као и сваки други, потчињен својој законо-
мерности, да има своје унутарње оквире, своје стадијуме, онда проблем културног 
узраста детета постаје сасвим природан.“ (Vigotski P.R.P. : 240)

Из реченог следи да у односу на свако дете може постојати равноправно 
интересовање не само за хронолошки узраст, или за интелектуални, већ и за то на ком 
стадијуму културног развоја се оно налази. Из истраживања једног броја психолога 
може се закључити да културни развој представља процес који има велики утицај 
на надареност детета. Овај развој у великој мери проширује природне могућности. 
У природном практичном понашању не постоје велике разлике у надарености. 
Међутим, културни развој доводи до снажног развоја психичких функција које се 
претварају у веома различите облике прилагођавања. По мишљењу Виготског, кул-
турни развој може да повећа димензије размимоилажења која постоје у разликама 
природне надарености. Али, поставља се питање избора средстава у процењивању 
културног узраста. Е. Торндајк (Thorndike) је извео много психолошких и физио-
лошких истраживања у којима се бавио овим проблемом. У тим истраживањима је 
открио генетски приступ систему школског учења. Школско учење и његов утицај 
на развој ученика до сада су се мерили у два основна правца. Ови правци јесу битни 
али не решавају целокупни проблем школског васпитања – с једне стране се разма-
трао систем школског умења, навика и знања, а сa друге надареност ученика. Али 
постоји и трећи важан задатак који се мора узети у разматрање, а то је да се покаже 
повратни утицај навика и васпитања, које је ученик стекао, на облике културног 
понашања, као и на развој тог понашања.

Код детета се тек на школском узрасту први пут јавља устаљенија, стабилнија 
форма личности и погледа на свет. По Пијажеу (Pijaže I.R.D.) (Pijaže P.D.), дете школ-
ског узраста је већ у великом степену социјализовано и много јаче индивидуализо-
вано. То, што нам на спољњем плану изгледа као супротност, у ствари, представља 
две стране једног истог процеса, па се тиме социјално порекло личности детета 
може доказати чињеницом да личност детета расте, обликује се и сазрева само уз 
пораст, продубљивање и дифренцирање социјалног искуства. Оваквој промени 
и развоју личности доприноси формирање унутарњег говора који постаје главно 
средство мишљења детета. На крају првог школског узраста, око дванаесте године, 
дете сасвим надвладава егоцентричну логику и замењује је овладавањем својим 
мисаоним процесима. У узрасту полног сазревања се дешавају две најкрупније 
промене у животу адолесцента: откривање свога „ја“ у процесу формирања лично-
сти и формирање погледа на свет. Ова два фактора културног развоја адолесцента 
представљају централне моменте који имају највећи значај од свих карактеристика 
овог узраста, јер га и уводе у културу. Адолесцент открива свој унутарњи свет са 
свим његовим потенцијалима и успоставља његову независност од спољњих ак-
тивности. На тај начин он овладава својим унутарњим светом. Спољњи ниво овог 
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процеса је формирање животног плана као одређеног система прилагођавања које 
адолесцент први пут коначно спознаје и схвата. Тиме се завршава цео процес кул-
турног развоја детета.

Пошто смо у најкраћим цртама направили преглед значајнијих психичких ка-
рактеристика детета адолесцентског узраста, можемо се вратити разматрању кон-
кретних психолошких аспеката индивидуализоване наставе. Са становишта ове на-
ставе, треба имати у виду она својства која утичу на наставни процес, а од којих 
директно зависе резултати учења. Издвојићемо следећа: 1) когнитивна својства; 2) 
опште интелектуалне способности (интелигенција) ученика; 3) специфичне језичке 
способности и надареност ученика; 4) мотивација; 5) креативност; 6) способност 
за учење код ученика (количина времена потребна за постизање најбољих резултата 
у усвајању материјала, која зависи од брзине усвајања, флексибилности мишљења 
и међусобне везе између конкретних и апстрактних компонената у мишљењу; 7) 
савестан, уредан и темељан однос према учењу; 8) самосталност и аутономност при 
регулисању учења итд.

Креативност и способности ученика. Један од главних циљева психологије 
стваралаштва је да проучи и обезбеди услове у којима, током сазревања и учења, 
креативни потенцијал детета и човека може да буде сачуван и даље развијен. Пре-
рана и професионална оријентација, а нарочито ка некреативним занимањима, 
може да представља фактор који отежава остваривање овог циља. Из тог разло-
га је веома битна рана идентификација стваралачки обдарене деце, будући да нас 
резултати истраживања о природи дечје обдарености упознају с тим да је могућа 
„усредсређена интезивација развоја пожељних диспозиција.“ (Panić : 51) Дете из пе-
риода игре, у адолесцентском узрасту улази у период развоја објективног мишљења, 
па се намеће дилема да није, можда, управо та чињеница оно што кочи његову креа-
тивност. Иако се још увек не може дати сасвим тачно решење ове дилеме, ипак 
постаје све извесније да се сваки предмет у школи, па и страни (руски) језик, може 
и треба искористити и за развој креативних способности. Дакле, чињеница да спо-
собности већ постоје, не значи да оне самим тим и обезбеђују сигуран успех. Много 
зависи од тога како се индивидуа учи да се тим способностима користи. Све спо-
собности морају да се равноправно развијају, да буду сједињене и усмерене према 
одређеној активности и циљу. И као што В. Панић каже: „Што је шире поље у којем 
се тражи решење, то је већа вероватноћа да ће се оно и наћи, али мора бити већа 
преокупација тиме шта се тражи и шта треба наћи.“ (Panić : 52)

Улога методичара и наставника је да у индивидуализованој настави, свако 
у својој сфери деловања, спрече негативно дејство социјализације и негативне 
утицаје које средина, својим рестриктивним утицајем, врши на креативну децу, као 
и да на прави начин схвате значај постојања стваралачких способности. Њихов је 
задатак да код детета стално подстичу усмереност ка откривању нових решења у 
циљу што мањег кочења индивидуалних експресија готовим решењима, будући да 
је стваралаштво индивидуално структуирање искуства и знања.

Резултати многих психолога и методичара, као и одговори анкетираних уче-
ника, родитеља и наставника, показују да се успех или неуспех у овладавању стра-
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ним језиком делимично објашњава постојањем односно непостојањем управо је-
зичких способности. Језичка способност и овладавање страним језиком се не сме 
упоређивати с другим способностима (ликовна, музичка, математичка надареност 
исл). Процењивање способности при овладавању комуникативном компетенцијом 
има значаја само уколико технологија наставе – као синтеза стуктурно-садржајне 
организације уџбеника и наставних активности – одговара индивидуалним свој-
ствима сваког ученика. У овладавању страним језиком нема нерешивих задатака, 
јер је свако у стању да овлада тим процесом. Разлика је само у томе да ли ће се то 
десити раније или касније, уз већи или мањи уложени напор, са утрошком више или 
мање времена. Стога, ако под способностима схватамо она индивидуална својства, 
која обезбеђују брзину и лакоћу стицања знања и умења, можемо извести закључак 
да оне нису урођене, већ да њихов развој, као и овладавање страним језиком пре 
свега зависи од технологије наставе. Суштина индивидуализације се и састоји у 
томе да спорост у овладавању страним језиком уступи место лакоћи и брзини. За-
датак наставника је да у настави учења страног језика одабере поступке и начине у 
складу са учениковом стратегијом овладавања.

Мотивација. На стваралачки процес одређени ставови личности могу да делују 
повољно или неповољно. Осим постојања способности за оригиналност, постоји и 
тежња за оригиналношћу, што већ представља став личности. Међутим, ови факто-
ри без подршке снажне интелектуалне основе не могу довести до значајних резул-
тата. Имати развијен креативни став не значи обавезно и постојање већ развијене 
неке од способности стваралачког мишљења. Треба ли, стога, у процесима учења 
и васпитања подстицати развијање креативних ставова? Одговор је у томе што они 
позитивно утичу на развој креативних способности личности. Децу треба учити 
одређеном поретку и реду у њиховој околини, а истовремено и томе да тај „поредак 
треба с времена на време и реконструисати, правити нове комбинације.“ (Panić : 64)

Утврђено је да су индивидуи увек потребни нови стимулуси, који подстицајно 
делују на стваралаштво. У њиховој основи се најчешће налази радозналост коју, 
ако се правилно развија, не треба третирати као стање већ као стабилну особину 
личности. Као таква, она постаје својство и перманентна потреба. У психологији и 
методици су мотивацији, као фактору који утиче на овладавање језиком, посвећена 
многа истраживања и радови. Мотивација се посматра као један од основних узро-
ка успеха или неуспеха код ученика. Она означава тежњу не само да се сазна нешто 
непознато, већ и да му се нађе место у животу. У таквим условима за ученике сам 
наставни процес постаје потреба и задовољство, а таква мотивација је највиша и 
најповољнија за високе резултате у овладавању језиком.

Психолошке стратегије овладавања језиком. Свесно језичко овладавање 
састоји се, тј. настаје од оног што се анализира, а његова супротност, несвесно, 
спонтано језичко овладавање базира се на ономе што се не анализира. У овој другој 
активности памте се издвојена правила и језичке јединице, а затим се употребљавају 
у општењу. Правила и јединице постоје по себи, ван састава мисаоне структуре, 
која представља стваралачки, динамички систем. Разлика између ова два типа 
овладавања језиком игра важну улогу при формирању комуникативне компетенције 
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и у индивидуализованој настави треба водити рачуна о томе, како би се оба вида 
прихватила и узела у обзир. Супротно од свесног, несвесно (механичко) овладавање 
не гарантује чување јединица у памћењу на дуже време. Оне се памте хаотично, 
у складу са правилима асоцијативних веза, а приликом заборављања не замењују 
се правилима стварања нових јединица. Наставници треба да теже томе да про-
цес овладавања комуникативном компетенцијом буде свестан. Ово, разуме се, не 
искључује у потпуности несвесно овладавање неким делом наставног материјала, 
који још увек тражи своје место у мисаоној структури ученика, како би се свесно 
уписао у памћење и надаље користио као систем јединица.

У процесу учења страног језика примењују се два начина увођења новог мате-
ријала: индуктивни и дедуктивни, што одговара двема психолошким страте гијама 
овладавања. У истраживањима неких методичара (види шире: Вятютнев : 88–102) 
је доказано да квалитет овладавања језиком и развој сазнајне (школске) мотивације 
зависи од система стварања оријентира (оријентациона делатност) приликом 
увођења материјала. Оријентири указују на правила, а ученици треба још само да 
их самостално за себе формилишу. Поступци и начини организације оријентационе 
делатности сједињују у себи битна својства дедуктивне и индуктивне методе учења 
као две психолошке стратегије овладавања. Како сведочи историја методике наста-
ве страних језика, разграничавање две технологије учења отежавало је да се нађе 
једино исправан, релевантан психолошким карактеристикама, начин презентовања 
новог материјала у настави и уџбеницима.

Мишљења смо да анализу психолошких аспеката који се налазе у осно-
ви комуникативно-индивидуализованог приступа треба допунити и завршити 
ана лизом комуникативних потреба ученика као једног од видова психолошко-
социјалног аспекта образлаганог приступа у индивидуализованој настави страног 
(руског) језика. Комуникативне потребе ученика су резултат директног утицаја 
ситуација општења. Могу се издвојити два вида социјалних потреба: 1) опште, 
које су присутне код већих група ученика – неопходност општења у тзв. типичним 
ситуацијама; 2) појединачне (посебне, личне) – неопходност општења у изузетним, 
непредвидљивим ситуацијама. Иако су појадиначне комуникативне потребе битна 
чињеница у оквиру комуникативне компетенције сваког појединца, ипак је потреб-
но да се у етапи разрађивања комуникативно-индивидуализованог приступа, мето-
дичари усредсреде на испољавање и описивање општих комуникативних потреба 
различитих категорија ученика. Ове потребе код различитих група ученика нису 
исте, разноврсне су и динамичне, јер се мењају у току наставног процеса. Међутим, 
наставници и методичари наилазе на извесне тешкоће у констатовању ових потре-
ба, будући да су оне тешко уочљиве, не постоје као нешто унапред дато. Да би се 
откриле и узеле у обзир у наставном процесу или при обликовању уџбеника, по-
требно је да се нађу компромисна решења која ће довести до усклађивања комуни-
кативних потреба сваког појединца са постојећим облицима наставног програма. У 
циљу што прецизнијег евидентирања комуникативних потреба индивидуе, ученике 
би требало ујединити у групе са истим или сличним интересовањима, како би на-
ставници и аутори уџбеника могли унапред да предвиде могућност избора садржаја 
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од стране ученика. По мишљењу Вјатјутњева, ефективност и ниво успешности 
комуникативне компетенције који постиже сваки ученик, директно су пропорцио-
нални степену задовољавања његових комуникативних потреба. Уколико у разре-
ду постоје групе различите по својим комуникативним потребама, онда је сасвим 
исправно организовање наставног процеса, макар и делимично, на тај начин што 
би се групама читали различити текстови и разматрале различите теме. Може, на 
први поглед, изгледати да је остваривање овог задатка практично немогуће, будући 
да диференцијација разреда на групе дезорганизује традиционално организоване 
узајамне односе између ученика и наставника. Али, суштина индивидуализације 
се и састоји у томе да се пружи могућност свакоме да учи у складу са својим 
интересовањима и стратегијом овладавања страним језиком.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОММУНИКАТИВНО-
ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ 

ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ  
(РУССКОМУ) ЯЗЫКУ

Резюме

Настоящая работа представляет нашу попытку указать на потребность и значение 
введения коммуникативно-индивидуализированного подхода, являющегося существенным 
приемом в процессе индивидуализированного обучения иностранному (русскому) языку. 
Это обучение представляет собой систему воспитательных и дидактических средств, при-
способленных каждому конкретному ученику, в зависимости от его научно признанных раз-
личий. Психологические аспекты, представленные автором в предлагаемой работе, являют-
ся существенным фундаментом, на который, с целью самого эффективного осуществления, 
опирается коммуникативно-индивидуализированный подход.
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УЛОГА ПРЕДМЕТА ИСТОРИЈСКОГ ФИЛОЛОШКОГ  
ПОДРУЧЈА У ФОРМИРАЊУ ПРОФИЛА  

ФИЛОЛОГА-РУСИСТЕ НА НАШИМ УНИВЕРЗИТЕТИМА

Улога дијахронијских дисциплина на студијама русистике у српској говорној сре-
дини до сада није подробније научно-теоријски истражена, ни прецизије дефинисана. У 
овом раду разматрају се знања и умења, која утичу на формирање коначне професионалне 
компетенције дипломираног филолога-русисте, а у већој или мањој мери, зависе управо од 
степена адопције наставних садржаја и достигнуте предметне компетенције из филолошких 
историјских дисциплина.

Кључне речи: дијахронијске дисциплине, српска говорна средина, општи финални 
циљеви, професионална компетенција.

Општи финални циљеви наставе, како страног (руског) језика као основне 
профилне дисциплине, тако и предмета историјског филолошког подручја, који као 
ужестручни (Историјска граматика руског језика и Историја руског/књижевног/ 
језика), односно предмети шире струке (Старословенски језик и Упоредна граматика 
словенских језика) чине саставну компоненту опште структуре русистичког фило-
лошког образовања,1 представљају особену групу дидактичко-методичких фактора, 
на којима се базира коначна професионална компетенција дипломираног филолога-
русисте,2 те уважавајући управо ову чињеницу, треба сагледавати конципирање, 
реализовање и вредновање наставе из датих предмета на студијама руског језика 
као страног у српској говорној и социокултурној средини.3 Будући да на макропла-
ну општа компетенција зависи од достигнутог степена оспособљености на нивоу 
појединих предмета и циклуса, па тако и дијахронијских, од изузетног је значаја 

1 Предмети историјског филолошког подручја сврставају се у филолошки циклус, који сачињавају 
сви предмети лингвистичког и књижевнонаучног подручја, те интердисциплинарног карактера. Уну-
тарциклусне везе у оквиру лингвистичког подручја остварују се на релацији Савремени руски језик 
– Историја руског језика, односно, Историјска граматика руског језика као и однос између предмета 
Савремени руски језик – Историја руског језика – Старословенски језик – Упоредна граматика словен-
ских језика – Историја српског језика – Српски језик, те други источнословенски или западнословенски 
језик, од значаја је и повезивање са Уводом у славистику као пропедеутичком русистичком дисциплином 
и успостављање унутарциклусне везе између Историје руског језика (са Историјском граматиком руског 
језика повезаност је посредна) и Старе руске књижевности и Књижевности 18. века.

2 Темељан и систематизован преглед видова компетенције дипломираног студента русистике уопште 
код нас даје К.Кончаревић ( Кончаревић 1996: 52–64). 

3 Иако су o улози дијахронијских дисциплина на студијама русистике излагали истакнути слави-o улози дијахронијских дисциплина на студијама русистике излагали истакнути слави- улози дијахронијских дисциплина на студијама русистике излагали истакнути слави-
сти (уп.Горшкова 1984: 83–87; Иванов 1979:140–148; Гак 1976:51–67 и др). у Русији, као и у широј 
научној јавности, нема опсежнијих студија, које би се бавиле проблематиком система наставе, као ни 
сериознијим сагледавањем улоге и значаја наставе историјских лингвистичких у високошколској руси-
стици у неаутентичној, самим тим, и српској говорној и социокултурној средини.
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сагледавање управо оних знања и умења, која директно, у већој или мањој мери, за-
висе од степена адопције наставних садржаја и достигнуте предметне компетенције 
из филолошких историјских дисциплина.4

Теоријско-лингвистичка оспособљеност представља једну од димензија про-
фесионалне компетенције на филолошким студијама, која се формира, превасход-
но, као резултат наставе из опште лингвистике, теоријских предмета лингвистичке 
русистике (на синхроном плану), на темељу контрастивног конфронтирања савре-
меног руског и српског језика у језичкој теорији и пракси, али и наставног процеса 
на предметима језичке дијахроније.5

У складу са поменутим, филолог-русист, у циљу стицања увида у систем руског 
језика и његову структуру, треба да познаје закономерности и етапе историјског раз-
витка руског језика, али и поседује општа знања из историјске филологије, што под-
разумева познавање индоевропског порекла словенских језика, као и прасловенског 
језика (општесловенске црте), настанка и поделе словенских језика, формирања и 
особености старословенског језика као првог књижевног језика Словена (спомени-
ци словенске писмености, редакције, палеослависти), историје словенског писма, 
као и руског и српског алфабета. Оваj аспект чини и поседовање јасне представе 
о језику као културном наслеђу утемељеном на усменом стваралаштву и фолкло-
ру, историјским и првим писаним изворима, књижевном стваралаштву (староруски 
као језик свих Источних Словена, развој појединих источнословенских књижевних 
језика и књижевности), о формирању руског књижевног језика, о значају писане 
језичке традиције у руској уметничкој прози, о језику као историјском систему 
(веза међу људима и епохама), културном и духовно-филозофском феномену, те 
познавање русистике – науке о руском језику, њеног историјата и истакнутих ру-
ских филолога, као и реформе руског језика и савременог стања (норма и култура 
речи, активни процеси у језику).

Дисциплине историјског језичког подручја имају важан удео и у конфронта-
ционом, односно компаративно-историjском и типолошком проучавању руског и 
српског jезика, што представља основу за брже и боље усвајање руског језика као 
словенског, блискосродног језика, у српској средини.

4 Дијахронијске дисциплине у настави руског језика представљају, првенствено, објекат научне 
спознаје, будући да се ради о усвајању филолошких знања (Старословенски језик, Историјска граматика 
руског језика и Историја руског језика,Упоредна граматика словенских језика), али активирају и улогу 
медијума за усвајање стручних знања извођењем наставе и кориштењем уџбеничке и стручне литература 
на руском језику, те подстичу његову функцију као средства комуникације (Историјска граматика ру-
ског језика и Историја руског /књижевног/ језика) путем аудирања језичких садржаја током предавања, 
ишчитавања градива из монографија и уџбеника, читања и превођења текстова из хрестоматија на сав-
ремени руски језик, израде семинарских радова и реферата, излагања и дискусија на руском језику и 
сл., и на тај начин свеукупним садржајима, знањима и филолошким искуствима, дају потпору основној 
студијској дисциплини на квалитативном плану (Зимняя 1989:13–19).

5 Тежиште, у настави сва четири историјска лингвистичка предмета је, примарно, на стварању си-
стема знања изложених у виду правила и усвојених на рецептивном нивоу и њихове практичне примене 
у језичкој синхронији, без тенденције конципирања издвојених практичних дисциплина у домену саме 
језичке дијахроније
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Примена историјско-компаративног метода са елементима конфронтативног 
у историјској лингвистици омогућује и стицање умења историјског компарирања 
на релацији старословенски – руски – српски језик (са освртом на рускословен-
ску и српскословенску редакцију), упоредног компарирања више словенских 
језика у синхроном и дијахроном пресеку са освртом на прасловенско стање, као и 
препознавања одлика руског и српског језика (истоветности, сличности и разлика) 
као и типолошког диференцирање и контрастирања руског у односу на српски ( 
на савременом плану, са освртом на развој руског и српског фонолошког и гра-
матичког система (дијахрони план),6 уз праћење корелације са Историјом српског 
језика у домену проучавања међујезичких српско-руских историјских контаката и 
узајамно-повратних утицаја.7 У практичној настава савременог руског језика ове 
историјске паралеле треба да помогну бољем разумевању историјског порекла и 
развоја појединих појава и процеса, као и лакшем и бржем усвајању руског језика 
уз активирање механизама позитивног, и отклањање могућности појаве негативног 
трансфера.8

Културолошка компетенција9 укључује свеобухватна и систематизована 
знања везана уз историју и савремено стање руске, као и шире словенске култу-
ре, која зависе од знања усвојених у процесу наставе из целог низа теоријских и 
практичних русистичких лингвистичких дисциплина и предмета попут Увода 
у славистику 10, Руске цивилизације и културе 11, Старе руске културе и културе 
18. века, односно, Историје руске културе, као и књижевноисторијских предмета 
(Стара руска књижевност, Стара руска књижевност и фолклор, Народна и стара 
руска књижевност, Књижевност 18. века), а на неким студијским групама и шире 
схваћених историјских дисциплина: Политичке и културне историје Руса, Историје 

6 Преглед типолошког диференцирања у разним сегментима дваjу jезика уз осврт на прасловенско 
стање даје подробно Р. Маројевић (Мароjевиh 1986:21–41), а овом проблематиком се бави и Б.Терзић 
(Терзић 1970–71:1–4; 1985:61–65), као и Н.Радошевић (Радошевић 1966). Осим типолошких постоје и 
парциjална диференцирања, чије порекло најчешће има историјско објашњење, што је до сада најбоље 
код нас описао Р. Кошутић (Кошутић 1950), а историјска објашњења присутна су и у неким каснијим 
дидактичким граматикама руског језика, пре свега, код Д. Ђуровића (Ђуровић 1931) и Р.Маројевића 
(Мароевич 2001). 

7 Становиште, да историју руског језика треба сагледавати у поређењу са стањем у савременом 
српском и у његовој историјској перспективи, будући да је у многоме архаичнији, заступали су многи 
еминентни слависти попут В.В.Виноградова, Л.А.Булаховског, П.С.Кузнецова, П.Ј.Черниха, З.Г.Розове и 
др., а код нас Б.Терзић, Р.Маројевић, Н.Радошевић (уп.Терзић 1983: 251–256).

8 Историјско компарирање на русистичким студијама, озбиљније се врши у оквиру самих историјских 
дисциплина русистичког усмерења, те у виду парцијалних напомена инкорпорираних у предмете језичке 
синхроније, које су у оквиру наставе савременог руског језика и пожељне и корисне, ако се при том води 
рачуна о њиховој правовременом увођењу и правилном дозирању јер у противном могу да оптерете на-
ставу, што «приводит к искусственному искажению представления о курсе, системности изучаемого 
языка, законах его естественного функционирования» (Шан ский 1982: 51). 

9 О лингвокултурологији као важном моменту изучавања језика на високошколском нивоу излагала 
је код нас М.Стојнић (уп.Стојнић, М. Лингвокултуролошки аспекат универзитетске наставе страног 
језика. Зб. 1991, 69–74).

10 Уп.Пипер, П. Увод у славистику I. Филолошки факултет, Београд 1995).
11 Уп.Стојнић, М. Руска цивилизација.
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културе Срба, односно, Културне историје Срба, па све до Историје Византије или 
Увода у историју уметности.

У великој мери, управо знања стечена у процесу наставе из језичке дијахроније 
доприносе филолошком, као и општем образовању, те проширивању и допуњавању 
целовите културолошке компетентности филолога-слависте, коју у њеној историјској 
димензији чини познавање Словена у светлу најстаријих историографских извора 
и археографских и лингвистичких истраживања (језички контакти и позајмице у 
прасловенском језику из других несловенских језика, словенски етноними, проблем 
прапостојбине и сеобе Словена, духовна култура Словена у претхришћанско доба, 
примање хришћанства, почеци писмености – улазак у културну историју европ-
ских народа, формирање и развој словенских књижевних језика и књижевности), 
те познавање глобалног модела руске цивилизације и културе, геополитичког и 
географског положаја Русије у прошлости и данас, периодизације историјског раз-
витка Русије (историјски догађаји и личности), етнографских одлика, традиције, 
обичаја, фолклора, насеља и становање, начина друштвеног и породичног живо-
та (домострој) и сл., као и формирања и развоја свести код Руса (религијска ми-
сао – многобоштво и мит, примање хришћанства, Руска православна Црква кроз 
историју, православље у уметности, развој мисли у домену морала, филозофије, 
права, науке, уметности, књижевности, односно, етичких, културних и духовних 
идеала руског народа и др.), те особености руске културе, руско-српских културно-
историјских и језичких веза12 и контаката са културом других јужнословенских 
народа (I и II јужнословенски утицај, руски утицај у српској културној средини 
почетком 18.в., славеносрпски – хибридни језик српске књижевности, рускосло-
венски као језик српске Цркве и др.). Од изузетног значаја је, свакако, изграђивње 
способности сагледавања функционисања руског језика у Русији и у свету – некад 
и сад (социолингвистички моменат), познавања узрока и појаве лингвокултуро-
лошке интерференције (са историјском потком) код студената чији је матерњи језик 
српски и способност превазилажења овог проблема, као и поседовање лингвокул-
туролошких знања о културно-националној, као и историјској компоненти лексике, 
фразеологије, афористике, говорне етикеције (архаизми, историцизми, палеосло-
венизми, црквенословенизми) итд. уз добро познавање извора лингвокултуролош-
ких информација, њихове историјске компоненте – енциклопедије, лексикони, 
лингвистички енциклопедијски речници, историјски речници руског (староруског) 
језика (етимолошки, дијалектолошки, лексикографски), речници старословенског и 
црквенословенског језика, вишејезични речници словенских језика, терминолошки 
речници и енциклопедије теолошког садржаја, научна периодика, часописи са тема-
ма из историје, историјске филологије, лингвокултурологије и граничних области 
и сл., те умење обраде текста и коментарисања предочених садржаја и података са 
историјско-културолошког аспекта, као и предочавања и тумачења појмова и лек-
сике са историјском и културном компонентом, а на ширем плану и способност 
подстицања и развијања интересовања за руску културу и историју путем настав-

12 По А. Белићу ове везе се очитују још у делима Светог Саве и његових савременика.
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них садржаја, материјала и допунске и помоћне литературе као и лектире, на пред-
метима језичке дијахроније, у току учења, односно студирања руског језика.

Књижевно-научна компетенција може се проматрати као засебна димензија 
оспособљености (Стојнић 1991, 69–74), уколико је чине укупност знања, умења и 
способности из области опште теорије књижевности и историје руске књижевности, 
но, с обзиром да се знања из изворних русистичких историјских лингвистичких дис-
циплина (Историјска граматика руског језика и Историја руског језика) ослањају 
и надовезују превасходно на наставне садржаје из Старе руске књижевности и 
Књижевности 18. века без детаљнијег систематизованог бављења историјом ру-
ске књижевности у целини, склони смо да ову врсту оспособљености, са аспек-
та предмета које проучавамо, сматрамо специфичним сегментом културолошке 
компетенције (Бородулина, М. К., Минина, Н. М. 1968:54).

Утицај резултата наставног процеса из дијахронијских предмета у остваривању 
ове врсте финалног циља на студијама русистике више је посредан, и очитује се у 
сагледавању процеса настанка књижевнојезичке норме, закономерности језичког 
развитка и њиховој демонстрацији кроз књижевне жанрове, са посебним акцен-
том на употпуњавању знања о споменицима и делима старе писмености и њиховом 
смештању у књижевно-историјски миље (настанак и развој старе руске писмености 
и књижевности, аутори, дела оригиналне и преводне књижевности богослужбеног 
и световног карактера и др.), стицању представе о књижевно-историјским прилика-
ма и процесима у време фомирања руског књижевног језика као језика националне 
књижевности (од Ломоносова до Пушкина, реализам и утицај на руски књижевни 
језик, совјетски период – иновације у језику: неологизми, совјетизми, абревијатуре, 
језик космичке и техничке ере, активни процеси у језику, савремена књижевност 
– демократизација норме и језика), те ширењу свести о развоју и значају руско-
српских књижевних веза у историјском пресеку.

Преводилачка компетенција може имати два вида, односно наставно и про-
фесионално превођење.Наставно превођење присутно је у самим историјским 
филолошким предметима, превасходно у Историјској граматици руског језика и 
Историји руског језика, где се на савремени руски језик, а по потреби и српски 
језик, преводе текстови из хрестоматија одабрани за тумачење и анализу као и 
древни споменици на староруском језику, док се превођење са старословенског 
језика може, делимично, посматрати као унутарјезичко уз неопходни историјски 
коментар. Дијахронијски предмети имају значај и за наставно превођење у области 
практичних синхронијских дисциплина, али дају свој допринос и за формирање 
компетенције професионалног превођења, као самосталног финалног циља наста-
ве, што подразумеваумење превођења на савремени руски, односно српски језик 
текстова, научно-стручне литературе, превасходно из области појединих хумани-
стичких наука – историје, археологије, филозофије, теологије, фолклора, уметно-
сти и сл., као и дела старе и лепе књижевности у којима се срећу инкорпорирана и 
знања о одликама руске и српске културе, као и културе других словенских, посебно 
јужнословенских народа кроз историју, као и умење констатовања, препознавања 
и адекватног превођења лексема са национално-културном и историјском семан-



Славистика XV (2011)298

тиком, односно реалија које немају лингвистички карактер, уз добро познавање 
и коришћење архаизама, историзама, дијалектизама, односно палеословенизама, 
црквенословенизама као дела жанровски и стилски обојене лексике и фразеологије, 
те њихово правилно и еквивалентно транспоновање уз евентуално калкирање, 
транслитерацију, адаптацију и др., али и поседовање јасне представе о етнонимима, 
топонимима, антропонимима, паронимима и сл. (као делу словенске и руске кул-
турне и историјске баштине), потеклих из фолклора, биљина, словенске митологије, 
записа о источнословенским племенима, сведочанстава древних летописа, леген-
ди, епова, прича, грамота и садржаја писама на брезовој кори, као и докумената 
и стваралаштва из разних сфера живота и културе (војна, политичка, правна, на-
учна, богословска, књижевна лексика и сл.) уз умење и развијање навика употребе 
речника староруског, црквенословенског, старословенског језика, речника других 
словенских језика, специјализованих речника (књижевних, научних, богословских 
термина и сл.).

На формирање комуникативне компетенције наставни процес из предмета 
језичке дијахроније утиче делимично, а могли бисмо рећи и посредно, будући да 
она по својој природи инкорпорира у себе сва побројна знања, умења и способности 
теоријско-лингвистичке, преводилачке, културолошке, а дакако, и књижевнонаучне 
оспособљености. Свака од димензија поменутих видова компетенције посредно 
или непосредно, у већој или мањој мери помаже филологу-русисти у формирању 
комуникативне оспособљености као најспецифичније компоненте финалног циља 
студирања руског језика.

С обзиром на изречено, очигледно је да усвајање знања из историјских језичких 
дисциплина није само себи циљ, те да дијахронијски предмети немају искључиво 
прагматичну функцију и вредност унутар језика као издвојеног система, већ га 
чине интердисциплинарном и мултикултуралном споном отвореном према српском 
и другим словенским, а, преко прасловенског, као tertium comparationis, и индо-
европским језицима, али и културама, те служе као снажан идентификатор језика 
као националне, општесловенске, цивилизацијске, културне и духовне тековине, 
што студента на нивоу његове узрасне и умне зрелости оплемењује и културно и 
духовно надограђује и додатно стимулише за усвајање руског језика као основног 
предмета струке.
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Слободанка Перкучин

РОЛЬ ДИСЦИПЛИН ИСТОРИЧЕСКОГО ЦИКЛА В ПОДГОТОВКЕ  
ФИЛОЛОГОВ-РУСИСТОВ В СЕРБСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ

Резюме

Дисциплины исторического цикла (Старославянский язык, Сравнительная грамматика 
славянских языков, Историческая грамматика русского языка и История русского литератур-
ного языка) играют важную роль в подготовке филологoв-русистoв. Данная статья представ-
ляет попытку определения и описания историко-лингвистических и лингвокультурологиче-
ских фактов, являющихся узловыми в формировании теоретическо-лингвистической, линг-
вострановедческой, переводческой, литературноведческой, а в некоторой степени, и комму-
никативной компетенции филологов-русистов в сербской речевой и культурной среде.
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ЛИНГВИСТИЧКА БИБЛИОГРАФИЈА У НАУЧНИМ 
ЧАСОПИСИМА У СРБИЈИ

Циљ овог рада је преглед библиографске делатности у лингвистичким часописима у 
Србији, осим у Јужнословенском филологу, који више деценија континуирано објављује 
текућу лингвистичку библиографију. Анализа тих библиографских рубрика пружа увид у 
допринос развоју како лингвистике тако и библиографије као науке у Србији.

Кључне речи: српски лингвистички часописи, лингвистичка библиографија, предмет-
на библиографија, персонална библиографија.

Прве периодичне публикације код Срба покренуо је Захарије Орфелин у другој 
половини XVIII века. Сплет околности био је да се у тим часописима појаве и прве 
српске библиографије чији је аутор био сам Орфелин.1 Током XIX века, када су 
настале капиталне библиографије везане за српску културу, књижевност и науку, 
велики допринос развоју библиографије као научне дисциплине дали су Ђуро 
Даничић, Георгије Магарашевић и Стојан Новаковић.2 Настанак и диференцирање 
научне периодике пратио је и развој научних библиографија. Научни часописи који 
су се бавили искључиво тематиком везаном за филологију и лингвистику нису се 
појавили до XX века. То, ипак, није оправдан разлог да се проучавање историјата 
лингвистичких библиографија ограничи само на тај период. Српски лингвисти, који 
су својим радом утемељили науку о језику у Србији у XIX веку, бавили су се и из- веку, бавили су се и из-
радом лингвистичких библиографија. Потреба и свест о значају ваљано израђених 
библиографија јасно је уочљива у научном раду и опусу српских лингвиста. То је 
закључак који се сам намеће посматрањем континуитета у библиографском раду 
који су остварили Ђуро Даничић, затим Стојан Новаковић а то наставили у XX веку 
Александар Белић и Павле Поповић.

Научни часописи, покренути током XIX века на овим просторима, дава-
ли су редовне библиографске рубрике. Текућу библиографију објављивао је низ 
година Гласник Друштва српске словесности, затим Српског ученог друштва, 
касније Српске краљевске академије. Прву библиографску рубрику објавио је 
тадашњи секретар Друштва Мита Ценић под називом „Србске књиге, у Београду 
на крају године 1850. и за целу 1851. годину печатане, назначене редом којим су 
издане“. За године 1856, 1857. и 1858. библиографије је израдио Ђуро Даничић. 
Територијални принцип је при изради тих библиографија подређен националном. 
Ђуро Даничић, Стојан Новаковић и њихови следбеници бележили су публикације 

1 Календар (1766) и Славено-сербски магазин (1768) са рубрикама „О књигама“ и „Известије о уче-
них делах“.

2 Библиографски прилози у часописима Летопис Матице српске и Гласнику СКА, као и монографија 
Новаковић, Стојан. Српска библиографија за новију књижевност : 1741–1867. Београд: СУД, 1869.
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српске и хрватске књижевности, као и дела страних аутора с тематиком која се од-
носи на ове просторе. Грађа је била распоређена алфабетски, према одредници, у 
две целине: србске књиге и нове књиге на другим језицима које се тичу Срба. Када 
је у другој половини XIX века уређење библиографије преузео Јован Бошковић 
сачинио је веома разгранат и један од најсложенијих система за класификацију 
библиографске грађе3. Библиографски опис одликује јасно издвојена одредница 
(име и презиме аутора у инверзији или издвојена карактеристична реч из наслова 
за анонимно дело), педантност у бележењу података (са насловне стране дела, 
односно стављање у угласте заграде оних који су преузети са неког другог места 
у публикацији), прецизни формални подаци о броју страна и формату, пригодна 
напомена. „Нумерација у сваком наставку Новаковићеве библиографије креће од 
почетка и не укључује упутне, већ само главне библиографске јединице. Упутне 
јединице, дакле, имају улогу регистра који библиографији недостају...“ (враНеш 
2001: 43). Сличан систем касније примењиван је у другим библиографијама, на 
првом месту у Јужнословенском филологу.

Други часописи објављивали су тематске библиографије или библиографије 
радова сопствених ранијих бројева: Летопис Матице српске; Голубица; Зимзелен; 
Светозар; Отаџбина; Јавор; Стражилово и др. Летопис Матице српске, односно 
Србски летопис, објављивао је периодично библиографије радова својих претходних 
бројева у виду кумулативних библиографија.

Објављивање библиографија постаје стална одлика научне периодике ХХ века 
у Србији. Часописи попут Летописа Матице српске, Српског књижевног гласника, 
Гласник Етнографског музеја у Београду, Прилога за књижевност, језик, историју 
и фолклор и Јужнословенског филолога обезбедили су развој научних текућих, 
предметних и персоналних библиографија.

Изучавањем садржаја библиографских рубрика у лингвистичкој периодици у 
Србији може се стећи слика како о развоју лингвистике и словенске филологије, 
тако и слика о развоју библиографије као научне делатности.

Јужнословенски филолог се издвојио по континуираном раду на текућој 
годишњој лингвистичкој библиографији коју негује више од девет деценија. Циљ 
овог рада био је да се представе друге значајне лингвистичке библиографије у 
научној периодици у Србији.

Часопис Прилози за књижевности, језик, историју и фолклор покренут је 1921. 
године. Континуитет у излажењу и редовно објављивање библиографских радова 
карактерише овај часопис до данашњих дана. Павле Поповић, његов покретач и 
дугогодишњи главни уредник, подстицањем израђивања библиографија и њиховим 
објављивањем допринео је развоју библиографије као научне делатности у Србији.

Место и улога библиографија у Прилозима представљени су у „Уводној речи“ 
(ПоПовић 1921: 1). Првих неколико бројева часописа садрже обимне библиографије 
издања из земље и иностранства за која је уређивачки одбор сматрао да би требало 

3 1. Вера; 2. Правне и државне науке; 3. Историја; 4. Земљопис; 5. Књижевност; 6. Филологија; 
7.Васпитање; 8. Лекарске науке; 9. Науке математичке и природне; 10. Уметности; 11. Различно.
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да буде представљена нашој научној јавности. Рубрика „Књиге и расправе“ садржа-
ла је њихове библиографске описе пропраћене обимним напоменама, критичким 
приказом садржаја, разврстане у низ одељака4.

Амбициозно покренут рад на таквој библиографији успешно је вођен низ годи-
на али услед знатног повећања обима грађе која би се у њој могла наћи после броја 
XII (1932) објављиване су библиографије часописа, књига и радова који су послати 
часопису. Територијални оквири таквих библиографија прелазили су границе 
државе јер су у уредништво стизали материјали из целог региона.

Нису успостављена правила за адекватна решења при опису тако разнолике 
библиографске грађе. Периодичне публикације описане су непрегледно, навођењем 
података бројева пристиглих у редакцију, свих заједно у једном пасусу. Научне 
расправе биле су разврстане према областима. Њихови описи су били прегледнији. 
Име и презиме у одредници били су у инверзији, штампани курзивом. Поштовани 
су били језик и писмо публикације. Библиографске јединице нису биле нумерисане. 
Интерпункцијски знакови разликовали су се од оних из „Библиографије“ Јужно-
словенског филолога. Знак за повезивање наслова с публикацијом у којој је рад 
објављен није била тачка већ тачка-размак-црта-размак, на пример.

После Другог светског рата такве библиографије у Прилозима више нису 
објављиване.

Библиографије објављене у Прилозима су, у највећем броју случајева персо-
налне, објављиване у скоро сваком броју. Урош Џонић, Владета Поповић, Смиља 
Мишић и други у првим деценијама постојања Прилога објављивали су своје радове 
о истакнутим научницима, писцима, преводима дела других књижевности на 
српскохрватски језик. После Другог светског рата такав вид библиографија постао 
је и једини у том часопису. У неким бројевима објављивано је и више персоналних 
библиографија. Библиографски опис, у највећем броју случајева, карактерише 
прегледност при навођењу података, доследност коришћења интерпункцијских 
знакова, инвертована одредница, курзивом наведен наслов дела.

Персоналне и библиографије с посебном тематиком из области филологије 
у периоду до Другог светског рата објављивали су и часописи попут Српског 
књижевног гласника или Летописа Матице српске. На последњој страни Српског 
књижевног гласника током тридесетих година постојала је рубрика „Нове књиге“ 
која је давала податке о публикацијама на које је уређивачки одбор сматрао да тре-
ба да укаже. Други критеријум, територијални или језички није постојао. Слично 
пракси Прилога, Летопис Матице српске је објављивао библиографије радова и 
књига достављених уредништву часописа.

Након Другог светског рата увећао се број наслова научне лингвистичке перио-
дике а многи од њих објављивали су библиографске рубрике.

У часопису Зборник Матице српске за филологију и лингвистику је 1963. године, 
у броју IV, покренута рубрика под називом „Прилози библиографији југословенске 

4 Библиографија и палеографија; Историја религије; Словенски језици; Југословенске књижевности; 
Историја; Фолклор; Етнографија.
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лингвистике на страни“ (кашић 1963: 193–208). Током наредних десет година Јован 
Кашић и Кенет Нeјлор сакупљали су, приређивали и објављивали библиографије 
у којима су упознавали домаћу научну јавност с радовима иностраних аутора 
из области српскохрватског, словеначког и македонског језика, као и с радовима 
југословенских лингвиста који су објављивани у иностранству. Рубрика није била 
стална. Излазила је у неколико наставака, у бројевима VII, IX, XII и XVI, са по 
приближно триста библиографских јединица у свакој. Допуне тих библиографија 
приредила је Љиљана Спасић када је у броју XXXI (1988) и XXXVI (1993) обрадила 
грађу за период до 1975. године. Слично „Библиографији“ у Јужнословенском 
филологу, на почетку је се налазила листа назива периодичних публикација из којих 
је грађа црпљена уз њихов скраћени облик, који се користио у библиографском 
опису. Библиографска грађа није класификована већ је била распоређена само 
према абецедном редоследу одредница, односно према презименима аутора. Неке 
одреднице имале су улогу упутне, слично као у библиографијама у Јужнословенском 
филологу. Библиографску грађу у највећој мери чинили су чланци у лингвистичкој 
периодици.

Значајан допринос лингвистичкој библиографији представљају бројеви Анала 
Филолошког факултета који садрже библиографије наставника и сарадника тог 
факултета. Треба поменути да су библиографије професора и наставника који се 
баве лингвистиком и филологијом на Београдском универзитету први пут објављене 
у часопису Зборник Филозофског факултета („Библиографија радова[...]“ 1959: 
441–488). Прве библиографије у Аналима Филолошког факултета објављене су за 
период од 1961. до 1965. године у броју 6 (1966), а касније су објављени наставци у 
два наврата, у броју 13 (1979) и 17 (1986). Грађу су највероватније прилагали сами 
професори и асистенти, али нико није наведен као одговорно лице за настанак и 
уређење обимних библиографија.

Број 6 Анала Филолошког факултета из 1966. године посвећен је проф. 
Пери Слијепчевићу а у додацима тог броја, на осамдесет три стране, објављене су 
„Библиографије радова наставника и сарадника Филолошког факултета од 1961. до 
1965. године“. Библиографска грађа је распоређена према одсецима Филолошког фа-
култета на којима су професори, асистенти и сарадници у настави радили.5 Библио-
графски подаци у том броју Анала нису били пропраћени биографским подацима на-
учника. Свака персонална библиографија има одвојену нумерацију библиографских 
јединица. У некима од њих грађа је распоређена према врстама публикација: моно-
графске публикације, чланци у периодици, уџбеници, публикације са секундарним 
ауторством. Прегледно су дати описи уџбеника. Сва издања једног наслова побројана 
су један испод другог. Такав начин је систематичан, библиографски описи поновних 
издања не заузимају пуно простора а целина је прегледна. Иако знакови интерпункције 
нису увек доследно коришћени, библиографски опис је информативан и јасан.

5 Југословенске књижевности; Јужнословенски језици и општа лингвистика; Славистика; Романи-
стика; Оријенталистика; Албанологија; Социологија и психологија; Германистика; Англистика; Општа 
књижевности и теорија књижевности.
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Овакве библиографије објављиване су још у два наврата. Цео број 13 Анала 
Филолошког факултета из 1979. године им је посвећен. Тај број носи поднаслов 
биографије и објављени радови наставника и сарадника. Библиографска грађа 
овога пута омеђена је 1966. и 1975. годином и знатно је обимнија од претходне. 
Библиографије нису распоређене по катедрама и одсецима факултета, већ у два 
одељка: I Наставници и II Сарадници. Прву скупину чине редовни и ванредни 
професори и доценти, а другу асистенти, лектори и библиотекари. У сваком од њих 
редослед библиографија је азбучни, према презимену. Свака библиографија пре 
библиографских података доноси и основне биографске податке. Библиографска 
грађа у оквиру појединачних библиографија распоређена је хронолошки а не 
према врстама публикација, што није допринело њиховој прегледности. Оне 
библиографске јединице које се односе на секундарно ауторство имају адекватну 
напомену у угластој загради, [Превод] или [Редакција], на пример.

До сада последњи наставак оваквих библиографија објављен је у броју 17 из 
1986. године.6 Те персоналне библиографије не садрже биографске податке о на-
учнику, а за сваку је назначено да ли је она наставак претходне, селективна или 
комплетна. Распоред библиографија и саме библиографске грађе је истоветан оном 
из броја 13. Временски је грађа омеђена 1976. и 1985. годином.

Низ других научних часописа се издвојило по неговању и објављивању би-
блиографских рубрика:
	 •	часопис Вукове задужбине Ковчежић, у коме је Голуб Добрашиновић са-

чинио низ библиографија везаних за литературу о реформатору српскога 
језика, од краја педесетих до краја седамдесетих година прошлог века;

	 •	часопис Glossa, који је излазио само током деведесетих, објавио је неколико 
библиографија иностраних лингвистичких публикација;

	 •	часопис Преводилац, званично гласило Удружења научних и стручних пре-
водилаца Србије објављује готово у сваком броју библиографије из области 
преводилаштва;

	 •	часопис Кодови словенских култура обрађивао је сваке године уско специ-
фиковане тематике (биљке, храна, свадба, делови тела, боје, смрт, деца, пти-
це у словенској култури), а у некима од њих је постојала и библиографија 
постојећих радова на те теме.

Библиографски радови из области филологије и лингвистике последњих не-
колико година везани су и за часописе Зборник Матице српске за славистику, 
Књижевност и језик и Славистика, који дају кратке прегледе како лингвистичке и 
књижевнотеоријске литературе тако и приказе сличних радова.

Књижевност и језик и Славистику карактеришу библиографски радови веза-
ни за историју и теорију књижевности7 и персоналне библиографије.

6 Планирано је да један од наредних бројева Анала Филолошког факултета садржи библиографије 
наставника и сарадника за период након 1985. године.

7 Проф. Александра Вранеш је објавила више од десет библиографија у часопису Књижевност и 
језик.
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Зборник Матице српске за славистику скоро у сваком броју доноси разне 
књижевно-теоријске8, лингвистичке9, тематске10 и персоналне11 библиографије. Низ 
наставака имала је библиографија Jugoslavica u Poljskoj Хелене и Здислава Вагнера 
а објављене су и библиографије магистарских и докторских радова одбрањених на 
Филолошком факултету у Београду и Филозофском факултету у Новом Саду у два 
наврата, за периоде 1985–1994. (вилотић и Несторовић-Петровски 1995: 215–218; 
1996: 267–268) (Чудомировић 1995: 203–214; 1996: 261–266) и 1995–2004. године 
(Голубовић 2005: 271–276, 275–289) (Несторовић-Петровски и вилотић 2005: 291–
296, 297–301). По угледу на редовну годишњу текућу лингвистичку библиографију 
која се објављује у Јужнословенском филологу прошле године започет је сличан рад 
из области историје и теорије словенских књижевности.

Рубрика „Библиографија“ у Јужнословенском филологу је текућа кумулативна 
лингвистичка библиографија и оно је што разликује Јужнословенски филолог од дру-
гих сличних гласила. Библиографије тематски везане за рад појединих научника и 
библиографије које презентују научне радове из неке уско спецификоване лингвистичке 
области су најчешће библиографије у српским научним часописима. Оне се објављују 
поводом јубилеја, приликом објављивања зборника одређене тематике, зборника са на-
учних скупова, приређивања сабраних дела научника или зборника њему у част.
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Анна Голубович

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ В НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ В СЕРБИИ

Резюме

Цель этой работы обзор библиографической деятельности в лингвистических журна-
лах в Сербии, кроме журнала Јужнословенски филолог, который несколько десятилетий не-
прерывно публикует текущую лингвистическую библиографию. Анализ этих библиографий 
дает сведение во вклад в развитие как лингвистики, так и библиографии, как науки в Сер-
бии.
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ОБРАЗЫ ДЕРЕВЬЕВ В РУССКОЙ И ЧЕШСКОЙ 
ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ

В статье речь идет о вторичных номинациях человека по модели „дерево“ – „человек“, 
рассматривается универсальный характер данного семантического переноса в славянских 
языках и специфика его образной реализации и культурной коннотации на материале рус-
ского и чешского языков. На примере одной семантической модели устанавливается линг-
вокультурная общность и специфика вторичных номинаций человека в близкородственных 
русском и чешском языках.

Ключевые слова: вторичная номинация, семантическая модель, древесный код, линг-
вокультурная общность и специфика.

Названия растений, животных, явлений окружающей среды, наименования 
ландшафта позволяют восстановить концепты, существующие в сознании челове-
ка, его взаимоотношения с окружающим миром, определить основные черты «язы-
кового видения» человеком окружающего его растительного мира. Но не только в 
первичных номинациях прослеживается когнитивный опыт человека, вторичные 
номинации помогают осмыслить связь явлений, определяемую ассоциативной при-
родой мышления. Познавая окружающий мир, себя в этом мире, человек издавна 
проводил ассоциации с миром растений, его окружавших, в том числе и с деревья-
ми. Перенос по модели «дерево» → «человек» является очень распространенным в 
разных языках. В возникновении фразем, содержащих названия деревьев, решаю-
щую роль сыграл способ жизни славян, их контакт с природой, наблюдения над 
ней, свойствами и особенностями отдельных ее представителей. Человек издавна 
сравнивал себя с различными деревьями, благодаря похожему строению и общим 
свойствам, приписываемым деревьям.

Вторичные номинации, в том числе фразеологического характера, отличают-
ся ярко выраженным прагматическим компонентом, основу которого составляет 
оценка номинируемого объекта действительности. Являясь средством выражения 
универсального «растительного», кода, вместе с тем фраземы, содержащие в своем 
составе названия деревьев, даже в родственных, славянских, языках нередко несут 
культурологическую информацию, объективируют особенности восприятия мира 
природы тем или иным этносом, транслируют культуру народа. В особенности это 
относится к компаративным устойчивым выражениям, которые, на наш взгляд, за-



Славистика XV (2011)310

нимают промежуточное положение между свободным сочетанием слов и фразео-
логически связанным. Подтверждением этому является то, что факты вторичной 
номинации нередко проходят этап функционирования в составе компаративного 
оборота. Ср. напр., название стройной девушки березка как результат первоначаль-
ного как березка. Компаративы являются отражением метафорического характера 
мышления человека и представляют собой существенный пласт единиц вторичной 
номинации.

При этом в рассматриваемых фраземах находят отражение как общеславян-
ские стереотипы восприятия деревьев и отношения к ним, так и этноспецифиче-
ские сближения тех или иных качеств человека и деревьев. Ведь именно фразео-
логизмы «ассоциируются с культурно-национальными эталонами, стереотипами, 
мифологемами и т. п. и … в употреблении в речи воспроизводят характерный для 
той или иной лингвокультурной общности менталитет» [Телия 1996: 233]. Смысло-
вое развитие названий деревьев связано с различными ассоциациями и коннотация-
ми, возникающими у носителей русского и чешского языков.

Одним из наиболее актуальных признаков в наименованиях растений, включая 
и деревья, является специфика внешней формы, особенности ствола, древесины, 
ветвей, листьев, цветов, высота дерева, его размеры, полезные или вредные свой-
ства. Эти признаки прежде всего обращают на себя внимание в деревьях, поэтому 
чаще всего актуализируются в их наименованиях, в том числе во вторичных.

Лексема дуб принадлежит к древним фитонимам, входившим в праславянский 
лексический фонд, сохранившимся в большинстве славянских языков. Дуб был 
издревле «самым главным деревом у славян», в древнерусском дуб обозначал не 
только «дуб», но «дерево вообще». Поэтому неудивительно, что это наименование 
сохранилось в большинстве славянских языков.

Переносные значения лексемы дуб и обороты, построенные на сравнениях с 
дубом, связаны с крепостью, мощью дуба, отсюда его спокойствием и неподвижно-
стью, с одной стороны, и с пустотой, тупым звуком, издаваемым при ударе о дерево, 
с другой. Эти свойства дуба послужили основой возникновения своеобразной энан-
тиосемии, связанной с положительной (первое значение) и отрицательной (второе 
значение) коннотацией: могучий как дуб и тупой как дуб.

Дуб является очень распространенным образом в славянской агентивной фра-
зеологии, олицетворяющим собой крепость, мощь, ср. рус. крепкий как дуб «о фи-
зически здоровом человеке», рослый как дуб «об очень рослом, сильном и кряжи-
стом мужчине», стоять как дуб «о крепко, уверенно стоящем где-л. человеке», как 
молодой дубок «о здоровом, упитанном ребенке». Аналогичные выражения суще-
ствуют в чешском языке: silný jako dub (рус. сильный как бык), zdravý jako dub (рус. 
здоровый как бык), může duby kácet (букв. «он может дубы корчевать») (ср. с рус. 
может руками подковы гнуть).

Вместе с тем отмечается преобладание пейоративной коннотации у перенос-
ных употреблений слова дуб при фразеообразовании, напр., рус. дуб дубом «о ту-
пом человеке», как дуб «о крепком, но упрямом и тупоголовом человеке», дубиной 
называют тупого человека; чеш. má dubovou hlavu «твердолобый», dubová palice / 
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hlava «дубовая голова, башка» (ср. гоголевское дубинноголовая о Коробочке); hloupý 
jako dub (рус. тупой как пень, как валенок); jako když mluvíš do dubu (рус. говоришь 
как со стенкой, как об стенку горох). В чешском языке даже более распростране-
ны устойчивые выражения, построенные на образе дуба. Негативную оценочность 
имеют фраземы mlčet jako dub (рус. молчать как рыба), spát jako dub (рус. спать 
как убитый), dubový spánek (букв. «дубовый сон») (рус. крепкий сон), stát jako dub 
(рус. стоять как столб, как истукан), chlap jako dub (рус. парень как бык) о здоро-
вом, но тупом молодом человеке.

Близкое смысловое развитие в чешском языке получило и название другого 
древнего дерева, распространенного в Чехии, – бука. Устойчивые сравнения с этим 
образом характеризуют человека как сильного, здорового, крепкого (kluk / chlapec 
zdravý jako buk (букв. «здоровый как бук»); roste jako buk (букв. «растет как бук») (рус. 
растет как на дрожжах / не по дням а по часам), могут характеризовать и крепкий 
сон: spí jako buk. Наряду с этим крепость и большие размеры этого дерева послужили 
основой внутренней формы фразеологизма čekat / sedět za bukem, имеющего неодо-
брительную семантику и эквивалентного рус. сидеть / отсиживаться в кустах.

Издавна обратило на себя внимание и сходство стана человека и ствола дере-
ва. Поэтому «древесный» код во многих языках связан с выражением стройности, 
статности человека, хотя и объективируемый при помощи разных «древесных» 
образов. С пихтой, обозначаемой в чешском языке лексемой jedle (рус. ель), ассо-
циируется стройность и высокий рост молодых мужчин: hoch jako jedle «статный 
парень», urostlý jako jedle «рослый как пихта». Вместе с тем пихта в чешской линг-
вокультуре связана не только с положительной оценкой, но имеет и пейоративную 
коннотацию в выражении: je vedle jak ta jedle, эквивалентное рус. его дело – крышка 
/ труба; у него все накрылось. В русской культурной традиции образ ели не являет-
ся таким актуальным и употребителен разве что в просторечных выражениях елки 
зеленые и елки-палки, выражающих восклицание удивления или досады. Последнее 
стало популярно в последнее время и как название трактира. Выражение связано с 
тем, что до революции на кабацких вывесках изображались еловые ветки (РФИЭС: 
216). В народе известно также с данным образом шутливо-ироническое выражение 
венчали вокруг ели «о невенчанной чете», восходящее к языческому обряду креще-
ния и потому осмеянному с принятием христианства (РФИЭС: 216).

Вместе с тем статность, высокий рост у мужчин в русской лингвокультуре свя-
заны с образами других деревьев: тополя, кипариса (стройный как тополь / кипарис) 
(ССРЯ: 434). Стройность, статность женщин у русских подчеркивается и с помощью 
образа другого хвойного дерева: сосны (стройная как сосна / сосенка) (ССРЯ: 408).

Изящные, стройные, тонкие девушки в обеих культурах ассоциируются с бе-
резой: рус. стройная как березка (ССРЯ: 31), чеш. dívka jako bříza / břízka. Вместе с 
тем этот образ, так же как и образ тополя, могут использоваться у чехов и для наи-
менования рослого молодого человека: urostlý jako bříza / jako topo.

Гибкость ствола, веток некоторых деревьев, способность прогибаться, дро-
жать, трепетать листьями от ветра послужило основанием для сравнения с эмоцио-
нальным состоянием грусти, страха, нервозности.
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У славян давно была подмечена особенность осины, ее листьев дрожать, тре-
петать на ветру. Свойственную осине способность трепетать на ветру, дрожать, 
подобно человеку, из-за большого количества мелких, легких листочков, подчер-
кивают такие ее названия, как болг. трепетлика и словен. trepetlika, рус. диал. 
дрожница, трясина (ЛАРНГ: 189). Эта особенность осины послужила основанием 
и для передачи дрожи, связанной с волнением, страхом у человека и в русском, и 
в чешском языке при помощи образа этого дерева: рус. дрожать / трястись как 
осина ( как осиновый листок) – чеш. třást se jako osika. Правда, в русской культуре 
сохранилось еще устаревшее пожелание гибели: быть на осине (кому), связанное 
с древним представлением об осине как проклятом дереве, на котором повесился 
Иуда (РФИЭС: 502). В обоих языках образ ивы (чеш. vrba), ветки которой висят, 
склоняются до земли, символизирует грусть, печаль человека, характеризующие-
ся опущенными руками, плечами, головой. Это сравнение объективируется в вы-
ражениях рус. как плакучая ива и чеш. vrba smuteční (букв. «печальная, грустная, 
траурная ива»).

Для русской культуры значимым является образ рябины с ее тонким, гибким 
стволом, что нашло отражение в словах популярной в народе песни: «Что стоишь, 
качаясь, тонкая рябина, головой склоняясь до самого тына». Этот образ стал симво-
лом сгибающейся под тяжестью жизненных испытаний, шатающейся от слабости, 
болезни женщине, ее грусти, печали и одиночества, ср. гнуться / шататься как 
рябина (на ветру); шатать / качать (кого) как рябину; одинокая как рябина.

Вообще деревьям свойственно передавать состояние одиночества, т. к. отдель-
но стоящие деревья ассоциируются с одиноким человеком, но в разных, даже род-
ственных культурах, оно передается с помощью разных образов. Если у русских 
одиночество связано с образами рябины, а также сосны (как одинокая сосна), то 
в чешском языковом сознании одиночество ассоциируется с образом груши: jako 
hruška v poli (букв. «как груша в поле»).

Дерево в сознании человека издревле связано и с возможностью обдирать 
верхний слой ствола с целью использования для каких-либо нужд (именно признак 
драть / обдирать был положен в праславянском языке в основу наименования де-
рево). Это свойство в его соотнесенности с человеком стало связываться с конкрет-
ным деревом – липой, т. к. именно липу (ибо в древности земли Юго-Восточной 
Европы были одним липовым лесом) (ЭССЯ,15,116) часто обдирали, используя 
ее лыко для различных нужд: при изготовлении обуви, корзинок, сумок. В связи с 
этим чешский этимолог В. Махек обращает внимание на частое сравнение «голый, 
оборванный, потертый» с липой (ESJČ M), но сохранилось оно только в русской 
фраземе ободрать / обчистить / обобрать как липку, использующейся по отно-
шению к человеку, которого безжалостно лишили всего имущества, ограбили, об-
воровали, обыграли или подвергли жестокой эксплуатации (ССРЯ: 219). А способ-
ность верхнего слоя коры березы – бересты – крутиться при сгорании послужило 
основой сравнения, вербализованного в русском устойчивом сравнении вертеться 
/ крутиться как береста на огне, употребительном по отношению к излишне под-
вижному, вертлявому, не сидящему на одном месте человеке (ССРЯ: 31).
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Отдельные деревья несут особую культурную нагрузку у русского и чешского 
народов. Помимо рябины, березы, этнокультурной спецификой отмечен и образ че-
ремухи в русской культурной традиции. Черемуха в русском народном сознании ас-
социируется с чем-то светлым, весенним, душистым, сентиментальным, что нашло 
свое отражение во фраземах пахучий как черемуха и без черемухи, символизирую-
щей любовь без романтики, без сантиментов и проявления высоких чувств. Культур-
но значимым образом для чехов является образ вишни, который послужил основой 
внутренней формы чешских фразем: jedeš z té višně! (букв. «уходи с этой вишни!»), 
синонимичной рус. «уходи отсюда! вали! брысь!», и spadnout z višně (букв. «упасть с 
вишни»), находящей аналог в русских фраземах с луны / с печки свалиться.

Названия плодов вишни также являются важными в процессе вторичной объ-
ективации действительности, при этом не только в чешской, но и в русской лингво-
культурах: ср. чеш. děvče jako višně и рус. как спелая вишня о дышащей свежестью, 
налитой здоровьем, румяной девушке. С вишнями, а также с черешней сравнива-
ются у русских и большие, черные, блестящие глаза, а также их обладательница: 
глаза черные как вишни (ССРЯ: 63); глаза / губки как черешни, девушка как черешня 
(ССРЯ: 482).

Вообще наименования плодов деревьев часто выступают вербализаторами 
каких-либо свойств человека или ситуаций, связанных с его жизнью. Особенно по-
пулярным является образ плода яблони – яблока. Румяные, крепкие, свежие щеч-
ки девушки, молодого человека, ребенка сравниваются с яблоком и в русском, и в 
чешском языках, ср. рус. румянец как на яблоке; щеки как наливные (антоновские) 
яблоки; чеш. červený jako jablíčko («красный как яблочко»); je / vypadá jako míšeňské 
jablíčko («он выглядит как мейсенское яблочко»); panenské jablíčko («девственное 
яблочко» о невинной девушке). Вместе с тем в русском языке антонимичное значе-
ние старого, сморщенного лица вербализуется с помощью образа печеного яблока: 
лицо как печеное яблоко. В обоих языках известны фразеологические параллели: 
яблоку негде упасть – jablko by nepropadlo (о большой тесноте, многолюдье); ябло-
ко раздора – jablko sváru (о причине ссоры, спора, разногласий).

Наряду с этим есть некоторые спецификации в использовании этого образа в 
русской и чешской лингвокультурах. Так, в народе бытует такое русское оксюмо-
ронное выражение, как яблок на сосне не бывает («о чем-то невозможном, неосу-
ществимом») (РФИЭС: 778). В чешском языке яблоко является еще и символом 
пустых обещаний, что нашло отражение во фраземе: krmit (koho) těšínskými jablíčky, 
сопоставимой с русским выражением кормить (кого) завтраками. А начало какого-
то неприятного дела ассоциируется у чехов с надкусыванием кислого яблока: kous-
nout do kyselého (trpkého) jablka. Образ упавшего яблока послужил основанием 
для возникновения межъязыковых фразеологических омонимов, близких по своей 
внутренней форме, но различных по значению и коннотации в русском и чешском 
языках. Рус. падать / упасть как спелое яблоко олицетворяет тяжело и беспомощно 
упавшего откуда-то сверху человека (в чешском это образно передается при по-
мощи другого плода – упавшей сливы: sletět jako slíva), а чеш. spadlo mu to do klína 
jako přezrálé jablíčko (ему это упало на колени как переспевшее яблочко») метафо-
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рически обозначает неожиданно свалившуюся удачу, счастье (аналогично рус. как 
с неба свалилось).

Образ спелой сливы, раздувшейся, иссиня-красной, служит отрицательным 
когнитивно-оценочным признаком при образной номинации в чешском языке «пья-
ного в стельку» человека, что выражается фраземой je namazaný (ožralý) jako slíva. 
В русской культурной традиции этот образ описывает нос пьяницы или вообще 
большой, некрасивый нос: нос (сизый, фиолетовый) как слива, нос сливой. Вместе 
с тем в русском языке образ сливы имеет и мелиоративное значение при описа-
нии больших, черных, блестящих глаз (наряду с образом вишни). Названия плодов 
сливы и груши легли в основу и чешских фразем со значением «поймать кого-л. с 
поличным, застукать на месте преступления»: chytit (nachytat, načapat) (koho) na 
švestkách / na hruškách.

Анализ фразем, содержащих названия деревьев, проведенный на материале 
двух славянских: русского и чешского – языков, дает основание утверждать, что, с 
одной стороны, они помогают восстановить общеславянскую картину мира, с дру-
гой – нередко несут на себе печать этнокультурной специфики, являются нацио-
нально-культурными маркерами, отражающими особенности восприятия мира при-
роды разными славянами. Стереотипные, одинаковые представления о деревьях, 
олицетворяющих определенные качества человека, у русских и чехов связаны с 
образами дуба, березы, осины, ивы (чеш. vrba). Этнокультурной спецификой отме-
чены в русской культурной традиции образы тополя, рябины, липы, черемухи. Осо-
бую значимость в чешской языковой картине мира имеют образы бука (чеш. buk), 
пихты (чеш. jedle), груши (чеш. hruška), вишни (чеш. višně). Таким образом, «дре-
весный» код объективирует интернациональное, межславянское и национальное в 
языковых картинах мира разных славянских народов. Занимаясь изучением другого 
славянского языка, нужно смотреть на язык с точки зрения иной лингвокультуры, 
несмотря на языковое родство сравниваемых языков, учитывать общее, универ-
сальное и индивидуальное, специфическое в разных славянских языках. Инвента-
ризация лексико-фразеологического материала по шкале «общее»-«различное» в 
билингвальном межславянском аспекте имеет чрезвычайно большое теоретическое 
и лингводидактическое значение.
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Јелена Михајловна Маркова

ПРЕДСТАВЕ ДРВЕћА У РУСКОЈ И ЧЕШКОЈ ЛИНГВОКУЛТУРИ

Резиме

Предмет овог рада су секундарна именовања човекав по моделу „дрво“ – „човек“. Раз-
матра се универзални карактер овог семантичког пребацивања у словенским језицима и 
специфичности његове сликовите реализације и културне конотације на материјалу руског 
и чешког језика. Тако се на примеру једног семантичког модела утврђују лингвокултурна 
истоветност и специфичности секундарних именовања човека у генетски блиским руском и 
чешком језику.
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АНАЛИЗА ПЕРФОРМАТИВНИХ ГЛАГОЛА  
ИЗ ГРУПЕ АПЕЛАТИВA  

(НА МАТЕРИЈАЛУ РУСКОГ И СРПСКОГ ЈЕЗИКА)1

У раду је извршена семантичко-прагматичка анализа перформативних глагола из групе 
апелативa у руском језику и њихових еквивалената у српском с циљем да се укаже на не-
опходност прецизнијег дефинисања перформативних глагола унутар речничких чланака, а 
истовремено и на неопходност прецизнијег одређивања граница између говорних чинова.

Кључне речи: перформативни глаголи, апелативи, говорни чинови, семантичка анали-
за, прагматичка анализа, контрастивна анализа, руски језик, српски језик.

1. ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКА ГРУПА АПЕЛАТИвИ

1.1. Перформативни глаголи руског језика из групе апелатива  
према класификацији М. Ј. Гловинске

Као полазиште за спроведену анализу послужила је класификација глагола 
говорења руског језика М. Ј. Гловинске. Oва класификација резултат је лексичко-
семантичке анализе, односно издвајања семантичких компонената на основу којих 
су глаголи говорења руског језика разврстани у двадесет девет група. Глаголи се 
разматрају у складу с говорним чиновима који се њиховом употребом остварују. У 
наведеној класификацији су унутар групе апелатива као перформативни издвојени 
следећи глаголи: апеллировать, взывать, вызывать и обращаться (Гловинская 
1993: 192). Сви поменути глаголи су вишезначни, па су њихове лексеме,2 у складу 
са семантичким садржајем, осим у групу апелатива сврстане и у групе глагола под 
називима просьбы (молбе)3, предложения (предлози)4 и призывы (подстрекивања).5 

1 Верзија рада је под сличним насловом изложена на Трећем међународном конгресу примењене 
лингвистике, одржаном у Новом Саду 2009. године. 

2 Термин лексема употребљава се у складу са семантичком концепцијом Ј. Д. Апресјана према којој 
реч подразумева јединство свих значења одређене речи, док лексема представља јединицу мању од речи, 
односно реч у једном од њених значења (Апресян 1995).

3 Овде и даље превод Д. П.
4 У ову групу сврстана је лексема глагола вызывать – „предлaгать кому-н. какое-н. состязание“ (ТС), 

којој у српском језику одговарају лексеме глагола позивати – „изазивати: на двобој“ (РСЈ); (РСХЈ) и 
изазивати – „својим поступком чинити да ко узврати истом мером, да се одазове“ (РСХЈ) // „позивати на 
двобој, такмичење и сл.“ (РСЈ). 

5 Као могући еквиваленти за назив ове групе глагола у руско-српским речницима наводе се речи 
позивање и позив. Међутим, оне се могу употребити као преводни еквиваленти за називе трију група 
глагола које у својој класификацији наводи М. Ј. Гловинска – апеллятивы, призывы, приглашения. Зато 
је потребно нагласити да се у датој класификацији М. Ј. Гловинске назив приглашения односи на глаголе 



Анализа перформативних глагола из групе апелативa ... 317

Дакле, издвојени глаголи, односно њихове лексеме, учествују у реализацији више 
говорних чинова. У складу с називима група глагола требало би да су то говорни 
чинови апеловања, молбе, предлога и подстрекивања.

Према дефиницијама које дају речници страних речи апеловати значи: 1) по-
зивати на нешто, обраћати се некоме, молити за разумевање или помоћ; 2) уложити 
жалбу вишем суду против одлуке нижег суда (ВРСР), па би се из прве дефиниције 
могло закључити да је термин апеловање сувише, а из друге недовољно широк за 
означавање чина који се остварује употребом анализираних апелатива. Да ли је 
тако треба да покажу резултати семантичке анализе свих лексема наведених апе-
латива руског и српског језика, којe се могу перформативно употребити. Анализа 
подразумева контрастирање семантичког садржаја руских перформативних гла-
гола и семантичког садржаја евентуалних српских еквивалената. Поред тога, у 
кругу интересовања је и комуникативни карактер односа између саговорника, те 
утврђивање перформативне употребе анализираних глагола.

1.2. Заједничка обележја издвојених говорних чинова

Будући да су сви поменути говорни чинови директивни, циљ им је побуђивање 
адресата на вршење одређене радње. Другим речима, за све њих примарна је ко-
муникативна намера, тј. интенција адресанта, па се као заједничка може издвојити 
компонента интенционалности „хоћу / желим“. Дакле, извођењем говорног чина 
адресант покушава да утиче на адресатово понашање, односно да га побуди да не-
што учини или не учини. Поред тога, ове говорне чинове обједињује и необлигатор-
ност извршења радње за адресата, тј. чињеница да је адресант свестан да адресат 
није обавезан да учини то што се од њега тражи.

Као заједничко обележје глагола сврстаних у групу апелатива, М. Ј. Гловинска 
наводи жељу адресанта да адресат нешто уради, док се то „нешто“ конкретизује 
одређеним глаголом (Гловинская 1993: 192). Међутим, то је компонента која се, као 
што је управо наведено, може издвојити код свих директивних говорних чинова.6 Зато 
би требало да анализа перформативних глагола из групе апелатива омогући јасно 
дефинисање и омеђивање говорног чина апеловања у односу на остале говорне чино-
ве који се реализују одређеним лексемама анализираних перформативних глагола, те 

ритуала и етикеције, тј. на глаголе који означавају конвенционално језичко понашање. Имајући у виду 
које глаголе ауторка сврстава у групу призывы (нпр. подстрекать), као и то да их разматра заједно с 
глаголима којима се остварују говорни чинови убеђивања и наговарања, те да за све њих као заједничку 
идеју издваја жељу адресанта да помоћу речи постигне да адресат почне мислити или радити то што 
он (адресант) сматра исправним, при чему се може остваривати утицај на разум, вољу или осећања 
адресата, (Гловинская 1993: 185), јасно је да се ради о глаголима којима се позива, тј. побуђује на радњу. 
Mеђутим, та компонента својствена је свим директивима, па је стога као српски еквивалент за назив ове 
групе глагола изабрано подстрекивање. 

6 П. Пипер разматра апелативност као категоријални комплекс који чине семантичке категорије во-
кативност, интерогативност и императивност, што значи да у садржај апелативности улази намера 
адресанта да делује на адресата и на његово понашање. Аутор закључује да тој страни апелативности 
одговара термин из теорије говорних чинова – директивност (Пипер 2005: 649).
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да покаже да ли се све те лексеме заиста могу на основу дефиниција, које дају руски 
и српски дескриптивни речници, распоредити према предложеној подели.7

2. СЕМАНТИЧКО-ПРАГМАТИЧКА АНАЛИЗА ПЕРФОРМАТИВНИХ  
ГЛАГОЛА ИЗ ГРУПЕ АПЕЛАТИВА

2.1. Перформативни глагол апеллировать и његови еквиваленти  
у српском језику

Према дефиницијaма које дају једнојезички дескриптивни речници руског 
језика глагол апеллировать поседује две лексеме. Примарна лексема „подавать 
апелляцию“ (БТС), као правни термин, стилски је маркирана. М. Ј. Гловинска на-
води следеће тумачење исте лексеме: „апеллировать значит обращаться к какой-
то третейской официальной инстанции, чтобы она подтвердила правоту субъекта“ 
(Гловинская 1993: 193). Српски еквивалент је апеловати – „улагати жалбу вишем 
суду против пресуде нижег суда“ (РСХЈ).

Полазећи од чињенице да се неки глагол сматра перформативним само у 
случају да се приликом исказивања радње именоване глаголом та радња и врши, а 
што подразумева употребу глагола у 1. лицу једнине или множине имперфективног 
презента, перформативни исказ с наведеном лексемом у улози илокуције могао би 
се, вероватно, појавити као део (писане) жалбе у којој адресант образлаже зашто 
адресат треба да пресуди у његову корист. Ситуација у којој се адресант (вероват-
но адвокат) у писаној форми обраћа адресату (вишој судској инстанци) с циљем 
да он поново размотри предмет и донесе пресуду у адресантову корист искључује 
непосредност комуникације, што значи да се адресант не обраћа адресату сада и 
овде. Поред тога, обраћање институцији представља однос официјелног каракте-
ра, који подразумева и одређену социјално-психолошку дистанцу између учесника 
комуникације.

Према дефиницијама датим у руским речницима, секундарна лексема глагола 
апеллировать је „обращаться за пониманием, поддержкой, советом и т. п.“ (БТС) 
// „обращаться за решающим советом, поддержкой“ (СРЯ), док би се у речницима 
српског језика као њени еквиваленти могле издвојити лексеме глагола апеловати 
– „упућивати апел, полагати на кога или на што“ (РСХЈ) // „обраћати се некоме с 
неким захтевом, молбом“ / „позивати се на нешто, полагати на нешто: на нечију са-
вест, љубав и сл.“ (РСЈ). Перформативни искази с наведеним лексемама карактери-
стични су за јавна обраћања (апеллировать к обшественному мнению; апеловати 
на грађане), па се може закључити да се најчешће употребљавају у ситуацијама које 
подразумевају већу социјално-психолошку дистанцу између учесника комуникације 
– обраћање мноштву, тј. неодређеном адресату.

7 У својству извора консултовани су речници руског и српског језика из различитих периода јер се 
тако омогућава поређење решења која они пружају. Информације које дају одабрани речници послужиле 
су за извођење применљивих закључака. 
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У групу апелатива М. Ј. Гловинска сврстава само примарну лексему глаго-
ла апеллировать, док секундарну сврстава у говорни чин молбе. Судећи по горе 
наведеним дефиницијама глагола апеллировать / апеловати, требало би да се, 
реализујући говорни чин апеловања, адресант обраћа адресату с циљем да га овај 
подржи у његовим настојањима. Такво обраћање подразумева позивање адресата на 
нешто, али обично подразумева и молбу, што опет доказују лексеме глагола апелли-
ровать, односно апеловати. Зато не изненађује сврставање глагола апеллировать, 
тј. апеловати и у групу оних којима се реализује говорни чин молбе8 и у групу 
оних којима се остварује говорни чин позивања.9 Уосталом, на оправданост оваквих 
решења указује и раније поменута дефиниција глагола апеловати коју дају речници 
страних речи.

Из свега наведеног може се закључити да већ анализа лексема глагола апелли-
ровать / апеловати наговештава потешкоће приликом разграничења анализираних 
говорних чинова, нарочито уколико се придржавамо предложене класификације.

2.2. Перформативни глагол взывать и његови еквиваленти  
у српском језику

Глагол взывать стилски је маркиран, а будући да је карактеристичан за високи 
стил, његова употреба подразумева већу дистанцу између учесника комуникације. 
У чланцима руско-српских речника за глагол взывать наводе се следећи преводни 
еквиваленти: дозивати, викати, звати; апеловати, звати (РСХС); апеловати на 
кога-шта, позивати кога на шта (РСР). Дакле, у српском језику не постоји формал-
ни еквивалент за дати глагол.

Према преузетој класификацији глаголом взывать остварују се три говорна 
чина (апеловање, молба и подстрекивање), што захтева одговарајуће распоређивање 
његових лексема датих у речничким чланцима. Међутим, за глагол взывать у ру-
ским речницима наводи се само једна лексема – „обращаться с призывом, звать“ 
(БТС); (СРЯ) // „возглашая, призывать, побуждать к чему-н.; обращаться с прось-
бой, мольбой о чем-н.“ (ТС).

Сврставајући глагол взывать у групу апелатива, М. Ј. Гловинска истиче да 
он одражава жељу адресанта да успостави везу с адресатом, али даје и следеће 
тумачење секундарног значења наведеног глагола: мора се десити нешто (лоше) 
што веома узнемирава адресанта; адресант сматра да адресат то може спречити 
и зато му говори да жели да он то и уради; адресант говори тако да адресат осети 
да треба то да уради (Гловинская 1993: 193). Истовремено, ауторка конструкцију 
взывать о ... сврстава у молбе (Гловинская 1993: 180), док за глаголе којима се 
реализује говорни чин подстрекивања наводи да њиховом употребом адресант 
жели деловати на вољу, осећања и разум адресата (Гловинская 1993: 187). Међутим, 

8 Е. П. Савељева термином апелляция именује једну од интенција унутар лексичко-семантичке групе 
просьба (Савельева 1991: 64). 

9 Сврставајући перформативне глаголе у одговарајуће лексичко-семантичке групе говорних чинова, 
Д. Војводић глагол апеловати уноси у групу позиви (Војводић 1999: 222).
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овакву диференцијацију семантичког садржаја глагола взывать не поседује ниједна 
од датих речничких дефиниција.

Полазећи од наведеног, лексема глагола взывать која би се могла сврстати у 
групу апелатива и којој по семантичком садржају у српском језику одговарају лек-
семе глагола дозивати, викати, звати, нпр. „гласним узвицима или извикивањем 
имена обраћати се некоме с ким се жели ступити у контакт, звати гласно, довики-
вати“ (РСЈ), требало би да гласи: „обращаться с призывом, звать“. Међутим, овде 
се поставља питање перформативне употребе дате лексеме, будући да је М. Ј. Гло-
винска у својој класификацији као такву издваја. Исто се, наравно, може рећи и за 
српске еквиваленте:

Слабый вздох еe громко взывал: „Помогите!“ (artbull) / Њен слаби уздах је гласно дозивао: 
„Помозите!“

Будући да је у оквиру дефиниције „возглашая, призывать, побуждать к чему-н.; 
обращаться с просьбой, мольбой о чем-н.“ најјасније изражено значење молбе, дру-
ги део дате дефиниције „обращаться с просьбой, мольбой о чем-н.“, као самостална 
лексема, могао би се сврстати у групу молби, док би се за њен први део, одно-
сно лексему „призывать, побуждать к чему-н.“, могло рећи да указује на значење 
подстрекивања. Међутим, као што је већ наглашено, компоненту побуде садрже сви 
директиви.

Најближа руској лексеми „обращаться с просьбой, мольбой о чем-н.“ је лек-
сема глагола апеловати – „обраћати се некоме с неким захтевом, молбом“ (РСЈ) у 
српском језику:

Я взываю к вам о помощи в одном чрезвычайно странном деле. (НКРЯ) // Апелујем на вас 
да ми помогнете у једној веома чудној ствари.

2.3. Перформативни глагол обращаться и његови еквиваленти  
у српском језику

Глагол обращаться М. Ј. Гловинска означава као перформативни, и то онај 
којим се остварују говорни чинови апеловања и молбе. Од свих лексема које он 
поседује само једна, и то не примарна – „направляться к кому-н. с просьбой, за 
помощью и т. п. или относиться к кому-н. с какими-н. словами, с речью“ (СРЯ) // 
„направлять свои слова, речь и т. п. к кому-л.; направлять свою просьбу, требование 
и т. п“ (БТС), могла би се сврстати у групе глагола којима се остварују наведени 
говорни чинови. Будући да и глагол обращаться М. Ј. Гловинска убраја у оне који 
одражавају жељу адресанта да успостави везу с адресатом, део дефиниције, тј. лек-
сема „относиться к кому-н. с какими-н. словами, с речью“, тј. „направлять свои сло-
ва, речь и т. п. к кому-л.“ може се сматрати апелативом. Српски еквивалент је глагол 
обраћати се. Једина лексема која се наводи у српским речницима, а која би једним 
делом одговарала наведеном значењу је „управљати се захтевом, молбом, речима, 
упућивати речи (коме)“ (РСХЈ), односно „упућивати некоме речи, захтев, молбу“ 
(РСЈ). Из наведених дефиниција јасно је да ни у речницима српског језика нема 
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диференцијације лексема у складу с говорним чиновима који се њиховом употре-
бом могу реализовати. Тако би лексема којом се реализује говорни чин апеловања 
требало да гласи „упућивати некоме речи“, док би други део дефиниције требало да 
представља посебну лексему:

Обращаюсь ко всем присутствующим без исключения, ― объявил Шувалов... (НКРЯ) // 
Обраћам се свим присутним без изузетка – изјавио је Шувалов...

Дакле, лексеми руског језика „направляться к кому-н. с просьбой, за помощью 
и т. п.“, тј. „направлять свою просьбу, требование и т. п.“, сврстаној у групу молбе, 
у српском језику одговарала би лексема „управљати се захтевом, молбом“, односно 
„упућивати некоме захтев, молбу“:10

А теперь так случилось, что я обращаюсь к вам за помощью. (НКРЯ) // А сада се тако 
десило да се ја обраћам вама за помоћ.

2.4. Перформативни глагол вызывать и његови еквиваленти  
у српском језику

Глагол вызывать, у случају када га сврстава у групу апелатива, М. Ј. Гловинска 
овако дефинише: „Х позива y-a у Z; (1) X се налази у Z; (2) y се не налази у Z; (3) 
Х говори y–у да хоће да се y почне налазити у Z“ (Гловинская 1993: 192). Дакле, 
интенција адресанта може се исказати на следећи начин: „ја желим да се ти почнеш 
налазити тамо где се ја налазим“. У складу с тим, само примарна лексема глагола 
вызывать – „звать откуда-н., приглашать, предлагать явиться“ (СРЯ) могла би се 
сврстати у апелативе, али се намеће питање у којим би се ситуацијама ова лексе-
ма појавила у перформативној употреби, будући да није реч о глаголу етикеције у 
руском језику, као ни о лексемама глагола звати и позивати карактеристичним за 
изражавање конвенционалног понашања у српском језику. Примери који се дају у 
речницима (вызывать врача // позивати / звати лекара) не одражавају ситуације у 
којима се наведена лексема употребљава перформативно ни у руском ни у српском 
језику.

Перформативна употреба наведене руске лексеме могућа је у случају када се 
ради о службеном позиву, тј. када је адресант нека институција (вызывать в суд / по-
зивати у суд). Речнички чланак глагола вызывать, у неким речницима, садржи лек-
сему која директно указује на дату употребу глагола вызывать – „требовать к ответу, 
приказывать явиться“ (ТС). Овде се подразумева официјелни карактер комуникације, 
а будући да се обично ради о позивању у писаној форми искључена је и непосред-
ност комуникације. Исто се може рећи и за српски еквивалент, лексему глагола пози-
вати – „службено наређивати коме да се јави, да дође“ (РСХЈ) // „службено налагати 
некоме да се јави, дође на одређено место“ (РСЈ).11 Међутим, овде је реч о употреби 

10 С обзиром на дефиниције, може се поставити питање да ли се помоћу наведених лексема руског и 
српског језика реализује и говорни чин захтева. 

11 Имајући у виду семантички садржај лексема, и у руском и у српском језику могло би се говорити 
и о говорном чину наредбе. 
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перформативног глагола у тзв. транспонованом облику јер се глагол не појављује у 
1. лицу, али се „из контекста и ситуације види да је носилац предикатског садржаја 
говорно лице“ (Поповић 2005: 984): суд вызывает вас / суд вас позива.

Лексема „предлагать кому-н. какое-н. состязание“ (ТС), сврстана у предлоге, 
као што је већ наведено, подудара се по семантичком садржају с лексемама глагола 
позивати – „изазивати: на двобој“ (РСЈ); (РСХЈ) и изазивати – „својим поступком 
чинити да ко узврати истом мером, да се одазове“ (РСХЈ) // позивати на двобој, 
такмичење и сл.“ (РСЈ) у српском језику:

– вызываю на дуэль! ― проорал кот... (Булг.) // Изазивам на двобој! – заурла мачак... 
(Булг.)

Я тебя вызываю на честный бой... (НКРЯ) // Ја те изазивам / позивам на часну борбу...

3. ЗАКЉУЧАК

Извршена анализа указала је на могућност ширег и ужег схватања апеловања. 
Другим речима, апеловање се може сматрати обележјем различитих говорних чи-
нова, али се може и издвојити као посебан говорни чин. Анализа је показала да је у 
другом случају понекад тешко постићи јасно дефинисање и омеђивање наведеног 
говорног чина на основу речничких дефиниција глагола који учествују у његовој 
реализацији. Поред тога, није увек било могуће потврдити перформативну употре-
бу издвојених глагола.

Јасно је да је преузета класификација само једна од могућих, а у раду је 
искоришћена с циљем да се укаже на потребу усклађивања речничких дефиниција 
глагола и класификација говорних чинова који се њима остварују. Истовремено се 
желело скренути пажњу не само на неопходност издвајања перформативних гла-
гола, већ и на неопходност да се укаже на њихову реализацију унутар исказа који 
одражавају одређену комуникативну ситуацију. Поред тога, контрастивна анализа 
показала је да је поменута усклађеност још неопходнија код дефинисања глагола у 
двојезичким или вишејезичким речницима, јер би омогућила потпуније овладавање 
страним језиком, односно постизање вишег степена језичке компетенције.
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Драгана Попович

АНАЛИЗ ПЕРФОРМАТИВНЫХ ГЛАГОЛОВ ИЗ ГРУППЫ АПЕЛЛЯТИВОВ 
(на материале русского и сербского языков)

Резюмe

В статье анализируются глаголы речи в русском языке из группы апеллятивов (клас-
сификация М. Я. Гловинской) апеллировать, взывать, вызывать, обращаться и их экви-
валенты в сербском языке. Данные глаголы рассматриваются в лексико-семантическом и 
прагматическом аспекте. В работе анализируются все лексемы представленных глаголов 
в перформативном употреблении, при этом учитываются речевые акты, в которых реали-
зуются данные лексемы. Проведeнный анализ указывает на необходимость более точного 
определения перформативных глаголов в словарных статьях и более четкого разраничения 
речевых актов.
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ЈЕДИНСТВЕНИ МОДЕЛ СИСТЕМА НАСТАВЕ 
ДИЈАХРОНИЈСКИХ ДИСЦИПЛИНА У ВИСОКОШКОЛСКОЈ 

РУСИСТИЦИ У СРПСКОЈ ГОВОРНОЈ  
И СОЦИОКУЛТУРНОЈ СРЕДИНИ

Рад се бави описом и анализом планског дела студијских курикулума русистичких ка-
тедри у домену историјског филолошког подручја, њиховим вредновањем и корекцијом, те 
предлагањем јединственог и непротивуречног модела система наставе са циљем успешнијег 
планирања, организације, реализовања и евалуације наставног процеса из језичке дијахроније 
у високошколској русистици у српској говорној и социокултурној средини.

Кључне речи: дијахронијске дисциплине, високошколска русистика, студијски курику-
луми, опис, анализа, евалуација, корекција, унификовани модел система наставе. 

Дијахронијске дисциплине1 чине историјски аспект лингвистике, будући да 
језик проучавају у светлу његовог историјског развитка, те, стога, на студијама 
фило логије (русистике) имају изузетан значај за формирање, теоријско-лингви-
стичке, културолошке, преводилачке, књижевнонаучне, а делимично, и комуника-
тивне компетенције студената-русиста.

Проблематика наставе предмета историјског филолошког подручја у високо-
школској русистици спада у ред теоријски слабије разрађених и емпиријски 
недо вољно истражених питања лингводидактике,2 што се одражава на квалитет 
студијских планова и програма, као и на успешност самог наставног процеса, те 
уџбеничку продукцију. Будући да код нас, а и у широј словенској методичкој прак-
си до сада није постојала разрађена концепција система наставе датог подручја, 
истраживање у овој области требало би да осветли поменути проблем, сугерише и 

1 Под дијахронијским дисциплинама према актуелним курикулумима русистичких катедри у српској 
говорној средини подразумевају се Историјска граматика руског језика и Историја руског језика (уже-
стручни предмети), те Старословенски језик и Упоредна граматика словенских језика (предмети шире 
струке) као дисциплине историјског филолошког подручја, за разлику од књижевно-историјских и 
шире схваћених историјских предмета, који се слушају на студијама појединих русистичких катедри. 
Напомињемо да Историја руског језика у неким старим плановима и програмима прe Болоњске реформе 
(Нови Сад, ак. 1996), уколико је предавана засебно од Историјске граматике руског језика, фигурира 
под називом Историја руског књижевног језика. У важећим курикулумима среће се само као Историја 
руског језика и синоним је за Историјску граматику руског језика (са или без основа историје руског 
књижевног језика).

2 О улози историјских лингвистичких дисциплина на студијама русистике излагали су истакнути сла-
висти (уп.Горшкова 1984: 83–87; Иванов 1979:140–148;Гак 1976:51–67 и др.), а код нас Б.Терзић (Терзић 
1970–71:1–4, 1985:61–65; 1983:251–256; 1999:33–40;41–46) и Р.Маројевић (Маројевић 2000:143–150; 
1986:21–41), али у руској, као и у широј методичкој пракси, до сада није било дисертационих и моно-
графских студија, које би се бавиле дескрипцијом, прескрипцијом и оптимизацијом система наставе у 
високошколској русистици. 
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иницира решавање овог питања, те погодује унапређењу и оптимизацији наставе 
језичке дијахроније у све четири дисциплине понаособ, али и међусобно, као и 
историјског лингвистичког подручја у целини. 

Овом приликом биће размотрен плански део актуелних студијских курику-
лума у датој области3 као нормативних докумената од којих зависи успешност 
конципирања, организације, реализовања и евалуације наставе, што подразумева 
поређење, опис и анализу наставних планова4, њихово вредновање и корекцију, те 
предлагање унификованог и непротивуречног модела система наставе дијахроније 
у високошколској русистици у српској говорној средини. 

*

Праћењем основних елемената планског дела актуелних курикулума русистич-
ких катедри (назив и шифра предмета, распоред по годинама и семестрима, статус и 
тип, број часова активне наставе /недељни фонд/, количина кредита /ЕСПБ/), уоча-
ва се да је уједначеност докумената у области историјског филолошког подручја у 
целини, релативна. 

Највећа је усаглашеносту у називу предмета (Старословенски језик, Упоредна 
граматика словенских језика, Историјска граматика руског језика, Историја руског 
језика) и њиховог статуса (обавезни предмети /ОП), док се по типу одређују разли-
чито5: Старословенски језик – научно-стручни /НС/ (Ниш), теоријско-методолошки 
/ТМ/ (Нови Сад), стручно-апликативни /СА/ (Косовска Митровица); Упоредна гра-
матика словенских језика – научно-стручни /НС/ (Ниш); Историја руског језика – 
научно-стручни предмет /НС/ (Ниш и Нови Сад), стручно-апликативни /СА/ (Ко-
совска Мировица).6 

Варијабилност је присутна и у погледу заступљености дисциплина (Београд, 
Ниш – Старословенски језик, Упоредна граматика словенских језика, Историја ру-
ског језика; Нови Сад, Косовска Митровица – Старословенски језик, Историја ру-

3 Под актуелним курикулумима подразумевају се студијски планови и програми русистичких кате-
дри (акредитовани или предложени за акредитацију ак. 2008/09, односно 2009/10 године). Документи су 
преузети са официјелних сајтова Филозофког факултета у Новом Саду, Нишу, Косовској Митровици и 
Никшићу, односно, Филолошког факултета у Београду. Извори су предочени у пропратном апарату уз 
рад. 

4 Будући да појам курикулум према важећем Правилнику о акредитацији (ПА 2007) обједињава у себи 
студијски план и студијски програм (називи везани за пред-Болоњску концепцију студија), а уобичајено 
је да се за оба користи и само један термин – студијски програм, у даљем излагању појам студијски 
(наставни) план користиће се у смислу диференцирања планског и програмског дела курикулума 
(спецификације предмета или силабуси).

5 Типолошка каратегоризација условљена је, очигледно, и нужношћу задовољавања акредитационих 
захтева за процентуалном заступљеношћу појединог типа предмета у студијском плану (ПА 2007).

6 У планском делу курикулума катедре у Никшићу подаци о статусу и типу за оба предмета (Старо-
словенски језик и Историјска граматика руског језика) нису унесени, док београдски план не дефинише 
тип. 
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ског језика; Никшић – Старословенски језик, Историјска граматика руског језика), 
док се бодови за дисциплине језичке дијахроније прописују готово идентично, 
што значи да поједини предмет носи 3 ЕСПБ (по семестру), при чему изузетак 
представља нишка катедра (6 ЕСПБ). 7

Распоред предмета по годинама, односно семестрима, као и број часова 
теоријске и практичне наставе из појединих предмета неуједначен је, а будући да од 
поменутих компоненти зависи и укупан недељни фонд часова дијахроније у целини 
и он варира, 8 при чему је средња вредност највећа на катедри у Новом Саду (3,50), 
док је у Косовској Митровици (3,33), Београду (2,66), Нишу (2), Никшићу (2), с тим 
да је на катедри у Нишу, с обзиром на једносеместрални карактер предмета, укупан 
број часова дијахроније у току академске године, односно, по семестру, реално, 
упола мањи. 

Размештај предмета по годинама и семестрима, односно, недељни фонд часова 
предавања и вежби је следећи: 
 /а/ Старословенски језик – Београд (1. и 2. семестар, фонд 1+1); Нови Сад (5. 

и 6. семестар, фонд 2+1); Никшић (3. и 4. семестар, фонд 1+1); Косовска 
Митровица (1. и 2. семестар, фонд 2+1); Ниш (2. семестар, 2+0);

 /б/ Упоредна граматика словенских језика – Београд (3. и 4. семестар, 2+0); 
Ниш (3. семестар,2+0); 

 /в/ Историјска граматика руског језика – Никшић (5. и 6. семестар, 1+1);
 /г/ Историја руског језика – Београд (5. и 6. семестар, 1+3); Нови Сад (7. и 8. 

семестар, 2+2), Косовска Митровица (5. семестар, 2+2); Ниш (5. семестар, 
2+0). 

Праћење валидности редоследа слушања дијахронијских дисциплина са ста-
новишта уважавања унутарциклусних веза на релацији Савремени руски језик – 
Историја руског језика, односно, Историјска граматика руског језика, те Савремени 
руски језик – Историја руског језика – Старословенски језик – Упоредна граматика 
словенских језика – Српски језик /други источнословенски или западнословенски 
језик, као и синхронизованост у односу на Увод у славистику и Конфронтациону 
анализу словенских језика (Ниш) указује да се на свим катедрама, релативно до-
следно, поштује корелативни принцип (београдски план једини има упадљиво неа-
декватно позициониран други словенски језик, први се слуша упоредо, а други, тек 
после курса из Упоредне граматике словенских језика), али се у целини, ни један од 

7 Уколико се полази од временске димензије наставе, односно једносеместралног карактера пред-
мета у Нишу, овај број бодова је релативно велик у поређењу са другим катедрама, али имајући у виду 
да Болоњски систем евалуације при утврђивању броја кредита за предмет процењује укупно оптерећење 
студената (број часова активне наставе, самостални рад, припреме за наставу, домаћи задаци, обим 
ишчитаног градива, реферати, семинарски радови и сл.) поставља се питање релативности актуелног 
бодовања датих предмета у целини, при чему постоји вероватноћа да тај број премашује 3 ЕСПБ по 
курсу. 

8 Плански део курикулума катедре у Београду садржи кумулативно исказан број часова предавања 
и вежбања недељно, те се реално стање реконструише на основу спецификације предмета као и Списка 
предмета за ак.2008/09. годину (официјелни сајт Филолошког факуктета у Београду). 
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студијских планова не може се сматрати оптималним, с обзиром на дискутабилност 
постојећег распореда самих дијахронијских предмета. 

Предочени преглед и анализа важећих докумената указује на потребу критичке 
евалуације и оцене њиховог квалитета, као и предлога за корекцију. 

Примедбе се односе, превасходно, на различиту, као и недовољну заступљеност 
појединих дијахронијских дисциплина, дискутабилност и неуједначеност времен-
ског размештаја предмета, разноликост фонда часова, једносеместрални карактер 
предмета и ревидирање броја часова предавања и вежби или, чак, потпуно одсуство 
практичне наставе из појединих предмета. Све наведено, чини недостатак студијских 
планова у квантитативном погледу, али би могло да утиче и на квалитет извођење 
наставе, а уједно, представља и упозорење од важности за будућност историјске 
лингвистике у српској русистици, која се, сумирањем изложеног, у актуелном тре-
нутку одликује неуједначеношћу, рестриктивношћу и тенденцијом укидања (Упо-
редна граматика словенских језика) и сажимања дисциплина (Историјска грама-
тика и Историја руског књижевног језика), што може да доведе до минимизирања 
значаја дијахроније у проучавању руског језика на филолошким студијама у српској 
говорној и социокултурној средини9, а кроз дужи временски рок и да се неповољно 
одрази на квалитет усвајања самог руског језика, као и на свеобухватну стручну, 
научну и културолошку компетенцију дипломираног филолога-русисте. Тренутно 
стање је, са једне стране, делимично, последица опште тенденције у лингвисти-
ци да се миноризује значај историјског приступа, а са друге, прагматичне тежње 
да се на рачун дијахронијских предмета повећа фонд часова наставе из предмете 
језичке синхроније или руске књижевности, али и умножи број општеобразовно-
хуманитарних, психолошко-педагошких, филолошких и нефилолошких предмета.10 
С обзиром на изречено, статус наставе дијахроније на студијама русистике у српској 
говорној средини није завидан, те би и судбина историјске лингвистике у ближој 
перспективи могла да буде неизвесна.11

9 Поређења ради, указујемо на чињеницу да и руски планови на групама за учење руског језика 
као страног на листи предмета не наводе Упоредну граматику словенских језика и Историју руског 
књижевног језика ( РП РКИ 2008/09).

10 Укидање предмета, делимично, је и резултат све присутнијег когнитивно-лингвистичког приступа 
и тенденције да се садржаји језичке дијахроније проматрају ван граница појединог предмета, што се, 
примера ради, у случају Упоредне граматике словенских језика може чинити интензивнијим тумачењем 
прасловенског и индоевропског порекла појава у оквиру Старословенског језика. Мишљења смо, не 
оспоравајући поставке и домете когнитивне лингвистике, да је систематско излагање знања из Упо-
редне граматике словенских језика као издвојене дисциплине још на основним студијама од изузетне 
важности, између осталог, за формирање научно и стручно компетентних наставника и истраживача 
дијахроније.

11 По мишљењу упућених у ову проблематику (усмено излагање А.Кречмер на тему О принципиаль-
ной важности сравнительного подхода к изучению славянских языков, МАПРЈАЛ, Београд 2008) стање 
је и у ширим размерима на словенским катедрама незадовољавајуће, како у погледу распада дисципли-
не познате у славистици под називом Словенска филологија /Славянская филология/ (западна Европа), 
гашења предмета Увод у славистику (Введение в славянскую филологию), тако и у све уочљивијем од-
суству знања везаних уз општесловенске основе руског и словенских језика, те непознавању других 
словенских језика. Општа тенденција слабљења русистике и сужавања репертоара словенских језика и 
култура у систему универзитетске наставе, особито теоријског карактера, у ширим европским оквирима 
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*

Како се из презентованог да закључити, евидентно је одсуство јединственог 
система наставе дијахронијских дисциплина, што захтева корекцију и уједначавање 
студијских планова (као и програма), са циљем унапређења и оптимизације за сва-
ки предмет понаособ и у датој области у целини, а односи се, превасходно, на: 
а) максималну заступљеност предмета; б) задржавање статуса обавезних предме-
та; в) избегавање обједињавања предмета; г) правилно временско размештање и 
адекватну корелацију у међупредметном и међуциклусном погледу; д) планирање 
оптималног фонда часова по семестру и седмици; е) увођење нових дијахронијских 
предмета.

Будући да ни једна од славистичких катедри код нас нема заступљена сва чети-
ри дијахронијска предмета оптимално би било да Старословенски језик, Упоредна 
граматика словенских језика, Историјска граматика руског језика, те Историја ру-
ског књижевног језика егзистирају у сваком студијском плану у српској говорној 
средини.12 Уколико то из административно-акредитационих или других објективних 
разлога није могуће спровести, задовољавајући компромис би представљало решење 
да се изостављене дисциплине (Упоредна граматика словенских језика, Историја 
руског књижевног језика) задрже у статусу обавезних изборних предмета, док је 
Упоредну граматику словенских језика могуће, алтернативно, увести и у оквиру 
предмета под називом Старословенски језик са основама упоредне граматике сло-
венских језика13 који би био тросеместралан.

Што се статуса тиче, с обзиром да су сви предмети историјског филолошког 
усмерења у актуелним курикулумима означени као обавезни, пожељно је да они 
и надаље остану овако квалификовани. О судбини Историје руског књижевног 
језика и Упоредне граматике словенских језика, требало би, како је већ истакнуто, 
савесно и одговорно промислити и на задовољавајући начин решити њихов статус 
узимајући у обзир објективне могућности.

Питање обједињавања (сажимања) више дијахронијских предмета у један у 
српској русистици, односи се на Историјску граматику руског језика и Историју 
руског језика и њихово узајамно дефинисање у наставним плановима. Ове две дис-
циплине, као што је већ било говора, у важећим курикулумима изједначене су по 
називу и наставној материји коју третирају или су, пак, обједињене, што се може 
сматрати квалитативном деградацијом предмета. Тако предмет који носи назив 

(словенске земље, са изузетком Русије и Белорусије), па све до потпуног ишчезавања општесловенских 
дисциплина из наставних планова (Скандинавија), сугерише да нема сериозније стратегије за одбрану 
компаративно-конфронтативног, а самим тим, ни упоредно-историјског приступа, у европској и светској 
славистици уопште (Кречмер 2008). Напомињемо да објављене тезе садрже референцу, али не и текст 
излагања. 

12 Аргумента ради, треба истаћи да је такав програм доскора имала катедра у Новом Саду (НПП НС 
1996 /97), а важио је до ак. 2005/06.

13 Предмет сличног назива (Упоредно проучавање словенских језика са старословенским) среће се 
у актуелном курикулуму Одсека за српску филологију у Новом Саду и представља увод у словенску 
филологију са основама Старословенског језика (СП СЈ НС).
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Историја руског језика у Нишу подразумева садржаје које проучава искључиво 
историјска граматика, док у Новом Саду и Београду укључује и теме из историје 
руског књижевног језика.14 У случају да реална ситуација налаже спајање изворних 
русистичких историјских дисциплина, задовољавајућом опцијом би се могло сма-
трати конципирање предмета Историја руског језика, који би се слушао у трајању 
од три семестра, с тим да би се у току прва два предавали и практично утврђивали 
садржаји из Историјске граматике руског језика, док би се у трећем презентовало 
градиво из Историје руског књижевног језика. 

Будући да правилан размештај дисциплина по годинама и семестрима бит-
но доприноси унапређењу наставног процеса, оптимални временски распоред 
дијахронијских предмета омогућио би знатно лакше и ефикасније усвајање знања, 
што би у оквиру јединственог модела наставе могло да подразумева следећи пред-
лог:
 /а/ Старословенски језик – II година /3. и 4. семестар/ (2+2)
 /б/ Упоредна граматика словенских језика – III година /5. и 6. семестар/ (2+2)
 /в/ Историјска граматика руског језика – III година /5. и 6. семестар/ (2+2)
 /г/ Историја руског књижевног језика – IV година /7. и 8. семестар/ (2+0)

Предочена концепција води рачуна да студент на одређеној етапи студирања 
буде способан да прати садржаје из дијахроније,15 као и о потреби задовољавања 
захтева корелације на међупредметном и међуциклусном нивоу.

За смештање Старословенског језика као фундаменталне историјске лингви-
стичке дисциплине на другу годину студија релевантан предуслов представља, пре 
свега, постигнута адаптираност на универзитетски начин извођења наставе у току 
прве године (начин презентовања и усвајања садржаја, обим и тежина градива), као 
и чињеница да је претходно одслушан Увод у славистику,16 који у свом историјском 
приступу на полазном нивоу представља достојан темељ за основно оријентисање 
у времену и простору, сагледавању места које руском језику припада у историјској 
и савременој породици словенских језика и шире, а садржи и назнаке тенденција 
језичког развитка и процеса формирања књижевнојезичке норме код Руса и Срба, 

14 У београдској спецификацији, према којој смо реконструисали садржај предмета, наставно гради-
во из историје руског књижевног језика у тематском се делу документа експлицитно не наводи, али је 
присутно посредно, у виду напомена у методама извођења наставе и исходу предмета. 

15 Настава из језичке дијахроније се, с обзиром на специфичност садржаја и сложеност методолош-
ког приступа изводи искључиво на универзитету, будући да се заснива се на уважавању психофизио-
лошких особина студента, који је управо у том узрасту довољно зрео да усваја нова знања из савреме-
ног руског језика и утврђује стара, али и да стиче и примењује знања из историјске русистике и шире 
славистике, активирањем сложених интелектуалних механизама, који му омогућују да изводи закључке, 
схвата законитости и језик као систем у целини са свим његовим дијахронијским и синхронијским за-
кономерностим, чиме се побољшава и продубљује учење главног студијског предмета. У складу са тим 
је и пракса да се предмети историјског филолошког циклуса (са изузетком извођења наставе из Старо-
словенског језика, који се на неким славистичким катедрама слуша већ на I години) планом предвиђају 
на старијим годинама студија.

16 Увод у славистику се на свим катедрама актуелним планом предвиђа на првој години студија, осим 
у Никшићу где је, нажалост, изостао из курикулума.
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као и код осталих словенских народа. Уз наведено, додатан аргумент за размештај 
Старословенског језика на други ниво студија, представља и чињеница да је за 
дати предмет пожељно и увођење литературе (уџбеника и практикума) и на руском 
језику, те је од изузетне важности да постоје већ формирана и основна знања, веш-
тине и умења и из синхронијских дисциплина русистичке лингвистике стечена на 
полазном нивоу. 

Распоређивање Упоредне граматике словенских језика на трећу годину има за 
предуслов одслушан Увод у славистику на првој години, Старословенски језик на 
другој, као и други словенски језик, те Стандардни српски језик, али и претпостав-
ку да су до овог нивоа већ стечена основна фонетско-фонолошка и морфолошка 
знања из савременог руског језика. У случају да се, као већ помињана алтернатива, 
уведе предмет кумулативног карактера под називом Старословенски језик са осно-
вама упоредне граматике словенских језика било би оптимално да се предаје на 
другој и трећој години у току 3., 4. и 5. семестра.

Историјска граматика руског језика се позиционира на трећу годину студија, с 
обзиром на то да се ослања на знања стечена слушањем Увода у славистику, прет-
ходних курсева из историјске лингвистике (Старословенски језик), као и на добро 
познавање савремених русистичких дисциплина (Фонетика, односно Фонологија 
руског језика, Морфологија руског језика, односно, Савремени руски језик), те 
Стандардног српског језика. Настава из Морфологије руског језика може претходи-
ти, али, делимично, и тећи упоредо са Историјском граматиком руског језика, што 
се односи и на пожељну корелацију са Упоредном граматиком словенских језика.17

Четврта година, као завршна година основних академских студија, односно, 
коначна етапа образовања филолога-русисте, оптимална је за изучавање настав-
них садржаја из историје руског језика, уз претпоставку да су знања из остала три 
историјска филолошка предмета већ акумулирана. Овај би курс требало да носи 
назив Историја руског књижевног језика и да се бави историјатом настанка руског 
књижевног језика, етапама и периодима развоја, законитостима језичког развитка, 
формирањем књижевнојезичке норме, жанровском условљеношћу језика, те акту-
елним процесима у савременом руском језику, уз посебан осврт на периоде који су 
у непосредном додиру са историјом српског језика /I, II јужнословенски утицај код 
Руса, односно, рускословенска и славеносрпска етапа књижевног језика код Срба/. 
Уколико је сажимање предмета објективна и оправдана реалност, о чему је већ било 
говора, настава из кумулативно конципираног предмета Историја руског језика (са 
основама историје руског књижевног језика) требало би да се изводи на III и IV 
години у току 6.,7. и 8. семестра. 

17 Аутор налази за сходно да на основу властитог професионалног искуства (извођење практичне на-
ставе из Историјске граматике руског језика) укаже на чињеницу да пауза између слушања Старословен-
ског језика и Упоредне граматике словенских језика и Историјске граматике руског језика треба да буде 
минимална, будући да су на предавањима, а посебно на вежбама из овог предмета, чести екскурси, који 
се ослањају на познавање градива из старословенског језика и општесловенског порекла појава, те би се 
овакав распоред дисциплина позитивно одразио на ефективност извођења наставе и усвајања грађе.
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У оквиру предлога оптималног модела наставе важно је одредити, како уну-
тарциклусне везе у домену лингвистичког подручја на релацији: Савремени руски 
језик (теоријски и практични курс) – Историја руског/књижевног/ језика, односно, 
Историјска граматика руског језика; те Савремени руски језик – Историја руског 
језика – Старословенски језик –Упоредна граматика словенских језика – Српски 
језик – Историја српског језика – други источнословенски или западнословен-
ски језик/, тако и правилан однос са Уводом у славистику, као и Старом руском 
књижевношћу и Књижевношћу 18. века, а пожељно је и уклапање са предметима са 
историјским, културолошким и цивилизацијским садржајима. 

Будући да квалитет наставе на студијама русистике зависи, превасходно, од 
броја часова теоријске и практичне наставе18 из предмета језичке синхроније, као 
и предмета историјског усмерења19 овај фактор организације наставног процеса 
такође је важно редефинисати у односу на постојеће стање.

Предлагање курсева дијахроније у трајању од два или, евентуално, три семе-
стра, те фонда од по 4 часа наставе недељно (2 часа предавања и 2 часа вежбања) 
за дате предмете, има своје логично, стручно и научно оправдање, будући да је за 
озбиљан и студиозан рад у настави језичке дијахроније неопходно време, како за 
теоријско излагање, тако и за практично вежбање и повезивање садржаја са пред-
метима из савременог руског језика, као и из других граничних области. Како би се, 
као резултат, добио квалитетан филолог-русист пожељно је да предавања и вежбања 
трају два школска часа. Актуелно стање у погледу предавања је, као што је предоче-
но, са изузецима, сачувало сатницу, али је статус вежбања у савременој ситуацији 
на већини катедара неповољан. Одсуство вежбања у појединим студијским центри-
ма своди наставу на пуко теоретисање, а вежбања од једног часа су недовољна за 
практичну примену усвојеног знања, поготово када је реч о изворним русистичким 
дисциплинама.Сходно томе, предлог од 2 часа теоријске и 2 часа практичне наста-
ве, изузев Историје руског књижевног језика где се не предвиђају вежбе, чини се 
оправданим, с тим да би часове, који тренутно недостају требало обезбедити пре-
расподелом фонда из општеобразовних предмета, којима се, уз дужно поштовање, 
у појединим курикулумима недовољно критички додељује исувише простора и 
то управо на уштрб историјске филологије. У погледу Старословенског језика и 
Историјске граматике руског језика оптималан би био пун фонд часова (2+2), а у 
случају прихватања компромисног решења вежбања из Упоредне граматике словен-

18 Теоријску наставу из језичке дијахроније чине предавања на којима се градиво излаже на конвен-
ционалан начин по правилно одмереним и логички оформљеним тематским целинама, док вежбања, 
као вид практичне наставе могу бити практичног (утврђивање и понављање градива, анализа, превод 
и тумачење текста) или практично-семинарског типа (самостална израда и презентација семинарских 
радова и реферата). 

19 Предмети историјског филолошког циклуса бројем часова улазе у укупно оптерећење студента 
на студијама страног (руског) језика, које на високошколској установи, по мишљењу водећих руских 
дидактичара, треба да износи, оптимално, у оквиру седмичног оптерећења од 50 до 55 часова укупно, 
од тога 26 до 30 часова наставе (предавања и вежбе) и 20 до 29 часова (самостални рад) (Хрусанов 
1974:11), с тим да дневно ангажовање студента предвиђа, у просеку, четворосатно самостално учење 
(Зимняя 1989:93).
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ских језика могу се ревидирати на 1 час, с тим, да би, у том случају, било пожељно 
да се теоријска и практична настава одржавају у истом термину (3 часа у конти-
нуитету), док би Историја руског језика (са основама историје руског књижевног 
језика) као тросеместрални предмет у прва два семестра требало да има фонд (2+2), 
а у трећем семестру (2+0). 

У циљу унапређења статуса историјске лингвистике на студијама русисти-
ке, могуће је увођење и нових курсева као што су: Развој писма, Увод у историју 
Русије, Преглед историје српског језика, те Конфронтациона анализа српског и ру-
ског језика20.

Од нефилолошких историјских дисциплина корисно би било, пре свега, увр-
стити Увод у историју Русије као обавезан предмет, који би систематски излага-
ном периодизацијом руске историје и прегледом историјско-политичких прилика 
и догађаја, те упознавањем са знаменитим историјским личностима, представљао 
адекватан оквир за проучавање историјско-лингвистичких дисциплина, усвајање 
знања из историје књижевности, као и лингвокултуролошких и других русистичких 
и општесловенских образовних садржаја. Према увиду у документе, само у кури-
кулуму београдске катедре фигурира посебан предмет са изразито историјском те-
матиком под називом Политичка и културна историја Руса, док их други студијски 
планови на свом списку предмета немају. Историјске напомене се, по правилу, дају 
оријентационо и парцијално у оквиру историјских филолошких и књижевнонаучних 
дисциплина, те у Уводу у славистику, а инкорпорирне су и у предметима, који сту-
дентима пружају увид у руску цивилизацију и културу (са већим акцентом на кул-
туролошки и цивилизацијски, а мање на фактографски аспект историје). Увођењем 
предмета који би пружао целовит и систематизован преглед политичке историје 
Русије од раног источнословенског периода до данас, студентима би био омогућен 
јаснији увид у континуитет руске историје, а историјске дигресије, у већ поменутим 
дисциплинама, не би подробним изношењем историјских података, иначе, изузетно 
значајним за општу компетенцију филолога-русисте, оптерећивале основне настав-
не садржаје, већ би имале, искључиво, карактер историјског миљеа, заснованог на 
већ експлицитно предоченим и усвојеним чињеницама.

Осим поменутог, и остали предложени предмети могли би да послуже као 
допуна историјском филолошком подручју, а изучавали би се, евентуално, према 
следећем распореду са одговарајућим фондом часова:
  Развој писма (ОИП) – I година /2. сем./ (2+0)
  Увод у историју Русије 1, 2 (ОП) – I година /3. и 4. сем./ (2+0). 
  Преглед историје српског језика (ОИП) – IV година /8. сем./ (2+0)
  Конфронтациона анализа српског и руског језика 1,2 (ОП) – IV година /7. и 

8. сем./ (2+2) 

20 Конфронтациона анализа словенских језика као посебан предмет, који се бави контрастивно-
конфронтационим поређењем словенских, односно, српског и руског језика на разним језичким нивои-
ма, присутан је, за сада, само на основним академским студијама славистике у Нишу.
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Развој писма (опште напомене и знања о настанку писма од клинастог, преко 
хијероглифа, грчког и латинског, па све до словенске ћирилице, материјали и при-
бор за писање, облик слова и његова еволуција, начин бележења гласова графичким 
знаковима и др.) предвиђа се на првој години, будући да би се на њега надовези-
вао курс Старословенског језика (са историјом ћирилице), док би Увод у историју 
Русије требало да непосредно претходи изворним русистичким дијахронијским 
дисциплинама, те је, управо стога, позициониран на другу годину студија (пожељна 
је и корелација са предметима који изучавају руску културу и цивилизацију). Пре-
глед историје српског језика (акценат на сагледавању развојних етапа двају језика у 
додиру са посебним освртом на значај, јужнословенског утицаја на формирање пис-
мености код Руса и рускословенског и славеносрпског језика код Срба) смештен је 
на четвртој години с обзиром на уску повевезаност са Историјом руског књижевног 
језика (I, II јужнословенски утицај, као и повратни руски утицај код Срба), а исто 
се односи и на Конфронтациону анализу српског и руског језика, која би својим 
синхро-дијахронијским приступом, односно, контрастивно-конфронтационим и 
додатним упоредно-историјским поређењем на више језичких нивоа, на завршној 
години студија требало да обједини и учини примењивим сва претходно стечена 
знања, вештине и умења из савремене и историјске русистичке и србистичке линг-
вистичке теорије и праксе.

Стварању идеаланог модела система наставе дијахроније на студијама руси-
стике, допринело би и увођење изборних дисциплина21 једносеместралног каракте-
ра, попут ширестручних предмета какав је Методологија филолошке обраде старих 
споменика (са напоменама из Библијске филологије, уводом у Свето писмо Новог 
завета, те освртом на структуру и садржај старозаветних текстов /посебно Псалти-
ра/), те Редакцијска писменост (српскословенски као књижевни језик код Срба, ру-
скословенски и ново/црквенословенски као новија руска редакција и функционални 
језик руске и српске Цркве, Библије и богослужбене литературе). Оваква иновација 
би у многоме допринела формирању профила филолога-русисте ширих култур-
них и духовних видика, као и припремању научног подмлатка добро утемељеног 
историјско-лингвистичког профила.

Будући да проширивање листе у домену дијахроније предметима историјског, 
граничног или мултидисциплинарног карактера у многоме зависи од ваљане и 

21 У прилог увођењу нових предмета иде и чињеница да руска историјска филологија, додуше, за сту-
денте који студирају руски језик као матерњи, укључује и Руску палеографију (Русская палеография), те 
Руску дијалектологију (Русская диалектология) [ПК РЯ 2007], као и да србистичке катедре код нас имају 
богату историјску лингвистику са великим бројем дијахронијских предмета. Поређења ради, наводимо 
извод из курикулума Одсека за српску филологију у Новом Саду: Увод у упоредно проучавање словен-
ских језика са основама старословенског, Старословенски језик, Морфологија, Увод у историју српског 
језика и србистику, Српскословенски језик, Историјска граматика, Историја књижевног језика, Упоред-
на граматика словенских језика1,2, Филолошка анализа српскословенских текстова, Филолошка анали-
за старосрпских текстова (уп.СП СЈ НС). Преглед дисциплина београдске србистике укључује: Увод у 
дијахронијску лингвистику, Старословенски језик I, II, Историјску фонетику српског језика, Историјску 
морфологију српског језика, Историју српског књижевног језика, Упоредну граматика словенских језика 
I и II, Развој писма, Историју српске ћирилице (уп.СП СЈ БГ).
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сврсисходне прерасподеле часова из осталих предмета на основним студијама ру-
систике, те да, стога, није сигурно да ће овај предлог и заживети, алтернативу би 
представљала сугестија да се дате дисциплине уведу у планове дипломских и док-
торских академских студија за профилирање наставно-научног кадра дијахронијског 
усмерења.22 У условима постојећег стања тематске целине или садржаје из наведе-
них предмета пожељно је селективно и парцијално укључивати у структуру сила-
буса за постојеће дијахронијске предмете.

На крају овог излагања, неопходно је истаћи чињеницу да се предложени мо-
дел система наставе језичке дијахроније у домену његовог планског дела може сма-
трати колико оптималним, толико и релативним, будући да апсолутна унификација, 
пре свега, из објективних разлога (формално-административни, стручни, кадров-
ски и др.), вероватно, не би могла у потпуности да буде спроведена у пракси, али 
у сваком случају, овај покушај би требало да укаже на поменуту проблематику и 
уједно послужи као подстицај сериознијем промишљању у циљу студиознијег и 
перспективнијег креирања, осмишљавања, извођења и вредновања наставе у доме-
ну историјског, а самим тим, и русистичког лингвистичког подручја у целини, те да 
на тај начин да свој допринос очувању како историјске лингвистике, тако и развоју 
и напретку настави високошколске русистике у српској говорној и социокултурној 
средини, али и општој инкултурацији и духовном и цивилизацијском оплемењивању 
младих нараштаја, јачању словенских научних, културних и духовних веза, те 
очувању културне и духовне баштине како руског, тако и српског, а и свих словен-
ских народа, па и светске цивилизације у целини.
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Слободанка Перкучин 

МОДЕЛЬ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН  
ИСТОРИЧЕСКОГО ЦИКЛА ДЛЯ ФИЛОЛОГОВ-РУСИСТОВ  

В СЕРБСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ И РЕЧЕВОЙ СРЕДЕ

Резюме

Проблема преподавания дисциплин исторического цикла, в том числе, Старославян-
ского языка, Сравнительной грамматики славянских языков, Исторической грамматики рус-
ского языка и Истории русского литературного языка для филологов-русистов до сих пор 
является недостаточно исследованным вопросом в русской и зарубежной методике. Данная 
статья представляет попытку описания, разбора и коррекции рабочего плана актуальных до-
кументов кафедр русского языка, с целью создания единой и оптимальной системы препо-
давания дисциплин исторического цикла в сербской культурной и речевой среде. 
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VZáJEMNé ZRCADLENÍ: ČESKá SPOLEČNOST A JIžNÍ 
SLOVANé V PERSPEKTIVáCH OBROZENSKéHO CESTOPISU

Prostor obývaný jižními Slovany byl v 19. století českému čtenáři přibližován především 
cestopisnou prózou a publicistikou. Přestože hlavním cílem většiny poutníků zůstala Itálie (M. 
Z. Polák, K. H. Mácha, J. Kollár), spolu s pronikáním myšlenky slovanské vzájemnosti můžeme 
sledovat, jak se zájem o jihoslovanskou realitu zintenzivňuje, až se stává dominantním (V. Staněk). 
Reflexe jiných slovanských národů úzce souvisí s vlastní národní sebereflexí a s vymezováním se 
proti Němcům. V obrozenských cestopisech tak můžeme na jedné straně sledovat růst českého 
i slovanského sebevědomí, na druhé pak vývojové proměny žánru, který tento proces nejen 
zachycoval, ale i spoluvytvářel.

Klíčová Slova: národní obrození – cestopis – slovanská vzájemnost – reflexe jižních Slovanů 
– národní sebevědomí – M. Z. Polák – K. H. Mácha – J. Kollár – V. Staněk

УЗАЈАМНИ ОДЈЕЦИ: ЧЕШКО ДРУШТВО И ЈУЖНИ СЛОВЕНИ  
КРОЗ ПРИЗМУ ПРЕПОРОДНОГ ПУТОПИСА

Простор који су насељавали Јужни Словени у 19. веку чешки читаоци упознавали су 
пре свега преко путописне прозе и публицистике. Иако је главно одредиште већине путника 
остала Италија (М.З.Полак, К.Х. Маха, Ј.Колар), паралелно са продором идеје о словенској 
узајамности можемо пратити интензивирање интересовања за југословенску реалност, па 
чак оно постаје и доминантно (В.Стањек). Рефлексија других словенских народа уско је по-
везана са властитом народном себерефлексијом и са диференцирањем против Немаца. У 
препородним путописима тако можемо на једној страни да пратимо раст чешке и словачке 
самосвести, док са друге стране пратимо развојне промене жанра, који овај процес не само 
да је обухватао, већ и учествовао у његовом стварању.

Кључне речи: народни препород – путопис – словенска узајамност – рехлексија Јужних 
Словена – народна самосвест – М. З. Полак – К.Х. Маха – Ј. Колар – В. Стањек.

Dočteme-li se v cestopisném obrázku z konce 19. století pochvalu, že si návštěvník 
může v některých atraktivních lokalitách zakoupit památeční fotografii, tušíme, že jsme 
svědky dalšího krůčku k proměně individuálního cestovatelství v turistický průmysl, 
dnes již nemyslitelného bez masového užívání záznamové techniky. Literární zachycení 
navštívených míst a s nimi spjatých prožitků oproti tomu zůstalo i nadále rezervováno 
nemnohým: vedle nesamozřejmé schopnosti něco „vidět“ či „prožít“ totiž cestopis 
vyžaduje umění zpřístupnit svoji reflexi druhým. Atraktivitu žánru pohybujícího 
se dosud na okraji zájmu literární vědy v poslední době nejspíše zvýšilo i vědomí 
žánrotvorného napětí mezi (ne)možností převést aktuální svět do podoby jazykových 
znaků a očekáváním, že se v cestopisu bude líčené shodovat s viděným (MIŇOVSKá-
PICKETTOVá 1998). Úžas dobového čtenáře nad vzdáleným, jež se mu díky cestopisci 
ocitlo na dohled, v současnosti vystřídal zájem o rozdílné narativní strategie, text přestal 
být v absolutní míře cestou k jinému a stal se cílem sám o sobě, ocitající se pochopitelně 
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v sousedství děl předcházejících a následujících, ve srovnání s kterými se mohla nejen 
stvrdit či zpochybnit jeho umělecká kvalita, ale díky němuž bylo i umožněno vystoupit 
některým, samostatně obtížně rozeznatelným nebo jen nahodile působícím rysům, jako 
jsou dobové ideje, tužby, stereotypy či antagonismy – z pozorujícího se zkrátka stal nyní 
pozorovaný. Přestože se následující stránky zdají vypovídat hlavně o domácí literatuře 
a povaze národních snah v 19. století, v některých aspektech českého emancipačního 
hnutí, na mysli máme především rostoucí protiněmecký nacionalismus a výrazná podpora 
idey slovanské vzájemnosti, můžeme identifikovat kořeny zásadních dějinných zvratů či 
určujících politických postojů ve století minulém i přítomném.

INFORMOVANOST O SLOVANSKéM SVěTě

Zaměření na cestopisnou reflexi jižních Slovanů, především Slovinců a Srbů, 
před námi otevírá oblast náležející kdysi k ohniskům zájmu české společnosti, o čemž 
svědčí nepřehlédnutelné (a zároveň ovšem téměř nezpracovatelné) množství zpráv a 
článků v dobovém tisku, zprvu přejímaných, ale postupně se stále častěji opírajících i 
o vlastní zdroje. Lze očekávat, že aspekty filologické, etnografické či historické, o něž 
se vedle Pavla Josefa Šafaříka přes dvacet let žijícího v Novém Sadu zajímali kupř. V. 
Hanka, F. L. Čelakovský, L´. Štúr nebo K. J. Erben, nacházely odezvu hlavně u čtenářů 
vzdělaných a že se počet zájemců o slovanský jih rozšiřoval v závislosti na rostoucím 
národním sebevědomí a později i politické situaci, kdy bylo třeba hledat spojence proti 
germanizačním a maďarizačním tendencím, takže se zájem veřejnosti přesouval od 
minulosti k aktuálním problémům.

Hned první z podrobnějších článků vztahujících se k Srbsku, anonymní Bělehrad 
srbský (čas. Světozor 1835), ukazuje na často komplikovanou genezi podobných textů: 
jeho úvodní, cestopisně orientovaná část, zabývající se přítomností města a životem 
jeho obyvatel (obsahující mj. pasáž o politických událostech roku 1834 převzatou 
z německého lexikonu1) je zde označena jako „popis cestovníka“ a doplněna zprávou 
redaktora o „dřevních osudech Bělehradu“. I když nevíme, zda máme výrazně pozitivní 
ladění přiřknout jemu nebo neznámému zdroji („Nešťastný byl národ ten dlouhověkou 
porobou učiněn, a byl by zajisté zahynul, kdyby vlastní Slovanům stálost, vytrvalost a 
vnitřní národní síla nad nepříznivými, krutými okolnostmi nebyla konečně tak slavně 
zvítězila.“2; „Srbové ale, s kulatou čapkou, příchozího dříve co hosta, nápotom ale co 
kupce vítají; z celé jich bytosti čilost a bodrost ona vysvítá, jaková krásným podílem 
národů slovanských jest.“3), jsme si téměř jisti, že sympatie vyjádřené vůči popisovanému 
národu byly při výběru cizojazyčného materiálu v této době přinejmenším stejně důležité 
jako kvalita poskytovaných informací.

1 Pasáž o srbsko-tureckém vyrovnání je identická s částí hesla Tűrkei seit dem Frieden zu Adrianopel v Con-
versations Lexikon der neuesten Zeit und Literatur in vier Bänden. Vierter Band, S bis Z., s. 673.

2 an. Bělehrad srbský. Světozor, 2, 1835, č. 19, s. 148.
3 Tamtéž, s. 149.
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Václava Svatopluka Štulce v článku Něco o povaze Srbů (čas. Květy 1838), 
inspirovaném a zčásti přímo vycházejícím z moravského německého časopisu, překvapila 
nečekaná vstřícnost Němce konstatujícího krásu srbských písní a prohlašujícího, že jej 
„mnoholeté přebývání mezi Slovany přivedlo ku poznání, že právě oni jsou necudnější, 
nejctihodnější v Evropě národ“4. Nejenže folkloristicky zaměřený výchozí text zajímá 
jeho českého převodce hlavně jako svědectví o chvályhodnosti slovanské povahy, ale 
neopomene ani v něm – v rozporu s jeho obsahem – zdůraznit, že právě naši bezprostřední 
sousedé upírají Slovanům nejen dostatečnou vzdělanost, ale i mravnost, takže „neníť žádné 
neřesti, kteréž vinu by ubohý národ náš holubičí nésti nemusel“5. Štulc sám představuje 
Slovany jako jediný velký národ vynikající nejednou ctností, přírodě méně odcizený než 
jiné národy a ohlašuje jeho probuzení k „nejpěknějšímu věku mladosti své“.

Nutnost přebírat informace o jihoslovanských reáliích z německého tisku nabývá 
v rozsáhlém seriálu Zprávy o knížectví srbském (čas. Česká včela 1840, č. 50–64) ještě 
paradoxnějších rozměrů. Články, v nichž byla detailně a zasvěceně přiblížena poloha 
země i její nedávná historie, státní zřízení, organizace školy a vojska, představen 
národní tanec, kroj a povaha Srbů, Bělehrad, ale třeba i rodina knížete Miloše, i pouhá 
kritika nekompetentnosti a hrubosti zemských úředníků přiměje překladatele k nápravě 
narušeného obrazu (alespoň relativizujícím „prý“ nebo alarmující závorkou), přestože jej k 
tomu neopravňují žádné věcné argumenty: „Tu nesmíme přehlídnouti, že nám to tu sděluje 
Němec, jejž srbští kmenovci ovšem rádi mezi sebou viděti nemohli.“ nebo „Nevědomost 
těchto lidí jest (prý) tak veliká, že se ne jednou spisovatele tázali, zdali Prusko jest hlavní 
město v Berlíně, aneb zdali Paříž k Bavorské zemi patří, a takých směšných nesmyslů více. 
(?!)“6. že to německý referent neměl jednoduché, ani když o Slovanech mluvil s čirým 
nadšením, nejen v českých očích, ale i z pohledu chorvatského, ve Vídni působícího 
geografa Dragutina Seljana, dokládá překlad jeho práce z roku 1840 (Květy 1841, č. 44–
49), v němž autor k pasáži oslavující nevídanou vstřícnost Srbů vůči cestujícím cizincům, 
jejich „citedlnost k člověčenstvu a bratrskou lásku“ připojuje komentář: „Toto pochvalné 
popisování našeho pobratřeného národu jestliže by se některému čtenáři snad přepjaté 
vidělo, ať zví, že větším dílem z přespolních novějšího času spisovatelů a cestujících, totiž 
Němců, kteří právě nejsou vždy vůbec našemu národu slovanskému nakloněni, vzato jest; 
a tedy za to mám, že se jim v tom ohledu, co dobrého o něm napsali, věřiti může.“7

Odkázanost na informace přebírané odjinud měla pochopitelně vliv na kvalitu 
populárně naučných, převážně sociálně geograficky a etnograficky zaměřených článků 
rozptýlených v čase i časopiseckém prostoru8, což je obzvláště patrné, srovnáme-li 

4 ŠTULC, Václav Svatopluk Něco o povaze Srbů. Květy, 5, 1838 (8. 3.), č. 3, s. 79.
5 Tamtéž, s. 78.
6 BŘÍSTEVSKÝ, Václav D. Zprávy o knížectví srbském. Česká včela, 7, 1840 (7. 8.), č. 63, s. 251.
7 SELJAN, Dragutin Zeměpisno-statistický obraz všech krajin ilirských (přeložil Mořic Fialka). Květy, 8, 

1841 (9. 12.), č. 49, s. 390.
8 Pro ilustraci složitého mapování vztahů některých autorů k předmětu jejich zájmu uveďme příklad Fran-

tiška Cyrila Kampelíka. Ten podle autorů práce Češi a Jihoslované v minulosti (s. 255, 319) nejprve nenaplnil 
úmysl vypravit se roku 1833 do Slovinska s přítelem Karlem Slavojem Amerlingem. O rok později nicméně 
otiskl v Květech článek Obrazy Srbska stručně přibližující zeměpisnou polohu, historii a jednotlivé kraje Srb-
ska, venkovskou domácnost, pospolitý život obyvatel či hierarchii zdejší společnosti: jelikož nevíme o jeho 



Славистика XV (2011)342

tyto se systematickou důkladností pozdějších zpráv Čechů zdržujících se na jihu delší 
čas, k nimž patřil např. Jan Zdeněk Veselý9 se zkušenostmi ze Slovinska a Srbska 70. 
let zúročenými v řadě převážně národopisných textů, nebo s autory, pro něž se znalost 
balkánských reálií kryla s odborným zájmem, jako v případě jeho vrstevníka, historika 
Josefa Jakuba Toužimského sledujícího vývoj vztahů mezi jižními Slovany a Osmanskou 
říší. Podstatnou úlohu při otevírání této části Evropy českému pohledu proto dlouho 
sehrávaly práce cestopisné zaručující sice subjektivní, zato však autentický kontakt 
národních emisarů s jihoslovanskou realitou.

SLOVANé VIDěNÍ JAKO SLOVANé (M. Z. POLáK)

Setkání s příslušníkem jiného slovanského národa získává nový rozměr v okamžiku, 
když přijímáme společnou identitu: tehdy předpokládáme schopnost si rozumět, 
shledáváme v historickém vývoji zásadní shody, definujeme nepřátele apod. Patrně 
prvním novodobým cestopisem, v němž stopu jižních Slovanů nacházíme, je Cesta do 
Itálie (čas. Dobroslav, 1820–22). Milota Zdirad Polák na jaře 1815 projížděl národnostně 
smíšeným územím Korutanska, a protože – jak napovídá název – jeho cílem nebyla pouze 
Itálie, ale i její dosažení, všímal si všech zajímavostí, obyvatele nevyjímaje. Pozůstatky 
slovanské kultury nachází v kamenné stolici u vsi Zollfeld (kap. želanec), na níž kdysi 
přijímal budoucí vévoda závazek vůči poddaným, autor popisuje obřad probíhající ve 
„slovenském jazyku“, kdy krojovaný rolník s „vindickým kloboukem“ teprve po splnění 
všech náležitostí uvolnil novému pánovi své místo. Autor, nyní již zřejmě hlavně na 
základě vlastního pozorování, rozlišuje Korytány a slovanské obyvatele čili Vendy/Vindy 
podle oděvu a jazyka – narozdíl od výslovnosti silně ovlivněné němčinou je prý jeho 
písemná podoba Čechovi srozumitelná. Vzhledem jsou si obě etnika podobná, takže by 
jejich muži mohli „skály lámati a s mědvědy se potýkati“10, všímá si mezi nimi ale i 
množství různě postižených „nepodařilců“, stejně jako nepohodlného a nečistého bydlení. 
U Vindů navíc uvádí dobrosrdečnost, úctu k světským i duchovním úřadům, péči o jazyk 
a památky po předcích, skromnost a v kontrastu k Němcům také šetrnost: Jejich celé 
doufání a činění směřuje na chaloupku otcovu, která kdesi na vyzáblé hoře, neb v úzkém 
údolí (kdež ji náhlé řeky mnohdykrát, i všecku naději odnáší) vystavěna jest. Spokojen 
je Vind u jahel svých a kukuruce a netrápí ho vědomí marnotratnosti...11 K delší úvaze o 
stavu českého národa, nedostatku kvalitní literatury i vynikajících představitelů, k národu 
se hlásících a jím oslavovaných, ve které v osvícenském duchu volal po lidovýchově 
a vzdělání, včetně ochrany před nesmyslnými spisy, Poláka vyprovokovala nábožnost 

cestě do Srbska, měli bychom jej spíše považovat za výsledek novinářské kompilace, v dopise Milým přátelům 
se však autor nejednoznačně označuje za „zasílatele drobnůstek o srbské vlasti“. Doložena je teprve jeho pří-
tomnost v Bělehradu, kam se uchýlil na několik měsíců po porážce revoluce 1848. 

9 BERKOPEC, Oton Veselý Jan Zdeněk. In: Slovenski biografski leksikon, http://nl.ijs.si:8080/fedora/get/
sbl:4277/VIEW/, 26. 1. 2011.

10  POLáK, Milota Zdirad Spisy Mil. Zdir. Poláka, Díl II. Cesta do Itálie. Praha: I. L. Kober, 1862, s. 59.
11  Tamtéž, s. 60.
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horalů ze Štýrska či Gránska (Kraňska) neváhajících cestovat do poutního místa třeba 
i několik dní, právě tak jako jejich pověrčivost a naivní důvěřivost. Zmíněné vlastnosti 
vrátily autora myšlenkami do Čech, kde jsou za tento stav odpovědni předešlí „němečtí 
časové“, kteří „národ náš marnými žvatlaninami a nesmyslnými písanicemi zasypali“, 
hubíce tím bývalou zbožnost, díky níž „předkové naši modlitby a písně vší vážnosti hodné 
nám zanechali, kterých si nejen ryzího, v nich tak důvodně se jádřícího náboženství, nýbrž 
i z ohledu krásného svatého básnířství, kteréž kupř. kancionálem pyšně dokázati můžeme, 
zajisté vážiti můžeme.“12 Vzdělaný učitel a úspěšný důstojník Polák armádní službou 
i národním cítěním – projevujícím se mj. českojazyčnou tvorbou – naplňuje přesně ty 
vlastnosti, jež ve svém cestopise na správného vlastence klade.

Z LETMÝCH SETKáNÍ (V. A. VINAŘICKÝ, K. H. MáCHA,  
K. V. ZAP / K. FRITSCH, F. PALACKÝ)

Jeden ze zdrojů informací o cestách může představovat korespondence. O pouti Josefa 
Dobrovského z počátku roku 1794, jež vedla Německem, Švýcarskem a Rakouskem do 
severní Itálie a zpět přes Terst a Lublaň, na níž provázel hr. Bedřicha Nostice se například 
dozvídáme díky dopisu Fortunátu Durychovi13. Přestože si v něm pisatel všímá slovinštiny, 
staroslovanských památek v benátské knihovně a tamní slovinsko-řecké knihtiskárny, je to 
vše, co dokument spojuje s námi zkoumaným žánrem. Daleko blíže mu stojí jiný článek, 
jenž na sebe podobu dopisu pouze bere. Mezi „listy“ tematizujícími cestu Václava Aloise 
Vinařického do Štýrského Hradce (Časopis Společnosti vlastenského muzeum v Čechách 
1829, č. 4) přináší jeden úvahu o (ne)podobnostech písma „vindického“ a českého, v níž 
se navíc odrážejí domácí pravopisné spory, jednoznačně identifikovatelné znaky cestopisu 
v něm zajišťuje jednak osobní setkání se štýrskohradeckými intelektuály, jednak návštěva 
místní obrazárny. Přesto tvoří fiktivní dopis z cest stylizovanou autentičností stejně jako 
zasazením do cizích reálií předchůdce cestovního fejetonu.

Rukopisný Deník na cestě do Itálie, který si vedl Karel Hynek Mácha od 4. srpna 
do 11. září 1834, vstoupil do komunikačního prostoru 19. století teprve v roce 1845 a 
i tehdy pouze několika úryvky v máchovském Úvodu povahopisném, které částečně 
a nepřesně citoval nebo převyprávěl Karel Sabina, své první edice se deník dočkal až 
v roce 1910. Přímo citován byl výstup na Brenner a bouře v longaronském údolí, kde se 
objevuje zmínka „Slováci. Korutan.“ Slovinskou část Sabina shrnul slovy svědčícími o 
nepříliš pečlivém čtení, neboť lublaňské setkání přenesl do Štýrského Hradce: „Pak do 
Krajinska putovav, libuje si v deníku krajinu okolo Lublaně co nejkrásnější na celé cestě. 
V Štýrském Hradci navštívili tamější vlastence i připíjeli sobě na zdar Slovanů!“14 Aniž 
bychom nyní stejně jako řada našich předchůdců (např. MáCHA 2008: 332) uvažovali 

12  Tamtéž, s. 56–57.
13  DOBROVSKÝ, Josef Korespondence Josefa Dobrovského. Díl 1 (ed. Adolf Patera). Praha: Česká akade-

mie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a a umění, 1895, s. 298–299.
14  SABINA, Karel Úvod povahopisný. In: MáCHA, Karel Hynek Básně. Praha: Knížecí arcibiskupská 

tiskárna, 1845, s. L-LI. 
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nad Máchovými možnými inspiracemi (o autorově povědomí o světě se dozvídáme mj. 
z jeho výpisků z mnichovského deníku Ausland, německy psaných cestopisů ale existovalo 
hned několik), zůstaneme u reflexe jihoslovanského světa. Výklad Růženy Grebeníčkové 
upozorňující, že porozumět Máchovu cestovnímu deníku vyžaduje schopnost vidět za 
útržkovitými zápisy situaci, v níž vznikaly, i realitu, k níž se aktuálně vztahovaly, byť 
zůstala čtenáři skryta15, míří zcela mimo oblast postižitelnou literární vědou, proto se 
pokusíme zůstat v hranicích, které Mácha svým textem vytýčil. Podroušeného básníka, 
schopného si ale cestu z Terstu, jak vidno, zpětně vybavit, zaujal první „Krajin“, s nímž 
se setkal, komentující zřejmě aktuální rozpoložení obou cestujících přátel. Na druhý 
den autor konstatuje, že jim na cestě – putovali mezi Sežanou a Senožečí – nerozuměli. 
Pobyt v Lublani je vylíčen nadobyčejně podrobně, i když i zde autor zůstává u hesel, 
dokládajících ovšem vstřícné a pohostinné přijetí slovinskou intelektuální elitou, v čele 
s básníkem Francem Prešerenem. V jejich kruhu se mj. diskutovalo o J. Kollárovi 
(nepovažujeme za prokázané, zda nesouhlasně, viz MáCHA 2008: 357–35816), národnímu 
buditeli Valentinu Vodnikovi a vzhledem k poznámce o Prešerenově výsměšné básni 
patrně kriticky o jazykovědci, slavistovi a odpůrci romantické poezie Jerneji Kopitarovi. 
Od slovinských pravopisných sporů se hovor přenesl ke slovinské menšině v Korutanech, 
s jejímiž příslušníky se putující přátelé již setkali, a ke Slávii (pravděpodobný odkaz 
ke Kollárovi, snad přímo k básni Příchod Slávie, která se objevuje poprvé ve vydání 
Slávy dcery z roku 1832, znovu ukazuje na spíše pozitivní vztah k inspirátoru slovanské 
vzájemnosti). Zpěv vlasteneckých písní, rozjařená atmosféra i pozvání na tajné místo 
(kvůli nočnímu řádění patrně neuskutečněné) svědčí o vysoké míře porozumění mezi 
zúčastněnými. Máchovy postřehy vztahující se k množství situací nám mohou pomoci 
rekonstruovat pohyb poutníků slovanskými kraji, od Terstu po Štýrský Hradec (poslední 
dotek má podobu poznámky „Kranerisch reden.“, tj. mluvit kraňsky, slovinsky), o jejich 
reflexi básníkem bychom však mohli hovořit teprve na základě komentářů či úvahových 
partií, v deníku ovšem nezaznamenaných.

Sérii textů všímajících si slovanského živlu v Terstu tak zřejmě otevírá článek Terst. 
Zlomek z cestopisu od roku 1835 (Květy 1836), ten překvapivě tvoří pouze ústřední část 
delšího cestopisu popisujícího cestu z Čech přes Alpy do cíle a zpět, jenž byl publikován 

15  GREBENÍČKOVá, Růžena. Mácha a Novalis. In: Táž Máchovské studie. Praha: Academia, 2010, s. 
118–119.

16  „Přeložoval se Kollár – nejspíše podle německého „überlegen“ – zvažovat, uvažovat, rozmýšlet: „uvažo-
vali jsem o Jánu Kollárovi“ (...). Slovinští obrozenci nesouhlasili s Kollárovým pojetím slovanské otázky a 
vzájemnosti, které chápalo slovinštinu jen jako nářečí.“ – Myšlenka slovanské vzájemnosti a návrh literárního 
spojení mezi „čtyřmi hlavnějšími kmeny slavskými“, českým, polským, ruským a srbským, se před lublaňskou 
schůzkou objevila pouze – ponecháme-li stranou její náznaky ve Slávy dceři – v podobě poznámky pod čarou 
v Rozpravách o jménách, počátkách a starožitnostech národu slavského a jeho kmenů z roku 1830 a její výklad 
tudíž nemohl být tak jednoznačný, jak se jeví ve výše uvedeném komentáři: „Chceme-li my Slavové národní 
literaturu a vzdělanost míti, tedy musí mezi námi přestati posavádní osamotnělost a sobství jednotlivých kmenů 
a nářečí, na její pak místo musí nastoupiti národní vzájemnost (reciprocitas, Gegenseitigkeit), to jest, takové, ne 
politické, ale literní spojení mezi všemi čtyřmi hlavnějšími kmeny slavskými, podle něhož by jeden každý kmen 
při svém sice nářečí zůstal, ale knihy a literaturu jiných slavských kmenů znal, kupoval a čítal. (...) Takováto, na 
všestranné vzájemnosti založená, jednota Slavů i možnější i lepší bude, nežli snářské univerzalizování a násilné 
míchání všech nářečí slavských v jedno jediné.“, s. 346. 
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pod titulem Zlomky z cesty do Terstu, respektive v dalším pokračování jako Cesta do 
Terstu (čas. Krok 1836). Zatímco v Květech vyšel článek nepodepsán a teprve v obsahu 
na závěr ročníku k němu bylo připojeno jméno Karla Vladislava Zapa, úplný cestopis 
nese jméno jeho bývalého kolegy z gymnázia a univerzity, v té době ještě studujícího 
Karla Fritsche, oba navíc spojovalo přátelství s jejich o dva roky starším „předchůdcem“ 
Máchou. Zap se zajímal hlavně o historii, historický místopis a geografii, Fritsche jeho 
přírodovědné zaměření přivedlo k práci v oboru geofyziky a meteorologie. Oba prošli 
německou výchovou a vzděláním, první se k českému jazyku přiklonil během studií, 
Fritschův jediný česky psaný text máme před sebou. Přestože se v něm píše o cestě 
dvou přátel a první osoba singuláru se mění v plurálovou, jméno spolucestujícího nikdy 
nepadne. Mohl být Fritsch hlavním autorem práce a Zap jejím překladatelem a stylistou? 
Ať tak či onak kapitola věnovaná Terstu svědčí o dobrých pozorovacích i vyjadřovacích 
schopnostech, díky nimž před námi ožívá město vrostlé do přímořské krajiny, představené 
jako svobodný, vzkvétající přístav se směsicí různých národů. Hlavní pozornost je ale 
mezi nimi věnována místním prodejcům ovoce, Krajincům, „jichžto, poctivost nás 
v mnohé příležitosti velmi potěšila. Jesti to milý, dobrý národ, jehožto příbuzenství 
k našim krajanům zevně i uvnitř hned jest k poznání, a který též každému cizinci obyčejným 
zdvořilým a poklidným pozdravením mile a bezděky sám se schválí; nás pak zvláště mile 
dojímal, jelikož jsme ním často a živě na milenou vlast byli upamatováni. Slovanskou 
jemnost nemohli osudové protivní nikdy potříti; kde tuhá, člověčenstva nehodná poroba 
ducha i tělo nezklíčila, tam nejkrásněji se jeví v dobrosrdečné, upřímné zdvořilosti, kteráž 
cestujícímu ve vlasti české tak milá a lahodná jest, a kterouž jsme i opět zde mezi Slovany 
krajinskými nalezli.“17 Na základě krátkého pobytu ve městě si autor netroufá říci, zda 
se v Terstu užívá více „vlaštiny“ nebo „krajinštiny“, všiml si jen, že „ve větších domech 
slovančina málo jest všímána“. Také povzdech, že jim od překročení českých hranic 
scházelo „slovanské pozdravení“, můžeme chápat jako projev intimního vlastenectví, 
tolerantního vůči jinakosti druhých.

Jako celek představuje Fritschův přírodovědně laděný článek specifickou, badatelsky 
zaměřenou variantu cestopisu určenou podobně založenému typu čtenáře, jakých nebývá 
mnoho. Snad i proto se František Palacký rozhodl výsledky své cesty do Itálie uskutečněné 
na jaře a v létě 1837 s cílem zmapovat materiály k českým dějinám nacházející se 
v italských archivech oddělit od deníkových záznamů psaných pro osobní potřebu. Ty 
první vyšly 1838 pod titulem Literarische Reise nach Italien. Teprve v posmrtné edici 
korespondence a zápisků byly zveřejněny ty druhé (Cesta do Itálie 1837, Druhá cesta 
do Itálie, kterou i s rodinou absolvoval na přelomu 1838–39). V oba denících jsou úseky 
mapující průjezd heslovité, provázené občasnou poznámkou jako Sníh padal neustále 
hustější, že sem ani kraje a hor okolních viděti nemohl. nebo O poledni u Sesany ubývalo 
sněhu, však hustěji padav opět na Občině, celou vyhlídku na moře mi odjal. Sjížděje dolů 
viděl sem ponejprv zahrady v zelenu, mandlové stromy v květu.18 Zatímco v Literární cestě 

17  ZAP, Karel Vladislav Terst (Zlomek z cestopisu od roku 1835.) Květy, 3, 1836 (4. 2.), č. 5, s. 38.
18  PALACKÝ, František Františka Palackého korespondence a zápisky 1. Autobiografie a zápisky do roku 

1863 (ed. Vojtěch Jaromír Nováček). Praha: Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slo-
vesnost a umění, 1898, s. 191.
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autor čtenáře hned na počátku19 upozorňuje, že od textu nemá očekávat obvyklá líčení, 
v denících s ním nepočítá, takže nemá potřebu vytvářet jakýkoliv obraz jihu, dostatečně 
zaznamenaný v jeho paměti.

OČIMA SLAVJANOFILů (M. FIALKA, J. KOLLáR, V. STANěK)

Ve čtyřicátých letech dochází ve vývoji českého cestopisu k výrazné proměně 
kvality. Literaturu vznikající na základě setkání s jihoslovanskými reáliemi dosud 
tvořily privátní zápisky, případně texty hraničící se specializovanými články odbornými. 
Novější cestopisná próza má jednak na mysli širší okruh čtenářů, které nezřídka nehodlá 
pouze obeznamovat s viděným, ale zaujmout je také způsobem podání, jednak se kraje 
aktuálně či snad kdysi obývané Slovany pomalu ale jistě stávají oblastmi přitahujícími 
cestovatelský zájem. Autorem Cesty po Horním Štýrsku a Rakousích publikované v roce 
1841 v Květech (č. 13–17) je učitel češtiny na vídeňské vojenské akademii Mořic 
Fialka, představující typ vzdělaného, literárně nadaného vypravěče, využívajícího cesty 
mimo jiné jako rámce různě laděných příběhů, od romantické milostné tragédie mladé 
Angličanky, přes kulinářský rozhovor z Francouzem až po vyprávěnky o psech. Hned 
v úvodu Fialka pochybuje o smyslu líčení míst, která v létě navštívil, protože jde o krajiny 
neslovanské, a tudíž málo se týkající českého čtenáře. Citace 220 sonetu Kollárovy Slávy 
dcery z roku 1832 uzavírajícího se verši „Lidé, s nimiž řeč nás nespojuje,/ budoucnost ni 
dávnost daleká –/ taková pouť vyhnanství mi sluje!“20 nabývá na významu při návštěvě 
poutního Maria-Celu (Mariazell), kdy vypravěče sledujícího procesí upoutají poutníci 
ze Slovenska a Dolního Štýrska. Setkání s nimi aktivuje jeho Kollárem ovlivněnou 
fantazii, díky níž dochází k náhlému oživení „slovanské paměti“ navštívených míst: 
„Což bych mohl půvabnějšího nalézti nade spolukmenovce ve vzdáleném neslovanském 
kraji? Tak jsem sobě myslil – an mi náhle na mysl přišlo, že i zde se nacházím ve staré 
vlasti slovanské, jen dlouhotrvalým panstvím cizojazyčným odrodilé. Vždyť i zde ´příroda 
nezměněná´ vrtkavou mysl člověckou zahanbuje, i zde ´les, řeky, města a ves změniti 
své jméno slovanské nechtěly.´ (...) Zde (...) strmí Alpy celské, pod slovanským názvem 
Starice; zde se nachází oužlabí horní a dolní Dulvice, zde Hliník – slovem, všude 
příroda vítá putujícího Slovana co svého syna.“21 Srovnáme-li závěry, které z fenoménu 
náboženských poutí vyvozuje Polák, s Fialkovými, pochopíme, k jak podstatné změně v 
národním vědomí došlo: Polákovi lidová zbožnost připomněla škody, jež s sebou nesla 
barokní kultura, Fialka se soustředí na kraj, do nějž věřící přicházejí a který v jeho očích 
znovu oživují svou slovanskou řečí. že přitom nejde o nostalgii bezzubou, ukazuje závěr 
pasáže, kdy dojem z Admontu v údolí Enže staví do kontrastu s přátelskou atmosférou 
v tatranském Liptově – „zde jsem byl docela osiřelý, zde jen v lůně přírody cítil sem se 
domovem, mezi lidmi o samotě. Nedostatek času mi nedopřál navštíviti klášter a knihovnu, 

19  Týž Literarische Reise nach Italien im Jahre 1837 zur aufsuchung von Quellen der böhmischen und 
mährischen Geschichte. Prag: Bei Kronberger´s Witwe und Weber, 1838, s. 5.

20  KOLLáR, Ján Slávy dcera. Pešť: Tiskem Trattnera a Károliho, 1832, nestránkováno.
21  FIALKA, Mořic Cesta po Horním Štýrsku a Rakousích. Květy, 8, 1841 (1. 4.), č. 13, s. 104. 
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v nížto se ještě poslední památky někdejšího zde Slovanstva přechovávají (viz Šafaříka 
Starožitnosti, okres II. článek VI. stránka 710). Bylo mi zde jako na ohromném hřbitově; 
obrovské hory kolem čnící zdály se mi jako mohyly posledních zdejších Slovanů. Čili ne 
mohyly? Snad Blaníkové?“22

Přestože byla osobnosti Jána Kollára v minulosti věnována značná pozornost, 
představuje jeho cestopis po práci Polákově další z vrcholů tohoto žánru a zároveň do té míry 
koresponduje s naším tématem, že se ocitáme v paradoxní situaci – místo jeho důkladného 
rozboru a začlenění do vývoje autorovy koncepce slovanství se vzhledem k proporcím 
studie musíme spokojit s několika postřehy. Kollár započal svou dvouměsíční výpravu do 
Itálie počátkem září 1841 a vedle zemí uvedených v názvu Cestopis obsahující cestu do 
Horní Itálie a odtud přes Tyrolsko a Bavorsko, se zvláštním ohledem na slavjanské živly 
(1843), spatřil ještě tzv. Zadunajské Uhersko a Illyrsko, tj. Mezimuří, Štýrsko, Horvatsko 
a Pomoří. Do české literatury s ním vstupuje typ úvahového, filosofujícího cestopisu, 
v němž nachází uplatnění autorovo vzdělání i zkušenosti, byť jej někdy tušení souvislostí 
přivádí k fantastickým představám (za všechny uveďme hledání Kršnových stop v původu 
obyvatel Krku), třebaže ani jim nechybí přesvědčivost. Zostřené vidění světa, jehož 
svorníkem je myšlenka slovanství, je zároveň provázeno silnými, čtenáře provokujícími 
emocemi. Kollár si je vědom neutěšeného stavu, v němž se Slované nacházejí, vyjadřuje 
obavy o jejich budoucnost a vzápětí naději v ni, nenechávaje nikoho na pochybách, že 
se hospodářský a sociální, vzdělanostní, kulturní i duchovní pokrok Evropy váže na 
záchranu Slovanstva. Čeština současně ovlivněná Biblí kralickou i hovorovou podobou 
jazyka zde přes svou archaičnost působí osobitě a šťavnatě, literární odkazy, záznamy 
nápisů i citace lidových písní, vnímavý pohled obdařující spatřené historickým rozměrem 
spolu s vášnivým zájmem o paměť krajiny, místa i jazyka, to vše textu dodnes zajišťuje 
intelektuální výlučnost a přitažlivost. Sklon k mytologizaci reality, divoká obrazotvornost 
a dar dramatického podání vytvářejí prozaický protějšek autorovy básnické tvorby. Takto 
například líčí překonávání Sávy: „Po těchto denních tulačkách vstoupivše pod večer do 
lodice plavili sme se s nedočkavostí přes Sávu do Krajinska, takže téhož dne tři krajiny 
slavské, Horvatsko, Štýrsko a Krajinsko navštívil sem. Uprostřed Sávy vystupovaly jakoby 
z vln před očima mýma dva smutné obrazy: ha! zvolám, zakryv oči dlaněmi: to je Čop! a 
tento Cestar! Čop byl profesorem slavské řeči v Lublanech, utopil se při koupání v Sávě 
před několika léty; Cestar byl Horvat, posluchač mudrectví v Pešti, způsobný mladík, 
horlivý vlastenec, utopil se při koupaní v Dunaji, několik dní před odchodem mým na 
cestu: oba ku veliké ztrátě Slavenstva.“23 Nejtypičtějšího Kollára ale nacházíme právě 
v city burcujících reflexích slovanského odnárodňování: „Městečko Ćates na pahorku 
ležící pěknější jest nežli jeho dvojobličejní a dvojjazyční obyvatelé, na jejichž postavách 
těžce rozeznati: více-li německého či slavského živlu v jejich zpankhartění pozůstalo. Mně 
zde všude tak teskno, tak cizo, tak bolestno bylo, mezi tímto cele zanedbaným, ze všech 
stran utiskovaným a opovrhovaným lidem: že sem rychle domův k nějakému vyražení 

22  Týž, Květy, 8, 1841 (15. 4.), č. 15, s. 118.
23  KOLLáR, Ján Cestopis obsahující cestu do Horní Italie a odtud přes Tyrolsko a Baworsko, se zwláštním 

ohledem na slawjanské žiwly roku 1841 konanau a sepsanau od Jana Kollára. Pešť: Trattner-Károlyi, 1843, s. 
26–27.
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utíkati musel, aby se mi srdce nepuklo. Zastyď, Bože, mé pochybování: já nemám čáky 
(tj. naděje, MT), aby již v těchto krajech kdy lípa kvésti mohla. Znevonělo mi další zde 
meškání, a jakási bezděčná těkavost pudila mne odsud dále.“24 Modernímu čtenáři musí 
být při domýšlení některých myšlenek úzko, patří ale k ideovému kvasu, jímž se 40. léta 
vyznačovala, vypovídají o autorově prožívání problémů, jež kolem sebe viděl, i o povaze 
cestopisného žánru, umožňujícímu je přesvědčivě a srozumitelně vyjádřit. Některé 
nacionálně motivované konotace pak působí natolik bizarně, že nepostrádají poetické 
kouzlo: „Moře jaderské čili adriatické cele jiný ráz má, nežli moře baltické: právě jako 
se obyvatelé jihu od obyvatelův severu aneb jako se Slavjané a Němci lišejí. Tam i v moři 
a nad mořem všudy jakási lahoda a vlídnost, zde surovost a drsnatost; tam půvabná 
rozmanitost a krása, zde unavující jednonásobnost a divoká ohromnost.“25 (obrácená 
orientace „tam“ a „zde“ svědčí o tom, že zápis vznikal po návratu z cesty, kdy se autor 
znovu ocitl v moři Neslovanů a v myšlenkách se vracel k podzimnímu dobrodružství).

Kollárovy myšlenky ovlivňovaly vztah Čechů ke slovanskému jihu různým 
způsobem a měrou: u Máchy byly diskutovány, Fialkův přístup k viděnému formovaly, 
pro lékaře Václava Staňka představoval básník, s nímž si léta dopisoval „o národních 
věcech“, aniž by jej osobně znal, žijící legendu26, kterou při svém dvojím průjezdu Peští 
nemohl nenavštívit. Zářijová cesta uskutečněná v roce 1845 jej vedla vlakem z Prahy přes 
Olomouc do Vídně, parníkem do Nového Sadu, vozem do Zemlína a lodí do Bělehradu 
a je včetně návratu zmapována v sérii článků Cesta z Prahy do Bělehradu srbského 
(čas. Poutník 1846, svazky 2 až 6). Staněk střídá lehké básnické pero s důkladností 
encyklopedisty, výsledkem je prototyp cestopisu přibližujícího kouzlo i útrapy cestování, 
krásy navštívených míst, jejich geografii a historii, zahrnujícího do svého obrazu 
spolucestující, navštívené osobnosti i výsledky pozorování života a zvyklostí obyvatel, i 
jeho uvažování přitom doslova prostupuje slovanská myšlenka a ostražitost vůči všemu 
německému. Zavedení železnice považuje za šanci, aby se jednotlivé kmeny slovanského 
národa mohli poznávat a sbližovat, což on sám využil hned druhý den po zprovoznění 
trati do Vídně. Nejen během jízdy a plavby, ale postupně v Pešti, Novém Sadu, 
Srěmsku, Karlovci s uspokojením sleduje ubývání němčiny ve prospěch srbštiny („Srbové 
svůj jazyk a svou národnost méně zapírají, nežli to dělali dosaváde Čechové, a nemají tak 
nebezpečného soka v maďarčině, jako tito v němčině.“27). Nostalgicky připomíná místa 
spojená s Velkou Moravou a důsledně poslovanšťuje maďarské názvy, jež navíc vkládá 
do závorek. Se spolucestujícími, srbskými vlastenci rozmlouvají o vzájemnosti a potřebě 
učit se jiná slovanská nářečí, později se mu dokonce zdá čeština natolik blízká srbštině, že 
někdy ztrácí přehled, jakým jazykem se mluví. Fascinován předbělehradskými hraničáři 
je účastníkem jejich zaujatého čtení Stefanovićovi hrdinské básně („I přál jsem si být 

24  Tamtéž, s. 27.
25  Tamtéž, s. 54.
26  Vzhledem k výše napsanému je pozoruhodný Staňkův postřeh odhalující Kollárův přístup k textu jako 

k mozaice prožitého a nastudovaného: „Okazoval mně sbírky, přípravy a studia svá ku spisu o své druhé cestě 
(do Itálie 1844, MT), v němžto doufá dokázati, že stará Itálie od Slovanů obývána byla.“ STANěK, Václav 
Cesta z Prahy do Bělehradu srbského. Poutník, 1, 1846, sv. 2 (květen), s. 55.

27  Tamtéž, s. 52.
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malířem, abych toto skupení ze života vzaté pochytiti a vylíčiti mohl. Ale nač je malovat? 
Ono jest ze života srbského národu, a bude se, bohdá, vždycky opakovati ve věčně nových 
proměnách, dokud národa státi bude.“28). Zaznamenává, že srbská vláda podporuje rozvoj 
národního života, zajímá se o organizaci státu i povahu srbského národa: „Srbský národ 
jest velmi mravný, statný a udatný, přitom ale dobrý a svou hostinností a věrností proslulý. 
Ačkoliv takořka každý muž zamilovanou zbraň nosí, totiž za pasem dvě pistole a jatagan 
(...); můžeš jistě mezi nimi trvati, můžeš na veřejné silnici anebo na lesní stezce spáti a svůj 
vak s penězi bezpečně vedle sebe položiti. Přijdeš-li k sedlákovi s pozdravením „Pomoz 
Bog!“ odpoví ti: „Bog ti pomogao!“ a vším, co má, tě uctí a vyčastuje, a vyprovodí 
tě jako starého přítele. Přijdeš-li ale co pánovitý cizozemec, chtěje mu svou návštěvou 
milost prokazovati, tu se od tebe odvrátí, hrdě pušku (dýmku) rozdmychuje...“29

ZáVěR

Revoluce 1848 dala vztahům mezi slovanskými národy nový, politický rozměr, její 
porážka vedla v mnoha ohledech k vystřízlivění z romantických představ a pokládání 
realističtějších základů budoucích kontaktů. Dobová publicistika nebyla pouhým 
svědkem společenského dění, nýbrž jeho významným katalyzátorem. Teprve s rozvojem 
tisku jako demokratické a neustále aktualizované platformy mohla být organizována 
národní i nadnárodní hnutí a realizovány jejich ideje. Obliba obrozenského cestopisu 
měla svůj důvod mj. v potřebě – těmito texty současně probouzené i uspokojované – 
poznat své blízké i vzdálené okolí a hledat v něm vlastní místo. Ostatní slovanské národy 
pak Čechům umožňovaly reflektovat dosažený stav národní existence a postupně v této 
roli nahradily Němce, vůči nimž – jak jsme mohli pozorovat – averze stále narůstala, 
bez ohledu na úmysly či skutky jednotlivců. Odmítnutí koncepce soužití různých 
národů spojených několikasetletou historií, politickou tradicí i sobě blízkou kulturou 
bylo nutným předpokladem identifikace s jinou, založenou na historických kořenech a 
jazykové příbuznosti. Právě cestopis pak pro nás sehrál roli zúčastněného svědka tohoto 
zápasu, jenž je pro nás o to zajímavější, že se novočeská podoba cestopisu rodila ve stejné 
době jako romantické vlastenectví a že současně s ním probíhal jeho vlastní, neméně 
dramatický vývoj.
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Мартин Томашек

OТГОЛОСКИ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ: ЧЕШCКОЕ ОБЩЕСТВО  
И ЮЖНЫЕ СЛАВЯНЕ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПУТЕВЫХ ЗАМЕТОК  

ПЕРИОДА СЛАВЯНСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

Р е з ю м е

С развитием публицистики в первой половине XIX века, в период так наз. народного 
возрождения на сцене появляются чешские путевые заметки нового типа, в которых 
читателям представлен другой взгляд на славянский мир, более аутентичный и пластичный, 
чем в статьях, взятых из периодики. Хотя в то время в центре путевых заметок была Италия, 
М.З. Полак в описании своего путешествия делает набросок и о жизни славянского населения 
в области Корушка, закладывая тем самым основу для последующего сравнения его работы 
с более поздними, которые, в отличие от М.З. Полака, тяготеют к жанрам личных записок 
(К.Х.Маха, Ф.Палацки) и специальных работ (В.А. Винаржицки, К.В. Зап/К.Фритш). 
Картины, нарисованные в путевых заметках Полака и Запа/Фритша, не только выражают 
симпатии к другим славянам, но и много говорят о самом чешском народе. У К.Х. Махе 
мы замечаем отголосок первых реакций на идею славянского единства, вдохновленную 
идеями Яна Колара. Наряду с М. Фиалке и В. Станеком, К.Х. Махе является одним из 
основателей дореволюционного типа путевых заметок, в которых сам подход к описанию 
был сформирован под влиянием чувства славянского родства и антипатии по отношению 
к немцам, выраженной в то время. Именно этих идейно сформированных текстах была 
выражена рефлеския южнославянской реальности о наблюдателе как работнике для народа, 
его сознании, амбициях и ограничениях. Путевые заметки как жанр в то время встпуают 
в «период зрелости»: Колар предлагает философский тип путевых заметок, требующий 
интеллектуальной работы; Фиалка экспериментирует с формой путевых заметок как 
рамкой для описания действий и ситуаций, рассказанных ему или пережитых им во 
время путешествий; текст Станека является примером путевых заметок, последовательно 
отражающих ход экспедиции, но при этом текст также показывает способность автора 
отграничить интересное от скучного, важное от лишнего. К путевым заметкам периода 
славянского возрождения были предъявлены высокие требования: наряду с потребностью 
активно включиться в народное движение, автор был вынужден искать соответствующую 
форму, опробовать и понять и свои возможности, и свои ограничения.
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У СВЕТУ СЛАВИСТИЧКЕ ЛИТЕРАТУРЕ

Ivo Pospíšil: STŘEDNÍ EVROPA A SLOVANÉ. – Brno: Ústav  
slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2008, 246 s.

Књига Иве Поспишила Средња Европа и Словени садржи двадесет стручних радова из 
области славистике насталих у периоду од 2000. до 2008. године. Одабране студије настајале 
су постепено у вези са компаративном генеалошком славистиком, средњоевропским ареа-
ловим студијама и науком о књижевности. Сви сабрани радови у овом избору представљају 
рефлексију активности Одсека за славистику Филозофског факултета Масариковог универ-
зитета у Брну, концентрисаних на проучавање различитих аспеката словенско-несловенске 
Европе.

Централни појам и кључна реч којом Поспишил у већини студија оперише јесте 
средњоевропски центризам. Већ у раду који је насловљен као Словенство и средња Евро-
па (Slovanství a střední Evropa, 2004) назначена је улога и значај овог регионалног појма 
за филологију. Наиме, аутор студије примећује да се у периоду после друштвених проме-
на с почетка деведесетих година двадесетог века, мења развој друштвених наука у корист 
социологије, политикологије, журналистике и масмедија на уштрб филолошких наука. Раз-
лог томе Поспишил пре свега проналази у методологији која се у наведеним друштвеним 
дисциплинама стално мења и напредује, док је у филолошким наукама методологија одавно 
била дефинисана у вези са чиме је постала стагнирајућа. Међутим, овако становиште је пот-
пуно погрешно што се закључује из текста студије, будући да се управо у сфери проучавања 
језика и књижевности могу на најбољи начин сагледати све друштвене промене; тиме језик 
и књижевност постају инструменти, средство и рефлексија поменутих промена у друшт-
ву. Да би то показао, Поспишил се концентрише на питање словенства и средње Европе, 
препознајући историју као доминантан европски проблем, обзиром да се ради о једном мул-
тикултуралном и мултиетничком континенту који стално трпи раздоре и дељења. Стога се у 
студији указује на проблеме који отежавају, па чак и онемогућавају интеграцијске процесе у 
Европи, јер док се они одвијају, упоредо са њима напредују и процеси дезинтеграције. У вези 
са тражењем интеграцијског језгра и откривања старих савеза као и покушаја реализовања 
њихове реституције, издвојио се средишњи појам о коме је реч у овом истраживању, а то је 
заправо средњоевропски центризам.

Дало би се закључити из Поспишиловог става да је феномен средње Европе пре духов-
ни него геополитички простор. Аутор сам каже да би у остваривању интеграцијских процеса 
требало изаћи из средњоевропског оквира, а нове могућности потражити у неконвенцио-
налним савезима међу којима он препознаје ентитет словенских народа и култура. У вези 
са тиме, ипак нам скреће пажњу да је за схватање ове вишеслојне појаве важно разликовати 
словенство као интересовање за свеопшту проблематику Словена, од славјанофилства – ру-
ске варијанте словенске идеје, као и панславизма, појма често супротстављеног појму пан-
германизма. Процес европске интеграције и светске глобализације прети губљењем иден-
титета и деперсонализације народа, а једину противтежу оваквим тенденцијама Поспишил 
налази у култури и уметности, као и директно у средствима комуникације где он подвлачи 
књижевност. У вези са свим претходно изнесеним ставовима и запажањима, у ову књигу По-
спишил је уврстио студије које се управо баве просторним, ареалним истраживањима евро-
региона, међусловенским културним и језичким односима, књижевним везама и приказима 
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личности и дела познатих слависта са једне стране, али и заборављених и мало спомињаних 
књижевника са друге.

О глобалистичкој регионалистици и еврорегионима говори се на основу анализе веза 
словачке и чешке књижевности, али и ретроспекцијом друштвених промена с краја прошлог 
века и стварања чешко-словачко-мађарског (пољског) троугла односно четвороугла. Поме-
нуте регионе би према Поспишилу, требало откривати дијахроним приступом, парадигмат-
ским у односу на временску раван. Оваква ситуација претпоставља култивацију ареалових 
или просторних студија, при чему филологија и културологија имају кључну улогу. Према 
Поспишиловом мишљењу, оцењивање дијахроније и ареалових студија представља покре-
тачку полугу која иде у сусрет новим, европским токовима. С тим у вези се ретроактивно 
покрећу раније занемарени регионални пројекти који се овде односе на књижевну активност, 
где се примера ради наводе прикази зборника објављених у Словачкој, нпр. Живот и дело 
Петра Јароша (život a dílo Petra Jaroša, 2000). Приказом различитих зборника, тематике и 
теза њиховог истраживања, Поспишил демонстрира поменути дијахрони истраживачки при-
ступ, упоређујући их са зборницима из Чешке где наводи зборник Друштва Алојза Јирасека 
(Sborník společnosti Aloise Jiráska IV., 2001). Потом пажњу усмерава на Пољску где као ти-
пичан еврорегион издваја Шлезију са њеном мултинационалном прошлошћу, подвлачећи 
запажање да Пољаци овај ареал истражују путем „иконосфере“; такав приступ подразумева 
истраживање културе у ширем смислу, што се у случају Шлезије односи на освртање на 
пруско-немачку доминацију, руску интересну сферу и њено задирање, променљиву религи-
озну деноминацију и однос према Чешкој.

У области истраживања међусловенских књижевних веза препознајемо следеће 
студије: најпре рад посвећен белоруској књижевности, овде издвојеној као културни и умет-
нички тип, у коме Поспишил изражава мишљење да је белоруска књижевност (за разлику од 
украјинске или руске књижевности) више спојена са средњоевропским простором, у вези са 
чиме се наводе дела аутора белоруске авангардне и егзистенцијалистичке прозе (Ј.Пушче, 
А.Адамовича, М.Чарота, В.Бикава, В.Казка и др). Другу студију из ове области представљају 
белешке о брњенско-пољској књижевнонаучној сарадњи где се најпре наводе имена Јиржија 
Кристинека и Јармила Пеликана – полониста из Брна. Поред лектората за пољски језик, једна 
од значајних културних веза са Пољацима јесте и личност Едварда Касперског – пољског те-
оретичара који је у часопису Zagadnenia Rodzajów Literackich писао о брњенској генеалошкој 
школи. Плејада брњенских слависта и русиста је сарађивала управо са тим часописом од 
његовог оснивања до данас. Коначно, један од најрепрезентативнијих модела у прегледу по-
менутих односа су чешко-руске књижевне везе, овде детаљно анализиране у студији Ми и 
они (My a oni, 2002). Студија започиње тезом да се однос према руској књижевности у Чешкој 
није променио у односу на период пре Плишане револуције, што се касније у тексту детаљно 
образлаже. Континуитет књижевних веза никада трајно није био прекинут, иако су културни 
односи двају словенских земаља дуго времена били искључиво једносмерни (чешко-руски), 
тј. више су се огледали у интересовању Чеха за руску књижевност, него што је то било обрат-
но. Интересовање Руса за чешку књижевност више се односила на сам језик, научни или по-
литички приступ, а мање на саму естетику књижевних дела. Специфичности руско-чешких 
односа Поспишил приказује кроз личности и дело најпре Т.Г.Масарика и А.А.Врзала, у вези 
са чиме се највише пажње посвећује Масариковом делу Русија и Европа (Rusko a Evropa).

Велику групу радова у књизи Иве Поспишила представљају студије у којима се 
разматрају питања из различитих области славистике. Аутор их представља двојако, најпре 
опсежном студијом у којој се говори о славистици у Чешкој, примењеним методама, про-
грамима и набрајањем различитих институција везаних за славистичка истраживања; а по-
том и низом радова са детаљним приказом стваралаштва и истраживачких домета Јозефа 
Шафарика, Карела Крејчија, Матије Мурка, Јозефа Хњитке, Ивана Доровског, Јана Кошке 
и других. Поред тога, Поспишил у неколико студија рехабилутује дело различитих аутора, 
на пример тумачењем поетике Јозефа Сухог овде приказаној као идилични, елегијски опус, 
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потом приказом исповедног романа Седма биографија (Sedmý životopis, 2000) Оте Филипа, 
и тумачењем руске тематике у делу Јинджиха Ухера Срце кроз објектив (Objektivem srdce, 
1985).

Као засебну тематику којом се Поспишил у овде уврштеним истраживањима бавио, 
препознајемо и радове из теорије књижевности у којима се говори о проблемима књижевне 
еволуције, почецима постструктуралистичке фазе науке о књижевности у Чешкој, и о прози 
виртуелне аутентичности и егзистенцијалне несигурности. Једно од кључних дела које Поспи-
шилу служи као полазиште у новим истраживањима јесте Књижевност Словена (Slovesnost 
Slovanů, 1928) Франка Волмана. Наиме, разматрајући проблем развоја књижевних праваца 
и жанрова код словенских народа, Поспишил се користи изразом барокни славизам како би 
показао да је барок могуће тражити и у оним земљама у којима није имао експлицитне пред-
ставнике; он то образлаже не типолошким, већ пре поетолошким и генеалошким разлозима, 
при чему овај књижевни правац доживљавамо као неку врсту глобализујућег правца који се 
јавља на линији Пољска-Белорусија-Украјина-Русија. С друге стране, наводе се Волманова 
становишта која унеколико поткрепљују овако формулисану Поспишилову претпоставку, а 
која кажу да се књижевност и њен развој не смеју поистоветити са друштвеним променама. 
За књижевност је својствено да присваја стране развојне импулсе, и да их потом произвољно 
користи.

У вези са методологијом проучавања књижевности, у једној од студија наведен је чи-
тав низ различитих поетика и методолошких приступа двадесетог века, где је акцентована 
Волманова примењена метода компаративног приступа и књижевне морфологије коју он на-
зива еидологијом. У раду се заступа теза да се у међуратном периоду усред превладавајућих 
структурнофункционалних и технолошких метода, истовремено стварала и методолошка 
основа заснована на духовности, књижевној психологији, интуицији и есејистичком им-
пресионизму (код Ф.К.Шалде и А.Новака). Дакле, у највећој мери, Поспишил се труди да 
укаже на просторну дисперзију средњоевропске књижевнонаучне методологије (говорећи 
о Мукаржовском, Водички, Волману, а потом и о тезама Ингардена, Јакобсона, Велека као 
и о њиховом неслагању), која у међуратном периоду у Чехословачкој, ствара од Брна нови 
центар књижевних истраживања. Последњи рад у овој књизи концентрисан је на анализу 
нових књижевних трендова представљених кроз Поспишилово субјективно разматрање фе-
номена постмодернизма, овде доведеног у везу са омасовљеном, тривијалном књижевношћу, 
естетски неоствареном. Неприродно спајање, како Поспишил тврди, чињеница и фикције 
у књижевности, у посматраном процесу постмодерног развоја довело је до рехабилитације 
раније заборављених и маргинализованих књижевних текстова (овде оцењених као 
тривијална и омасовљена књижевност где се наводе дела Толкина, Брауна, Роулингове, Де-
никена, Лавкрафта и др.). Будући да су дела наведених писаца била екранизована, Поспишил 
их оцењује као виртуелно аутентична, али сумњајући у њихову естетску вредност изриче им 
коначну судбину када каже, да им је егзистенција несигурна.

Својим садржајем сви наведени радови представљају или поједине личности као и њихов 
допринос развоју славистике, или неки конкретно издвојен проблем у књижевнонаучном 
развоју, као и у примени одговарајуће методологије која мора бити динамична у вези са 
новопостављеним европским трендовима. Сва будућа филолошка истраживања према налази-
ма Поспишила, требало би уоквирити у аералове (просторне) студије, чији се оквир најчешће 
односи на средњу Европу у којој он препознаје језгро и центар таквих истраживања. Појам 
средње Европе је у овим студијама дефинисан као културни простор етничког, језичког и 
политичког плуралитета, у чијем би домену убудуће требало сабирати и концентрисати нова 
полазишта у различитим филолошким испитивањима, као и њихове постигнуте резултате.

Ивана Кочевски 
Филолошки факултет Универзитета у Београду
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DINAMICKE TENDENCIE V SLOVENSKOM PRAVOPISU 
(Zborník materiálov z vedeckej konferencie konanej 18. – 19. mája 2006 

v Bratislave). – Bratislava:Veda, vydavateľstvo SAV, 2009, 211 s.

V minulom roku sa nám dostal do rúk zborník z konferencie, ktorá sa konala roku 2006. 
Vedecká konferencia bola zorganizovaná s cieľom, aby účastníci posúdili súčasnú pravopisnú 
kodifikáciu, uplatňovanie pravopisnej kodifikácie v písaných textoch. Rovnako tak si zaumienili 
posúdiť súčasnú pravopisnú kodifikáciu zachytenú v Pravidlách slovenského pravopisu a navrhnúť 
zjednodušené pravopisné pravidlá a pravopisný systém a tak uľahčiť zvládnutie pravopisnej 
kodifikácie najširšiemu okruhu používateľov spisovnej slovenčiny.

Do zborníka je zahrnutých 21 referátov. Ján Sabol v štúdii K vývinu grafických sústav sa 
zameriava na jazyk ako znakovú sústavu. Grafickú sústavu charakterizuje ako prevod ľudskej reči 
do trvanlivej podoby. Pavol žigo vo svojom príspevku Vývinové tendencie v slovenskom pravopise 
do polovice 19. storočia do polovice 20. Storočia sa zameral na obdobie od r. 1846 od Štúrovej 
kodifikácie, po rok 1953. Štúrova kodifikácia sa nadväzovala na Bernolákovu kodifikáciu. Ako 
pozitívny znak štúrovskej kodifikácie bol fakt, že preklenula konzervativizmus formy. Neskoršia 
reforma štúrovského pravopisu v r. 1852 nepriniesla žiaden pokrok. Zjednodušil sa pôvodný pravopis, 
ale ako autor uvádza „do vzťahu kodifikačných princípov vniesla sa vyššia miera konfliktnosti, 
a to zavedením etymologického či významového kritéria s nežiaducim efektom do perspektívy.“ 
Po reforme štúrovskej slovenčiny sa ďalšie zmeny v kodifikácii týkali väčšinou morfologickej 
a slovotvornej štruktúry. Vydaním Pravidiel slovenského pravopisu r. 1940 sa kodifikovalo zložité 
písanie predpôn s-, so-, z-, zo- uplatnením tradičného etymologického a významového kritéria. Pri 
každej kodifikácii išlo o optimalizáciu vzťahu zvukovej a grafickej podoby spisovného jazyka.

Ján Kačala v štúdii Pravidlá slovenského pravopisu z r. 1991 v dejinách kodifikácií píše, že 
spomenuté pravidlá sú v poradí štvrté oficiálne schválené a platné pravopisné pravidlá spisovnej 
slovenčiny. V spomenutých pravidlách úpravy sa týkali pravopisu a hláskoslovia (keď ide o písanie 
názvov verejných priestranstiev, príslovkových výrazov, písanie čiarky pred priraďovacími spojkami 
a uplatňovanie rytmického krátenia). Miroslav Dudok v štúdii Slovenský pravopis – od „chyby“ 
k „pravidlu“ sa zameral na zapisovanie nezdomácnených slov a to bosnianskych, chorvátskych, 
macedónskych a srbských reálií, ktoré obsahujú tvrdé a mäkké predopodnebné spoluhlásky č, ć, 
dž, đ. Ľubor Králik v príspevku Z problematiky neetymologických prvkov v súčasnom slovenskom 
pravopise poukazuje na určitý nesúlad medzi slovenskou lexikou a etymológiou, najmä keď 
ide o písanie i – y, l – ľ, x – ks a zjednodušovanie spoluhláskových skupín. Autor uzaviera, že 
existujúca ortografická norma je výsledkom dlhodobého vývinu a v istom zmysle sa dá považovať 
za súčasť kultúrnej tradície. Martin Ološtiak v príspevku K pravopisnej problematike cudzích 
vlastných mien skúmal cudzie vlastné mená vo vzťahu ortografie, ortoepie a skloňovania. 
V rámci adaptačného procesu cudzích mien vzťah pravopis – výslovnosť zohráva dôležitú úlohu. 
V praxi bežne stretávame dvojaké zapisovanie (v nepriamych pádoch, pri prechyľovaní) keď sa 
vo vlastnom mene vyskytne tzv. nemé e. Pri niektorých toponymách zakončených na nemé e má 
prevahu indeklinačná tendencia. Milan Majtán vo svojom výklade Ešte o veľkých písmenách vo 
viacslovných zemepisných názvoch poukazuje na nejednotnosť pri písaní viacslovných názvov 
sídelných objektov. Existujú doklady, keď iba prvé slovo vo viacslovnom pomenovaní píšeme 
s veľkým začiatočným písmenom, v iných zase dokladoch všetky slová vo viacslovnom názve 
sú zapísané veľkým písmenom. Ján Findra svoj výskum zameral na interpunkčné znamienka ako 
výrazové prostriedky, ktoré sa podieľajú na vyznačovaní písaných textov. Interpunkčné znamienka 
možno klasifikovať zo systémového a funkčného hľadiska. Aj v jednom aj v druhom prípade sú 
vonkajším, formálnym signálom bezpríznakového alebo štylisticky príznakového členenia textu 
na úrovni slova, vety, odseku alebo širšie. Funkčná, štylistická hodnota interpunkčných znamienok 
ako pomocných výrazových prostriedkov spočíva v tom, že v písaných textoch signalizujú, ako 
autor člení zložitejšie myšlienkové obsahy na menšie časti. Juraj Vaňko vo svojom príspevku 
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Sémantika, intonácia, interpunkcia poukázal na spôsob grafického zaznamenávania pauzy ako 
jedného zo signálov sémantického a syntaktického členenia výpovede. Predmetom výskumu bol 
tesný a voľný prívlastok a problematika oddeľovania či neoddeľovania čiarkou. Autor uzaviera, 
že prijímateľ úspešne interpretuje obsah výpovede aj v tom prípade, ak autor písomného prejavu 
neovláda v dostatočnej miere ortografiu, ak urobí v písomnom texte interpunkčnú chybu. 
Klára Buzássyová poukazuje na pravopisné problémy, na ktoré narážajú autori pri vypracúvaní 
jednotlivých hesiel v najnovšom výkladovom slovníku. Sú to dilemy vzťahujúce sa na zdvojené 
spoluhlásky pri prepisovaní mien z gréčtiny a latinčiny do slovenčiny, písanie veľkých a malých 
začiatočných písmen v textoch z náboženskej a cirkevnej oblasti. Autorka prízvukuje, že pri 
riešovaní spomenutých problémov jazykovedci starostlivo zvažujú a opierajú sa o najnovšie 
výskumné výsledky. V rozshovo obsiahlejšej štúdii Problematika lexikálnej variantnosti a spôsoby 
jej lexikografického spracovania Alexandra Jarošová poukázala na lexikálne varianty o ktorých 
rokovala kodifikačná komisia Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV a majú byť zaradené 
do výkladového Slovníka súčasného slovenského jazyka. Autorka uviedla prehľad teoretických 
prístupov k lexikálnej variantnosti ruských a slovenských lingvistov. V pokračovaní Jarošová 
uvádza konkrétne doklady, ktoré sú zaradené do najnovšieho výkladového slovníka. Ide o skupinu 
domácich variantov, prevzatých slov, ktoré sú bohato zastúpené v najnovšom výkladovom slovníku. 
Neprehliadla ani varianty z morfematického hľadiska. Do príspevku autorka zaradila i skupinu 
variantov, ktorá je výsledkom ortografickej adaptácie prevzatých slov. Jeden z variantov má 
pôvodnú alebo slabo modifikovanú podobu a druhý predstavuje adaptovanú podobu. Túto skupinu 
slov nazýva grafickými variantmi. Slavomír Ondrejovič svoj príspevok pomenoval Niekoľko 
zásadných marginálií k Pravidlám slovenského pravopisu. Okrem iného píše, že na Slovensku sa 
jazykovolegislatívna situácia vyvinula tak, že sa prijal tzv. jazykový zákon, ktorý sa vo viacerých 
svojich ustanoveniach opiera o tzv. záväzné jazykové príručky. Medzi týmito príručkami sú 
zvyčajne na prvom mieste Pravidlá slovenského pravopisu. Preto je mimoriadne dôležité, aby boli 
spracované optimálne a vyhovovali potrebám používateľov jazyka, aby vychádzali z čo najlepšieho 
poznania jazyka a jeho zákonitostí, ale aj z poznania jeho okolia. Ján Bosák v štúdii Kedy bude 
vôľa na zjednodušenie slovenského pravopisu? si položil otázku, ale zároveň konštatuje, že mladá 
generácia nemá vzťah k pravopisu. Na vysokej škole v testoch sa vyskytujú školácke pravopisné 
chyby, málo sa číta, väčšinu času mladí venujú počítačom, televízii a iným záľubám. Môžeme sa 
prikloniť k uvedenej konštatácii jazykovedca Bosáka a dodať, že rovnaký vzťah k pravopisu je aj 
vo vojvodinskom prostredí. V tom smere odporúča vynoviť aj Pravidlá slovenského pravopisu, 
zjednodušiť slovenský pravopis. Ľubomír Kralčák v štúdii O niektorých otázkach kodifikácie 
kvantity v slovách utvorených príponami -ár, -áreň sa pokúsil odpovedať na otázku aký efekt sa 
v záujme redukcie výnimkovosti dosiahol zrušením výnimky z rytmického krátenia pri slovách 
na -ár, -áreň. Daná výnimka sa v úplnosti neodstránila, lebo v príponách -iar, -iareň druhá dĺžka sa 
nekráti. Jozef Genzor vo svojom príspevku Niekoľko poznámok k súčasnej pravopisnej kodifikácii, 
Matej Považaj v štúdii Ešte raz o kodifikácii prípon -ár/-ar, -áreň/-areň z rokov 1991 a 1998 píšu o 
rovnakej problematike ako aj ich kolega jazykovedec Ľubomír Kralčák. Matej Považaj sa zameral 
na písanie veľkých písmen vo vlastných menách, lebo spomenutá problematika vyvoláva veľa 
otázok a diskusií s platnou kodifikáciou obsiahnutou v Pravidlách slovenského pravopisu. Nie vždy 
vieme oceniť, či konkrétne pomenovanie je vlastné meno, alebo nie je vlastné meno, či ho máme 
zaradiť medzi vlastné mená, alebo nie. Z toho vyplývajú aj ťažkosti s písaním veľkých písmen 
vo vlastných menách. Sibyla Mislovičová svoj príspevok pomenovala Pravidlá slovenského 
pravopisu z hľadiska ich používateľa. Zmieňuje sa, že v súčasnosti priazeň používateľa jazyka je 
dôležitejšia ako v nedávnej minulosti. V súčasnosti je dôležité, aby si používateľ jazyka príručku 
kúpil a aby ju aj používal. Navrhuje, aká by mala byť pravopisná príručka. Prehľadná, praktická, 
mala by podávať zhustené informácie, malo by sa v nej dať ľahko orientovať. Príručka by mala 
mať zaujímavý dizajn, farebná a pri častom používaní by sa nemala rozpadnúť majiteľovi v rukách. 
Iveta Vančová vo svojom príspevku Zmeny v Pravidlách slovenského pravopisu z roku 1991 
a 1998 a školská prax zhodnotila ako reagovali učitelia slovenského jazyka základných a stredných 
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škôl, ktorí sa vyjadrovali prostredníctvom dotazníka o úpravách a zmenách v nových Pravidlách 
slovenského pravopisu. Katarína Kálmánová vo svojom príspevku sa zmieňuje o používateľoch 
slovenského jazyka, ktorí sa obracajú na jazykovednú poradňu Jazykovedného ústavu Ľudovíta 
Štúra SAV v súvislosti s písaním veľkých písmen. Uzaviera, že slovenské pravidlá písania veľkých 
písmen potrebujú revíziu, spresnenie a zjednodušenie. Silvia Duchková v štúdii Návrhy na úpravy 
a doplnenia vo 4. vydaní Pravidiel slovenského pravopisu svoju pozornosť sústredila na Pravopisný 
a gramatický slovník. Konkrétne uvádza v ktorých prípadoch navrhuje doplnenia, vysvetlenia, 
zmeny, úpravy.

Aj keď zborník uzrel svetlo dňa o tri roky po konferencii, nestráca na svojej hodnote a uzáveroch 
ku ktorým sa dopracovali poprední jazykovedci. Určite jednotlivé návrhy a pripomienky budú 
cenným prínosom pri pripravovaní ďalšieho vydania Pravidiel slovenského pravopisu.

Anna Makišová 
Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Дара Дамљановић, Ксенија Кончаревић: НАСТАвА И МЕТОДИКА 
НАСТАвЕ РУСКОГ ЈЕЗИКА У СРБИЈИ У XIX и XX вЕКУ: прилози 

за историју. – Београд: Славистичко друштво Србије, 2010, 310. стр.

Монографија која је данас пред нама за свој основни циљ, како саме ауторке то у 
предговору истичу, има подстицање интересовања за даље проучавање историјата наставе, 
значајних личности и токова русистичке лингводидактике, али и свеукупне славистичке мис-
ли у Србији и српским земљама. После и само делимичног прелиставања ове књиге, а наро-
чито после студиознијег бављења њоме, сасвим смо уверени да ће овако замишљен циљ бити 
остварен. Покушаћемо у наредним редовима да ову нашу тврдњу и аргументујемо.

Монографија, која укупно броји 310 страна, састављена је заправо из, како их аутор-
ке одређују, више огледа (24 да будемо сасвим прецизни), који су разврстани у три велика 
поглавља: Руски језик у школству Србије, Ствараоци и дела и Путеви русистичке лингводи-
дактике. Самим огледима претходи увод (Реч унапред), део ништа мање важан од оних који 
следе за њим будући да у њему ауторке, између осталог, дају кратак историјат наставе руског 
језика на територији данашње Србије, али и, што се досад често превиђало, наглашавају, 
прихватајући аргументацију академика П. Пипера, да почетак поменутог изучавања из прве 
половине XIX столећа треба померити на скоро сами почетак XVIII столећа и две чувене 
сремскокарловачке школе – Славенску и Славенско-латинску. Коначно, на самом крају књиге, 
што је њен још један несумњив квалитет, дат је и краћи биографски регистар, који лапидарно 
али ипак сасвим информативно упознаје читаоце с 21 културним и научним радником, мање 
или више познатим широј русистичкој јавности, који је на неки начин важан за оно што је 
предмет проучавања монографије – наставу и методику наставе руског језика.

Сада ћемо укратко покушати да представимо свако поглавље као и поједине огледе који 
их сачињавају. Прво, већ поменуто, поглавље, Руски језик у школству Србије, најмање по оби-
му и броју заступљених огледа, састоји се из три огледа: Из историјата наставе руског језика 
у духовним школама Српске православне цркве (из пера обе ауторке), Отварање Катедре за 
руски језик и литературу на великој школи у Београду (ауторка Д. Д.) и О једном мало позна-
том детаљу из историје београдске русистичке катедре (ауторка Д. Д.). Прва се два чланка, 
што се и види из њихових наслова, баве историјатом предавања руског језика, али у складу с 
постулатима лингводидактике, што значи да се проучавани период ставља у шири друштвено-
политички контекст, те се, на пример, они баве и односима у Српској цркви али и политичком 
сценом Србије XIX столећа. Наравно, дужна се пажња посвећује и ускостручним питањима 
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па се тако, на пример, детаљно описују различите граматике и читанке коришћене у Срба за 
учење руског језика. Трећи оглед, помало интригантног наслова, бави се једним прозаичним 
али и, за нас данашње читаоце, веома интересантним проблемом који је дуго година крајем 
XIX столећа мучио Велику школу – непопуњеним местом предавача на тадашњој катедри 
за руски језик. Нећемо рећи како је овај проблем разрешен, сем што ћемо поменути чувеног 
Бодуена де Куртенеа, који је представљао једно од његових могућих решења.

Друго, знатно обимније поглавље, названо Ствараоци и дела, у 11 огледа бави се до-
приносима домаћој русистици мање или више познатих стваралаца. Ради се о следећим огле-
дима и следећим ствараоцима: Место Алимпија васиљевића у заснивању српске русистике 
(ауторка Д. Д.), Допринос митрополита Инокентија Павловића српској русистичкој линг-
водидактици (из пера обе ауторке), Лингводидактичко наслеђе Јеврема Илића (ауторка Д. 
Д.), Непознати документи о универзитетској делатности професора Радована Кошутића 
(ауторка К. К.), Пред делом Степана Михаиловича Куљбакина (ауторка Д. Д.), Заборављени 
прегалац међуратне славистике: др Димитрије Ђуровић (1882–1945) (ауторка К. К.), Улога 
Наталије Радошевић и Петра Митропана у конституисању модерне русистичке лингводи-
дактике у српској средини (ауторка К. К.), Уџбеничко наслеђе Петра Митропана (ауторка 
К. К.), Методички погледи професора Радована Лалића (ауторка К. К.), Лингводидактичко 
наслеђе проф. др вере Николић (ауторка К. К.) и Русистичка и општа лингводидактика у 
делу проф. др Миле Стојнић (ауторка К. К.).

Заједничка одлика свих ових радова и њихов заједнички квалитет јесте ревалоризација 
дела прегалаца који су се истакли у области домаће русистике, чиме је један број њих конач-
но стављен на место које му припада (такви су, рецимо, Алимпије Васиљевић и Димитрије 
Ђуровић), док су други, никада заборављени, сагледани из неких других углова. За ово друго 
најбољи је пример Радован Кошутић, 'неоспорно најугледнији српски русиста у светским 
размерама', који је, међутим, наишао на неразумевање на Богословском факултету, на којем 
је радио као хонорарни професор руског језика. Узрок ових неспоразума, како нам оглед 
посвећен проф. Кошутићу открива, била је по свој прилици Кошутићева неспремност да 
снизи своје иначе високе професорске критеријуме.

Поменутих 11 одгледа, осим тога, доноси читав низ досад непознатих/мање позна-
тих историјских података чија је веродостојност несумњива: у њима се, тако, често наво-
ди коресподенција између особа којима су огледи посвећени и институција с којима су они 
сарађивали, што само сведочи о великој посвећености ауторки своме раду. Ови се огледи, 
тако, могу посматрати као прилози биографијама поменутих прегалаца, али и као упознавање 
с њиховим професионалним ставовима, уз, што је такође битно, критички осврт: тако се, на 
пример, описује и вреднује дело Петра Митропана у огледу Уџбеничко наслеђе Петра Ми-
тропана.

Такође, оно што је још један квалитет датих чланака јесте неелитистички приступ у 
избору личности које су у фокусу њиховог интересовања: како саме ауторке у предговору 
истичу, академска лингводидактика није једино чиме су се бавиле, већ је подједнака пажња 
посвећена и деловању ширих кругова русиста који су допринели конституисању и развоју 
разних аспеката наставе и методике наставе руског језика у Срба.

Коначно, у последњем поглављу посматране монографије, Путеви русистичке лингво-
дидактике, налази се следећих 10 огледа: Развој методике наставе руског језика у Србији до 
1914. године (ауторка Д. Д.), Русистичка проблематика у часописима „Просветни гласник“ 
и „Наставник“ (1880–1914) (ауторка Д. Д.), Осврт на српску русистичку лингводидактику 
између два светска рата (ауторка Д. Д.), Настава руског језика у српској средини за време 
Другог светског рата (ауторка К. К.), Рецепција дела Радована Кошутића у послератној 
русистичкој лингводидактици код Срба (ауторка К. К.), Правци развоја послератне мето-
дике наставе руског језика у српској (српскохрватској) говорној средини (ауторка К. К.), 
Теорија уџбеника руског језика и русистичка уџбеничка продукција у Србији и Југославији 
после 1945. године: традиција и перспективе (ауторка К. К.), Представе о Русији у српским 
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уџбеницима руског језика: два идеолошка концепта (ауторка Д. Д.), На путу ка руско-српској 
билингвометодици: конфронтациона лингводидактичка истраживања у српској русистици 
(ауторка К. К.) и Српска русистичка лингводидактика на размеђу векова (ауторка К. К.).

Као што се из наслова самог поглавља види, а о томе, уосталом, сведоче и називи датих 
огледа, у овом се делу монографије ауторке баве русистичком лингводидактиком, било да се 
ради о општим прегледима њеног развоја (што је случај, на пример, с трећим и четвртим огле-
дом у поглављу) било да се ради о рецепцији професионалног опуса једног научника (како 
је то у огледу посвећеном Р. Кошутићу). Овим је радовима, међутим, нешто и заједничко 
– настојање да се што поузданије реконструишу различита струјања у српској русистичкој 
лингводидактици, што је само још једна од манифестација акрибичности њихових аутора.

На крају можемо закључити да монографија која је данас пред нама представља 
несумњив допринос српској русистици уопште а првенствено методици наставе руског 
језика у Србији. Њени су квалитети вишеструки, а поред већ горепоменутих навешћемо још 
и то да она обилује великим бројем библиографских референци: само оних наведених у спи-
ску цитиране литературе и извора има око 200, док се овај број знатно увећава уколико се 
овим прикључе и референце из фуснота и самих огледа.

Имајући све ово у виду, с пуним правом можемо рећи да ће ова монографија представљати 
неизоставан приручник свакоме ко се на било који начин буде бавио методиком наставе ру-
ског језика те да ће горепоменути циљ које су ауторке себи поставиле, да поновимо то још 
једном, сасвим сигурно бити испуњен.

Наташа Ајџановић 
Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Ирина Леонидовна Резниченко: СЛОвАРЬ УДАРЕНИЙ  
РУССКОГО ЯЗЫКА: СЛОвАРИ XXI вЕКА.  
Москва: АСТ-Пресс книга, 2010, 944 стр.

У бројној руској лексикографској литератури, у едицији «Словари XXI века», појавио се 
речник акцената под називом Словарь ударений русского языка. Речник се бави проблемима 
акцента руског језика и садржи око 10 000 речи. На самом почетку треба нагласити да, иако 
то у датом речнику нигде не стоји, ово није његово прво издање. Прво издање истог речника 
појавило се 2004. године (издавач АСТ-Пресс), истог је обима страна и броја речи, али не 
припада едицији Словари XXI века; од 2007. године дати речник се по први пут појављује у 
издању едиције «Словари XXI века», издавача «АСТ-Пресс книга». Аутор речника је Ирина 
Леонидовна Резниченко, научни консултант пројекта «Словари XXI века», магистар фило-
лошких наука. И. Л. Резниченко је много година радила у Руској академији образовања, члан 
је Федералног експертског савета Министарства образовања Руске Федерације (секција за 
руски језик). Аутор је многих лингводидактичких приручника и неколико речника, међу 
којима издвајамо, поред наведеног речника, Орфоэпический словарь русского языка (Москва, 
Аст-пресс книга, 2005, око 25000 речи). Овај ортоепски речник имао је низ издања (2007, 
2008 година), да би се 2009. године појавио под називом Современный словарь. Ударения. 
Произношение. Орфоэпический (Москва, Астрель). Већ 2010. појављује се и његово друго 
издање. Аутор се, дакле, низ година, бави проблемима изговора и акцента руске речи.

Пре него што пређемо на сам опис и анализу речника, рекли бисмо нешто о ортоепским 
и акценатским речницима који су обележили другу половину прошлог и почетак овог века и 
који се данас сматрају узорнима.
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Руски акценат, тачније место руског акцента у речи, већ више од једног века представља 
предмет проучавања најеминентнијих лингвиста русиста. Први руски ортоепски речник који 
је, између осталог, тематизовао проблеме места руског акцента, био је речник из 1955. годи-
не: Русское литературное ударение и произношение. Опыт словаря-справочника (око 50 000 
речи) у редакцији Р. И. Аванесова и С. И. Ожегова. Поменути речник у редакцији истих аутора 
доживео је друго, прерађено издање, већ 1959. године, под називом Русское литературное 
произношение и ударение (око 52 000 речи). Дати речници прерастају у узорне нормативне 
ортоепске речнике, израђене у Руској академији наука у редакцији Р. И. Аванесова 1983. годи-
не (прво издање, око 63 500 речи), пето прерађено и допуњено издање из 1989. године са око 65 
000 речи: Орфоэпический словарь русского языка: произношение, ударение, грамматические 
формы. Последњи наведени речник је још увек најузорнији за питања недоумица изговора и 
места акцента појединих речи руског језика. Мноштвом ортоепских квалификатора, позитив-
них и негативних, дати речник врло изнијансирано процењује нормативност места акцента 
одређене речи или облика речи. О најновијем ортоепском речнику који се ради под окриљем 
Руске академије наука известио је на научној конференцији Фонетика сегодня, одржаној 
2007. године у Москви Л. Л. Касаткин, еминентни руски фонетичар. У свом саопштењу Л. Л. 
Касаткин упознаје учеснике конференције с низом нових ортоепских квалификатора који ће 
бити разрађени у датом речнику1. Када изађе из штампе, поменути речник ће, без сумње, бити 
најузорнији извор нормативности изговора и места акцента. Морамо напоменути да речник 
који приказујемо нема узорност поменутих ортоепских речника, већ припада низу самостал-
них ауторских подухвата (без сумње компетентних лингвиста-русиста), који, свакако, допри-
носе покушају да се проблеми у вези с местом акцента у речи открију и разреше.2

Поменули бисмо и најузорније речнике који су тематизовали само проблеме руског 
акцента. 1951. године био је издат приручник в помощь диктору.3 Већ 1954. је на основу 
датог приручника изашао речник: Словарь ударений. в помощь диктору. Поменути речници-
приручници били су основа за речник из 1960: Словарь ударений для работников радио и те-
левидения (составители Ф. Л. Агеенко и М. В. Зарва), у редакцији К. И. Биљинског, који је до 
2000. године је доживео неколико десетина издања4. У наредним издањима повећавао се број 
речи и облика, а и сам речник се усавршавао. Овај речник је дуго сматран најауторитативнијим 
извором питања места акцента руске речи.

Речник И. Л. Резниченко свакако асоцира његовог корисника на све наведене ортоепске 
(који, између осталог, тематизују и проблеме места акцента у речи) и акцентуацијске реч-
нике. И, мада нема њихову нормативност, узорност и ауторитет, он свакако има методичке 
иновације и квалитете које ћемо у наредним редовима истаћи.

Пошли бисмо од описа самог речника И. Л. Резниченко. Словарь ударений русского 
языка садржи око 10 000 речи и њихових граматичких облика, најчешће оних које праве го-
ворницима проблеме у вези с местом акцента. Аутор речника, како сама истиче у одељку От 
автора (стр. 3–4), сматра да, када је реч о проблемима у месту акцента у речи, није довољно 
употребити квалификаторе «правильно – неправильно». Сви овако квалификовани облици 

1 В. В. Тимофеев 2008. Международная научная конференция «Фонетика сегодня» // вопросы язы-
кознания 2008, № 2, с.155–159.

2 На пример, речник М. А. Штудинера: Словарь образцового русского ударения. Москва: Айрис-
пресс, 2004 (первое издание), 576с.

3 Издао га је Радијски комитет; био је намењен првенствено спикерима радија и телевизије. У 
његову основу ушла је картотека „тешких речи“, коју је основала спикерска група већ од првих дана 
постојања совјетског радија. Под „тешким речима“ аутори су подразумевали тешкоће или погрешке у 
одређеним речима у изговору спикера. Руководилац групе која је састављала картотеку био је до 1941 Д. 
Н. Ушаков, после њега К. И. Биљински. Консултант спикерске групе касније је био С. И. Ожегов. 

4 У XXI веку излази Словарь ударений для дикторов радио и телевидения, Москва, 2003, који је 
саставила Л. А. Введенская.
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се, по правилу, брзо заборављају. Треба, како наводи аутор, «рекомендовать», тј. препоручи-
ти кориснику речника одређене методе уз помоћ којих ће он добро упамтити звучни „лик“ 
одређене речи. На који начин аутор речника ово чини? За помоћ се обраћа песништву и паре-
миолошком фонду руског језика: пословицама, изрекама, загонеткама, како би илустровала 
позитивним примерима место акцента и како би корисник речника који се двоуми у вези с 
правилним местом акцента одређене речи боље упамтио њен звучни „лик“. Ево примера: 
ДИАЛО́Г А сущ.; 220

5 «И пыльный диалог/ Деревьев и дороги/ Смывает, как залог/ Молча-
нья и тревоги.6» (стр. 157). Међутим, аутор се на зауставља само на томе, већ даје (уколико 
се код одређене речи срећу) и примере места акцента старе норме, или народно-поетског, 
дијалекатског или професионалног говора (свака од ових стилских нијанси пропраћена је 
одговарајућим симболом-пиктограмом), илуструјући и дате случајеве примерима. Код речи 
страног порекла аутор нам даје податке о језику из ког је реч узета, коментаришући место 
акцента речи у језику-извору у односу на руски језик. Ево примера у вези с речју диалог, 
коју смо нешто раније наводили: «Слово заимствовано русским языком из французского, ср. 
dialogue с ударением на о. Оно происходит от греческого διάλογος, и соответствующее ис-
точнику ударение диалог ранее было нормой» (стр. 157).

Истакли бисмо да је дати приступ у обради речничког чланка потпуно нов и методички 
усмерен: аутор не покушава само да дефинише стање норме, већ жели и да помогне корис-
нику да научи и запамти правилан акценат. Чак су поједине речничке одреднице снабдевене 
тзв. «узелками на память» („карика за боље памћење“7), тј. да би се лакше упамтило место 
акцента у одређеном облику неке речи (поред стихова или пословице у којима је дати облик 
употребљен), промена дате речи се пореди с неком другом, по значењу блиском речју, на при-
мер: ОКНО́ D сущ.:«Вы не сделаете ошибку в ударении, если, склоняя слово окно, будете мыс-
ленно ориентироваться на слово стекло: мн. ч. окна – стёкла, окон – стёкол и т. д.» (стр. 430).8

Веома нам се допада и то што је свака речничка одредница визуелно добро обрађена: 
глаголске, именичке или придевске промене дате су једне испод других, што код речника, 
ради уштеде простора, најчешће није случај. Веома лако је наћи конкретну одредницу или 
сам облик речи из конкретне одреднице. На пример: ОКНО́ D сущ.

окна
мн.
окна
окон
окнам (стр. 430)

После обраде речничких одредница (стр.25–855), аутор даје два прилога: Прилог I (стр. 
855–875), где су дати акцентуацијски типови промена свих променљивих врста речи (који се, 
иако донекле измењени, по први пут срећу у Граматичком речнику А. А. Зализњака), које 

5 Дате ознаке ћемо објаснити нешто касније у тексту.
6 У стиховима, као и у пословицама је акценат написан само изнад оне речи која је предмет дате реч-

ничке одреднице. Ово, по нашем мишљењу, представља методички недостатак, јер читалац може бити у 
недоумици у вези с местом акцента осталих речи у примеру. 

7 Наш превод. 
8 Дате методичке иновације иснпириши нас на могућност примене ових идеја: речника-минимума руског 

језика проф. Б. Станковића могао би се направити и акценатски речник руског језика за говорнике српског 
језика. Могао би се прикупити одговарајући илустративни материјал који битно не би прекорачивао оквире 
лексичког минимума. Дати материјал, као и речнику који приказујемо, био би сакупљан из пословица, поезије 
и песама за децу, а понеке одреднице би могле бити снабдевене сличним «карикама за боље памћење». Треба-
ло би, уколико би се дати речник састављао, указати на све оне акцентуацијске типове (имајући у виду само 
место акцента у речи) који су исти у руском и српском језику, сваки пут упоредивши конкретну реч руског 
језика с речју српског језика. Следио би се принцип „сличности“ двају словенских језика. 
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аутор назива типовима акцента (типами ударения) или акценатским типовима (акцентными 
типами9). У оквиру речничке одреднице, свака именица је обележена латиничним словним 
индексима А-H или ознаком вне типов. Тако, ако за пример узмемо именице које смо већ наво-
дили, видимо да именица ДИАЛО́Г А сущ. припада именичком «А» типу промене: акценат 
дате именице је увек на основи; или да именица ОКНО́ D сущ. припада «D» типу именичке 
промене: акценат пада на наставак у свим падежним облицима једнине и на основу у свим 
падежним облицима множине. На исти начин су обележене све променљиве врсте речи.

У Прилогу II (стр. 876–943) дато је 260 акцентуацијских правила. Како сама аутор 
каже, у датом речнику, по први пут у пракси састављања речника, демонстриран је покушај 
да се укаже на везу између типова акцента мотивисаних и мотивних речи, а у појединим 
случајевима и на везу гласова појединих речи и њиховој припадности овом или оном типу 
акцента. Ако узмемо за пример именицу ДИАЛО́Г А сущ.; 220, видећемо да се број који се на-
лази у индексу односи на 220. правило дато у Прилогу II, које гласи: «В существительных, 
оканчивающихся на -алог, ударение падает на гласный о этой части слова: залог, генеалог, 
диалог, каталог, минералог, налог.»

Исключение: аналог.» (стр. 931).
Све ове методичке иновације су веома корисне и за саме говорнике руског језика и за 

све оне који руски језик уче.
У првом делу рада смо поменули да дати речник нема узорност, ауторитативност 

и нормативност навођених ортоепских речника и речника акцената који су рађени под 
окриљем Руске академије наука. Он нема ни узорност акцентуацијских речника, рађених у 
редакцији еминентних стручњака-русиста, професора универзитета или чланова Академије 
наука, које су састављали читави тимови стручњака. Овакву констатацију намеће нам сам 
начин састављања – с једне стране је група стручњака под руководством најеминентнијих 
стручњака, дугогодишње истраживање, а сдруге стране – један аутор и, наравно, дугогодишње 
истраживање. Без обзира на сву компетентност аутора-појединца, када више компетентних 
„глава“ донесе (на основу различитих аргумената) одређени закључак, морамо га сматрати 
узорнијим у односу на закључак појединца. Пошто цео речник нисмо и не можемо (а вероват-
но никада и нећемо) прочитати, спровели смо један мали експеримент, како бисмо „испитали“ 
до које мере дати речник можемо сматрати „узорним“. Методом „случајног узорка“ изабрали 
смо по 10 именица или облика именица, 10 облика глагола и 10 облика кратких придева из 
речника Словарь ударений и упоредили их с речником Орфоэпичский словарь русского языка 
(1983) године и речником Словарь ударений для работников радио и телевидения (1967).

2010 1983 1967
апартаменты и апартаменты апартаменты и доп. апартаменты апартаменты
аполог и аполог аполог и аполог аполог
бижутерия и бижутерия бижутерия и бижутерия бижутерия
бондарь и бондарь бондарь и доп. бондарь бондарь
джемперы и джемпера джемперы и доп. джемпера джемпер
кашица и кашица кашица и кашица кашица
пекари и пекаря пекаря и пекари пекаря
творог и творог творог и доп. творог творог
почерки и почерка почерки и доп. почерка почерк
фанза и фанза фанза и фанза фанза

9 Код А. А. Занизняка «схемы ударения», код Н. А. Федянине (Ударение в современном русском 
языке, Москва, 1982.) такође «схемы ударения», а наилазимо и на термине «акцентная (или акцентуаци-
онная) парадигма», «акцентная кривая» (стр. 22). 



Славистика XV (2011)364

Примери које смо уписали у табелу нам указују на чињеницу да је норма у другој по-
ловини XX века била строжа у односу на данашње време: у речнику из 1967. године нема 
нити једног могућег варијантног акцента, прописан је по један (и само један) нормативни 
акцентуацијски облик; с годинама норма постаје толерантнија (речник из 1983. године) и 
код 50% одабраних именица могућ је двојак акценат (оба облика су једнако нормативна), 
док је код преосталих 50% могућ двојак акценат, с тим што је прихватљивији први акценто-
вани лик, док је други, мада припада позитивној страни кодификације, мање препоручљив; 
у речнику из 2010. године видимо апсолутну толерантност: могућа су, равноправно, оба 
акцентуацијска лика10.

И када бисмо процењивали, на основу претходних нормативних речника, нормативност 
датог речника из 2010. године, могли бисмо рећи да је он апсолутно поуздан када је реч о 
покретном акценту (промени места акцента у неком од облика речи), али да не можемо бити 
потпуно сигурни који акцентуацијски лик код речи с варијантним акцентима је боље употре-
бити: ипак, по нашем мишљењу, треба консултовати последње прерађено и допуњено издање 
ортопеског речника из 1983. године11.

И, без обзира на нормативност овог речника која може бити доведена у питање, ме-
тодички иновативни приступ кориснику који по први пут промовише његов аутор сва-
како представља његову добру страну и инспирише на састављање будућих методичких 
акцентуацијских речника руског језика за говорнике српског језика.

Јелена Гинић 
Филолошки факултет Универзитета у Београду

Ксенија Кончаревић: РУСКИ ЈЕЗИК У ТЕОЛОГИЈИ. 
ОБЛИКОвАЊЕ ТЕОЛОШКОГ ТЕКСТА. ТЕхНИКА ПРЕвОЂЕЊА. – 

Београд: Православни богословски факултет, 2011.

Монографија Руски језик у теологији. Обликовање теолошког текста. Техника пре-
вођења дело је проф. др Ксеније Кончаревић, нашег врхунског стручњака у области линг-
водидактике и методике наставе руског језика, аутора више уџбеника за руски језик, врсног 
преводиоца у области теолошке литературе, стручњака у области теолингвистике. Намењена 
је студентима основних и дипломских (мастер) студија у циљу формирања њихове кому-
никативне, лингвистичке, лингвокултуролошке и преводилачке компетенције у владању ру-

10 Исто нам говоре и „случајним узорком“ одабрани глаголски облици и облици кратких придева 
које смо анализирали, али их због уштеде простора нисмо навели у табели као именице: залил и залил; 
обвилось и обвилось; опоишь и опоишь; передал и передал; передоишь и передоишь; перчить и перчить; 
рыкать и рыкать; притворенный и притворённый; притупишь и притупишь; спилось и спилось. Слика 
код датих глаголских облика је иста: речник из 1967 прописује као нормативан само један акцентуацијски 
лик; речник из 1983: 50 % акцентуацијских ликова су равнправно варијантни; 50 % ликова су варијантни, 
с тим што први има предност; речник из 2010 – сви акцентуацијски ликови су равноправно варијантни. 
Облици кратких придева: грустны и грустны; жёлты и желты; неполны и неполны; непрочны и непрочны; 
модна и модна; мокры и мокры; коротко и коротко; спелы и спелы; пышны и пишны; пьяны и пьяны. У 
речнику из 1967 могућ само један акцентуацијски лик; у речницима из 1983 и 2010. код свих наведених 
придева равноправно су могућа оба акцентуацијска лика. 

11 Коначан одговор на ово питање даће најновији ортоепски речник који се ради у Руској академији 
наука (о њему је било речи раније). Можда Словарь ударений И. Л. Резниченко иде правим путем: путем 
апсолутне толерантности у односу према норми и варијантности.
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ским језиком у области академског живота, унутарцрквене комуникације, социокултурној 
и професионалној сфери у домену теологије до нивоа непходног и довољног за њихово 
даље образовање, самообразовање и будући професионални рад. Монографија је профилно 
оријентисана на студенте теологије, те је целокупан материјал одабран према критеријумима 
релевантности за овладавање научним стилом у области теолошких наука, иако теоријско-
сазнајни текстови својом израженом информативном и образовном функцијом могу бити од 
користи студентима било ког факултета.

У целокупној домаћој научној и уџбеничкој литератури намењеној факултетском 
образовању у области страних језика до сада није било одговарајуће литературе оријентисане 
на оспособљавање студената за сналажење у научном тексту, посебно око његовог обликовања, 
нити овако јасно, концизно и приступачно презентираних основних преводилачких техника 
и вештина. Стога ова књига може послужити као модел за слична истраживања везана за ру-
ски језик у другим академски дисциплинама, као и за истраживања у области других страних 
језика како за теолошки тако и за друге образовне профиле.

У структури уџбеника издваја се предговор, основни део и спсиак релевантне лите-
ратуре. У овој књизи већ Предговор има веома изражен мотивациони и информациони 
потенцијал. Студенте мотивишу подаци о глобалној распрострањености руског језика, ста-
тусу у међународној заједници који има, његово изучавање у образовним системима многих 
земаља; то је језик Руске православне цркве на коме се остварује њена разноврсна делатност; 
на том језику постоји богата литература из свих области теологије. Велику информациону 
вредност има овде наведен сажети историјат развоја теолошке мисли у Русији од време-
на примања хришћанства, преко византијско-руских и западноевропско-руских контаката и 
дијалога, па све до наших дана. У Предговору се такође наводе подаци о значају руског 
језика за образовање теолога у Србији у последња два века, када је руски језик био језик 
образовања, језик научне и стручне литературе, и не само из области теологије.

Основни део монографије чини поглавље о карактеристикама научног стила у обла-
сти теологије, као и две релативно независне целине посвећене обликовању теолошког тек-
ста и техници превођења. Почевши од објашњења основних карактеристика научног стила 
у области теологије (интертекстуалност, емоционално-експресивна маркираност теолошког 
исказа), преко објашњавања екстралингвистичких обележја теолошког исказа идентичних 
са обележјима општенаучног стила и стила других дисциплина (прецизност, логичност, ап-
страктност, објективност), аутор ово поглавље завршава навођењем најважнијих лексичких, 
морфолошких и синтаксичких особина теолошког научног текста. У односу на лексички си-
стем специфичности општенаучног и теолошког научног текста огледају се кроз велику фрек-
вентност термина и терминолошке лексике, кроз присуство речи страног порекла, архаизама и 
црквенословенизама, специфичне лексике у функцији организатора излагања (са становишта 
функционалности ове речи се деле на речи које уводе логички контекст, речи које проширују 
одређену информацију, указују на логички след аргументације, констатују веродостојност 
информације или њен извор и др.). Међу морфолошким специфичностима анализира се фрек-
вентност појединих морфолошких категорија (категорија лица, глаголска времена, десеманти-
зовани глаголи, генитивске конструкције и др.). Синтаксичке специфичности огледају се кроз 
доминацију атрибутских и узрочно-последичних реченица, пасивних и безличних реченица.

Под општим насловом Обликовање теолошког текста разматра се информационо-
библиографска апаратура научног дела у области теологије и то: схема библиографског опи-
са књиге и чланка, основне библиографске референце, библиографски регистар, скраћенице 
наслова периодичних издања из области теологије, као и аспекти обликовања научног тек-
ста – општа правила цитирања, општеприхваћене скраћенице за називе библијских књига. 
Даље се разматра апаратура оријентације научне књиге из области теологије, где се наводе 
језички и говорни стандарди који се примењују у анотацији, модели анотација, особености 
рецензије теолошког и научног текста као и језички и говорни модели рецензије, карактери-
стике приказа теолошког научног дела, обрасци приказа са најчешћим језичким и говорним 
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стандардима. Даље се разматра место увода и предговора у структури научног дела, типови 
регистара: предметни, именски и цитатни.

Друга целина приручника – Техника превођења – експлицира најзначајније проблеме из 
области технике превођења уопште и посебно технике превођења теолошког текста. Овде се 
разматрају теме: значај превођења у теологији и цркви, нивои еквивалентности у превођењу, 
врсте текстова и типови превођења, парафраза, адаптација, превођење нееквивалентне лекси-
ке, пермутације, додавање, одузимање, изостављање, превођење дефиниција, превођење тер-
мина, транслитерација и транскрипција, унутарлексичка системност у превођењу, коришћење 
помоћне литературе при превођењу, основне карактеристике писменог превођења, усмено 
консекутивно превођење. На крају је наведена литература, коришћена приликом израде ове 
књиге, која укључује најпознатије и најпризнатије ауторе и дела из области превођења и 
обликовања научног текста, а може се користити за продубљивање и проширивање знања из 
наведених области.

Материјал у уџбенику тематски је структуриран без стандардне поделе на уџбеничке 
лекције. Свака тема објашњава се и усваја кроз три равни: теорисјско-спознајни текст везан 
за насловљену тему, где се приступачно, концизно, научно засновано и језгровито објашњава 
тема на српском језику; следе зналачки одабрани текстови на руском језику; трећу раван чине 
одговарајући систем разноврсних питања, задатака и вежбања.

Због свега што је наведено сматрамо да објављивање универзитетског уџбеника Руски 
језик у теологији: Обликовање теолошког текста. Техника превођења има велику и много-
струку корист, како за теоријско и практично проучавање руског језика у области теологије, 
за унапређење и осавремењавање наставе руског језика струке, тако и као елементарна књига 
за самостално образовање студената завршне године студија, студенте последипломских 
студија и младих научника. Велику корист од ове књиге могу имати сви они који се баве 
превођењем духовне литературе с руског на српски језик, као и они који се баве превођењем 
научне литературе уопште.

Дара Дамљановић 
Филозофски факултет Универзитета у Београду

Богољуб Станковић: РУСКО-СРПСКИ и СРПСКО-РУСКИ  
РЕЧНИК ЗА СРЕДЊУ ШКОЛУ. – Београд:  

Завод за уџбенике, 2011.

Квалитет наставе било ког школског предмета, па и страног језика, процењује се, 
између осталог, и према нивоу оспособљености ученика за самообразовање и саморад. Ако 
се самообразовање постави као циљ едукације, што је императив савремене школе, онда до 
тог циља мора водити пут организованог и вођеног процеса оспособљавања за самоучење, 
самоконтролу, самокорекцију и самоевалуацију ученика. У настави страног језика ученици 
треба да се благовремено оспособе за самостално читање, за различите облике писања, за 
тзв. интерпретационе делатности које налазе примену при раду са литературом, и, не на 
последњем месту, за самостално служење речницима.

Сложеног задатка израде у школској лексикографији до сада најамбициозније зами-
шљеног дидактичког руско-српског и српско-руског речника подухватио се проф. др Богољуб 
Станковић, наш еминентни лексикограф, који, поред волуминозног Руско-српског речника 
обима 55.000 јединица (прво издање Матица српска – Русский язык, Нови Сад – Москва 
1988), има за собом низ успелих остварења у домену школске лексикографије: Речник ру-
ског језика за основну школу, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1979, Школски 
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руско-српскохрватски речник: средњи ниво учења, Завод за уџбенике и наставна средства, 
Београд, 1983, Руско-српски речник за основну школу, Завод за уџбенике и наставна средства, 
Београд, 1999, Школски руско-српски речник: Средњи ниво учења. Завод за уџбенике и на-
ставна средства, Београд, 1995. (сви ови речници доживели су више издања). За рад у об-
ласти наставне лексикографије проф. др Богољуба Станковића квалификује и његов научни 
опус, у коме значајно место заузима монографија Лексикографски огледи, Београд, 1999, а ту 
је и изузетно богато искуство у стварању низа уџбеника руског језика за средње школе, као и 
дидактичких граматика руског језика за основну школу.

Сама замисао да се уз уџбенички комплет за средњу школу уврсти и двојезични реч ник12 
од изузетног је значаја за остваривање циљева наставе руског језика у овом образовном профи-
лу, односно за формирање свих димензија комуникативне компетенције ученика, укључујући 
и културолошку и преводилачку. Речник не само што рационализује усвајање лексике као 
најсложенијег, али и комуникативно најрелевантнијег сегмента наставних садржаја страног 
језика, него и пружа непосредан ослонац ученику у остваривању рецептивне и продуктив-
не делатности на руском језику у усменим и писаним видовима. Уз то, речник омогућава 
ученику да напредује у свим аспектима овладавања језиком на тај начин што оспособљава 
за самостално изналажење података о ортоепској, ортографској, граматичкој, синтаксичкој, 
стилистичкој вредности, културолошкој маркираности, фразеолошкој, афористичкој и 
паремиолошкој употреби, као и лексичко-семантичкој и синтаксичкој спојивости датих речи, 
што је активност која прати све видове говорне делатности. Свакако, присуство речника као 
елемента метаструктуре основног уџбеника, односно серије уџбеника за средњу школу, 
омогућава успешну индивидуализацију наставе страног језика и развијање технике учења.

Како аутор наглашава у Предговору, „овај преводни речник руског и српског језика у 
оба смера (руско-српски и српско-руски) долази у руке његових корисника у време кад се 
интересовање за руски језик и културу поново налази на узлазној линији у Европи и чита-
вом свету, и кад свеколике везе и сарадња Србије и Русије постају интензивније, богатије и 
разноврсније, а руски језик све заступљенији на свим нивоима нашег образовног система 
и све потребнији у свим сферама друштвене стварности Србије. Ове објективне чињенице 

12 У историји наше русистичке лингводидактике идеја о неопходности постојања школских речника 
нашла је своје оваплоћење у више лексикографских дела наставне усмерености: Анђелковић Милош, 
Речник руско-српски. Београд, 1903; Васев Цвета, Српскохрватско-руски тематски школски речник. Бе-
оград, 1969; Ђуровић Димитрије, Речник руско-српскохрватски са граматиком руског језика. Београд, 
1936; Кошутић Радован, Примери књижевнога језика руског.Књ. III. Речник. Београд, 1910; Лавров П. 
А., Српско-руски речник. Панчево, 1903; Маневић Тодор, Школски тематски речник: српскохрватско-
руски. Београд, 1968; Маројевић Радмило, Маројевић Милена, Можајева Валентина, Основни руско-
српскохрватски речник. Приручник за ученике, студенте и наставнике. Москва – Београд, 1985; Menac 
Antica, Audiovizuelna globalno-strukturalna metoda. Priručni rječnik iz prvi dio tečaja. Zagreb, 1963; Menac 
Antica, Audiovizuelna globalno-strukturalna metoda. II dio. Priručni rječnik. Zagreb, 1964; Miljković Tatjana, 
Rusko-hrvatski ili srpski i hrvatsko ili srpsko-ruski džepni rječnik za osnovnu školu. Zagreb, 1971; Mитропан 
Петар, Руско-српскохрватски речник за почетнике. Београд, 1965; Протић С. Петар, Учитељ руског 
језика или речник руских речи распоређених логичним редом са фразеологијом и кратким изводом из фо-
нетике и граматике за ученике гимназије и за друге ученике и самоуке. Београд, 1904; Sokolovski Nikola, 
Rječnik za srednje škole: Ruski. Сарајево, 1967; Станковић Богољуб, Речник руског језика за основну школу. 
Београд, 1979; Станковић Богољуб, Школски руско-српскохрватски речник: средњи ниво учења. Београд, 
1983; Станковић Б., Руско-српски и српско-руски речник за основну школу. Београд, Завод за уџбенике 
и наставна средства, 2004; Стојановић Таса, Ручни речник руско-српског језика. Београд, 1891; Tanovic 
Ilijas, Rusko-srpskohrvatski i srpskohrvatsko-ruski rječnik. 2. izd. Sarajevo, Svjetlost, 1989; Тошић Бори-
сав, Тановић Илијас, Школски рјечник руско-српскохрватски: око 3300 ријечи. Сарајево, 1983; Tošović 
Branko, Erceg Vlado, Rusko-srpskohrvatski, srpskohrvatsko-ruski dječiji rječnik: Leksički minimum. Tematski 
rječnik. Konverzacija. Arandjelovac, 1991; Finci Mojsije, Rječnik za osnovne škole: Ruski. Sarajevo, 1966; 
Шуњара Маринко, Тематски школски српскохрватско-руски речник. Београд, 1974.
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захтевале су стварање таквог лексикографског приручника који ће задовољавати не само на-
ставне потребе средњошколаца који су основама руског језика овладали у основној школи, 
већ и оних који отпочињу да уче руски језик у средњој школи, на факултету, курсевима или 
самостално, као и свим другим корисницима у двојезичним руско-српским (односно српско-
руским) ситуацијама и контактима“.

По количини семантизоване лексичке грађе (10.000 јединица у сваком смеру) речник који 
је пред нама спада у лексикографске приручнике средњег обима, а по задатим циљевима ком-
плексног је карактера јер треба и може да служи за развијање како пасивних, тако и активних 
комуникативних способности, тј. за читање и превођење (служење литературом), говорење и 
писање (продуковање текста). Дело се састоји од следећих структурних елемената: Предговор, 
Објашњења за коришћење речника, Лексикографске техничке скраћенице, вежбе за коришћење 
речника са пратећим „Кључем“, Руско-српски речник, Српско-руски речник и Литература.

Предговор излаже концепцију речника и образлаже његову намену, што је од подједнаке 
важности и за ученика и за наставника са становишта постизања њихове мотивационе го-
товости и увођења у технику служења књигом. Објашњења за коришћење речника су пре-
цизна, јасна, недвосмислена, дидактички добро обликована. Следе лексикографске техничке 
скраћенице као незаобилазни структурни елемент сваког речника. Од посебног значаја са 
становишта дидактичке намене овога дела јесу вежбе за коришћење речника. Како аутор 
наглашава, „у наставној пракси њих не треба схватити као коначан списак конкретних по-
ступака, већ само као образац који ће служити наставнику да на основу садржаја овог при-
ручника и сам креира бројна вежбања“. Вежбе су бројне и типолошки разуђене, градиране по 
степену сложености, а њихов број је довољан за константно укључивање у наставни процес 
у његовој препаративној, оперативној и евалуационој димензији. Посебну похвалу заслужује 
„Кључ“ као конструкцијско решење које омогућава ученикову непосредну аутоконтролу и 
аутокорекцију, без помоћи и непосредног надзора наставника.

Као речник средњег обима, руско-српски раздео (Руско-српски речник) обухвата и прево-
дно семантизује лексички фонд који по резулататима статистичких истраживања покрива у ви-
соком проценту (преко 90%) текстове свих функционалних стилова савременог руског језика, 
тако да је помоћу њега могуће информативно, студиозно и дијагонално читање и превођење 
разноврсне (књижевноуметничке, информативно-пубицистичке, научне и др.) литературе на 
руском језику. При одабиру лексичких јединица које ће бити семантизоване аутор је користио 
више релевантних оријентира – Лексичке минимуме В. В. Морковкина и колектива (Москва, 
1985), речнике у саставу Порогового минимума русского языка О. Д. Митрофанове и колектива 
(Москва, 1996), фреквенцијске речнике, као и све релевантне речнике руског и српског језика 
– комплексне и парцијалне (фразеолошке, лингвокултуролошке, терминолошке) и преводне 
руско-српске речнике. Да би се неутралисале тешкоће које при читању и превођењу могу 
проистећи због неколико процената недостајућих речи, у овом приручнику лексикографски 
су обрађени и преводно семантизовани најчешћи руски префикси и суфикси, што омогућава 
ученику постепено овладавање вештином наслућивања значења непознатих речи.

Основна сврха руско-српског дела речника јесте омогућавање увида у регистар значења 
презентираних лексема (односно лексичко-семантичких варијанти), актуелних за дати ниво 
и профил учења. Међутим, управо с обзиром на изражену дидактичку намену, односно на 
потенцијалну искористљивост материјала речника у говорној делатности ученика, дескрипција 
одабраних лексичких јединица не зауставља се на семантизацији, већ се многа преводно се-
мантизована значења додатно илуструју синтагмама и реченицама, дају се информације о об-
лицима речи и о њиховој лексичкој и синтаксичкој спојивости, указује се на стилску каракте-
ристику речи или одређеног значења, саопштавају се лингвокултуролошки подаци, указује се 
на односе лексема унутар руског лексичког система (појаве синонимије, антонимије, хипо- и 
хиперонимије), скреће се пажња на међујезичка диференцирања која изазивају интерферентне 
појаве у рецепцији и продукцији носилаца српског језика на руском језику у свим њиховим 
пројавним облицима и карактеристичним типовима (недиференцијација, супердиференцијација, 
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реинтерпретација). Посебну акрибичност у обради лексикографске грађе, како у руско-српском 
тако и у српско-руском делу речника, аутор је показао код међујезичких хомонима и паронима 
који, како показују налази бројних истраживања, представљају највећу тешкоћу за усвајање 
приликом учења руског језика у српској говорној средини.

Основна намена српско-руског раздела (Српско-руски речник) јесте помоћ ученицима 
у оспособљавању за активно служење руским језиком у самосталном усменом и писменом 
изражавању. У одабиру презентираних лексема овај раздео се значајно ослања на претход-
ни, али са битном дистинктивном цртом – заступљеношћу преводне семантизације извесног 
броја лексема које, пре свега због препознатљивости (сличног материјалног омотача – фо-
ничне слике), у руско-српском разделу нису нашле места.

Пошто је претежно намењен корисницима чији је матерњи језик српски, а који руски 
језик уче и усвајају у вештачким (школским) условима, дакле изван аутентичне говорне сре-
дине, аутор је с правом сматрао да је довољно да се уз леву (српску) страну речника дају само 
најнеопходније граматичке информације идентификационог карактера, чиме је добијен зна-
тан простор за синтагматско и реченично илустровање преводно семантизованих значења. 
Овако презентиран материјал намењен је у првом реду за активно корићење, тј. продукцију 
текста, како усменог тако и писменог. При његовој селекцији аутор је водио рачуна о фрек-
вентности, комуникативној и спознајној релевантности, стилској неутралности, тематској 
припадности, творбеној вредности и валентносним потенцијалима речи.

Са становишта интерференције и фацилитације посебно место у лексикографској об-
ради одредница заузимају истоветности, сличности и разлике у погледу лексичке и синтак-
сичке спојивости речи. Стога су бројне лексеме, посебно оне са значајним комуникативним 
потенцијалом, представљене у опширним комплексним речничким чланцима, са мноштвом 
илустративних примера употребе. Минуциозно су обрађени предлози у карактеристичним син-
тагмама, са посебним вођењем рачуна о валентносним диференцирањима између два језика. 
Посебну новину у концепцији речника представља покушај да се за одређене теме (ситуационе 
комплексе) понуде (на одговарајућим местима по азбучном реду) комплексни тематски речнич-
ки чланци са типичним фразама и изразима, етикецијским формулама и говорним моделима, 
који могу да помогну кориснику у припреми за говорење на руском језику о датој теми или у 
претпостављеној ситуацији. Таквих тематских чланака, који опслужују сферу животне свакод-
невице, школску, сферу масмедија, социокултурну сферу има укупно тридесет, и сви су одабра-
ни по комуникативној и спознајној релевантности и усклађености са програмом.

Руско-српски и српско-руски речник за средњу школу проф. др Богољуба Станковића 
успешно доприноси остваривању циљева и задатака наставе руског језика у свим њеним 
сегментима, а посебно у планском и систематском овладавању његовим лексичким ниво-
ом. Материјал речника одабран је у складу са свим релевантним методичким захтевима: он 
омогућава сврсисходну и избалансирану активност на развијању свих видова говорне делат-
ности, у садржинској и лингвистичко-комуникативној повезаности са материјалима основ-
ног уџбеника; узима у обзир специфичности усвајања руског језика у инословенској српској 
говорној и социокултурној средини, тако да својим материјалима доприноси превенцији и 
кориговању интерференције, али и максималном искоришћавању трансфера; такође, настоји 
да у што је могуће већој мери уважи узрасно релевантне комуникативно-спознајне потре-
бе ученика, чиме омогућава њихову заинтересованост за употребу речника; одликује се 
занимљивошћу одабраних примера, што је предуслов задовољавања интелектуалних потре-
ба ученика, њихове радозналости, жеље за самопотврђивањем у раду; својим богатством, 
разноврсношћу лексичког материјала, широким дијапазоном понуђених тема и креативном 
разрадом тематских речника он пружа обиље могућности за наставни рад, што све доприно-
си унапређивању квалитета наставе руског језика и побољшању његовог статуса у школама.

Ксенија Кончаревић 
Богословски факултет Универзитета у Београду
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Вучинa Раичевић: РЕЧНИК ЛИНГвОДИДАКТИЧКЕ 
ТЕРМИНОЛОГИЈЕ. –  

Београд: Завод за уџбенике, 2011.

Речник лингводикатичке терминологије проф. др Вучине Раичевића конципиран је као 
специјализовани лексикографски приручник намењен наставницима страних језика, студен-
тима основних, мастер и докторских студија на филолошким и филозофским факултетима, 
лингводидактичарима, школским педагозима и психолозима, као и свима који се баве фунда-
менталним и апликативним питањима лингводидактике и примењене лингвистике уопште. 
Реч је о пионирском подухвату у нашој језичкој и социокултурној средини, где се већ дуже 
време осећа потреба за једним приручником овакве врсте који би на језгровит, концизан начин 
дао најрелевантније информације везане за кључне појмове из свих домена лингводидакти-
ке, као и контактних и комплементарних дисциплина, базирајући се на резултатима савреме-
не науке, уз вођење рачуна и о прогностичкој вредности знања чија је презентација понуђена 
на страницама рукописа, као и о могућностима њихове примене у научном и стручном раду 
потенцијалних корисника. Подсетићемо на чињеницу да у домаћој издавачкој продукцији 
не постоји ниједна општа лингводидактика, а да је и број савремених комплексних прегледа 
лингводидактике везане за одређена језичка подручја (нпр. русистичка, германистичка, ан-
глистичка, италијанистичка лингводидактика) у нашој средини више него скроман.

Потреба израде једног оваквог речника проистиче већ из саме чињенице да је током 
историјског развоја лингводидактике и њеног конституисања у аутономну област педагошких 
истраживања дошло до формирања њеног специфичног појмовно-категоријалног апарата и, упо-
редо са тим, до разраде стручног и научног називља које опслужује ову област – посебног линг-
водидактичког терминосистема. А терминологија се, као што је познато, с правом сматра битним 
конститутивним елементом сваке науке: разлог томе свакако је и чињеница да је њена основ-
на сврха што јасније и семантички једнозначније именовање појмовно-категоријалног апарата 
научних дисципчина. Иако се при стварању термина тежи њиховој максималној прецизности, 
једнозначности и адекватности, тај захтев тешко се реализује и у егзактним наукама и дисциплина-
ма са веома дугом традицијом, а камоли у тако младој области као што је лингводидактика (имамо 
у виду њено егзистирање као засебне науке). Осим тога, ваља имати у виду и чињеницу да, према 
налазима М. Н. Вјатјутњева, у методици наставе страних језика на сваких 10–15 година долази до 
радикалних промена истраживачких парадигми13, што се неминовно одражава и на изменљивост 
терминосистема. Данас, на савременом нивоу развоја методике наставе страних језика, још увек 
се не може говорити о довољно кохерентном и разрађеном појмовно-терминолошком апарату ове 
дисциплине који би чинио довољно уређен систем. У бројним случајевима нема јединственог и 
општеприхваћеног приступа одабиру термина и њиховом семантичком одређењу, не само у окви-
рима опште лингводидактике, већ и на нивоу теорија наставе појединих страних језика. Мно-
ге појаве и појмови из области опште и парцијалних лингводидактика нису довољно теоријски 
разрађени и немају своје терминолошке називе: такав је случај, рецимо, са типологијом апарату-
ре огранизације усвајања (вежбања) у настави страних језика, где само незнатни број вежби које 
се уграђују у уџбенике и примењују у наставној пракси имају и своје специјалне стручне називе, 
затим са бројним неименованим методичким поступцима, и сл.

Лингводидактичка терминологија14 представља отворен систем који се перманентно 
богати новим јединицама. Истовремено, у том систему долази до стандардизације, уношења 

13 М. Н. Вятютнев, Методологические аспекты современного учебника русского языка как ино-
странного. – Русский язык за рубежом, Москва, 1988, 3, стр. 71–76.

14 О специфичностима лингводидактичке терминологије, пре свега на руском и српском говорном 
подручју, исп. К. Кончаревић, Руски лингводидактички речници. – Анали Филолошког факултета, Бео-
град, 2000, св. 20, стр. 427–437.
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коректива, одбацивања неадекватних решења. Штавише, планско и сврсисходно изграђивање 
терминолошког апарата лингводидактичке науке битан је чинилац превазилажења терми-
нолошки пропуста изазваних бурном експанзијом истраживања у области наставе језика и 
уједно неопходан предуслов њиховог даљег развоја. Рад на стандардизацији лингводидак-
тичке терминологије треба да буде крунисан издавањем посебних терминолошких речни-
ка који би садржали номенклатуру стручног и научног називља из ове области и њихову 
интерпретацију, пре свега општеприхваћену или шире прихваћену (заступљену у уџбеницима, 
приручницима и општим прегледима из ове дисциплине), али по потреби и у индивидуалним 
терминосистемима (код најрелевантнијих аутора).

Др Вучина Раичевић подухватио се сложеног задатка израде једног оваквог специјалног 
речника из области лингводидактике, првог на српском језичком подручју, ослањајући се, 
с једне стране, на остварења овога типа присутна у другим, пре свега словенским, лекси-
кографским традицијама15, а с друге, вршећи ексцерпирање грађе из монографија, научних 
и стручних чланака, уџбеника, приручника из свих грана методике наставе страних језика 
изворно написаних на српском језику. На тај начин, речник је попримио енциклопедијски 
карактер, будући да инвентаризује савремено стручно и научно називље присутно у репре-
зентативним изворима на нашем језику и даје серије дефиниција и података који комплексно 
расветљавају сваки од одабраних термина. Структура и обим тих допунских података, пре-
зентираних након дефиниције, зависе од релевантности и опсега значења сваког конкретног 
термина. Уз то, нагласићемо да овај речник, према ауторовој интенцији, има и снажно из-
ражену менторску и усмеравајућу функцију: замишљен је да послужи као допуна постојећој 
уџбеничкој литератури, оријентир при самосталном проучавању научних дела из области 
лингводидактике, писању семинарских, специјалистичких, дипломских, дисертационих ра-
дова, стручних чланака, реферата које наставници, педагози, просветни надзорници подносе 
на састанцима стручних актива, саветовањима, семинарима за стручно усавршавање и сл. 
Стога се у овој књизи у оквиру великог броја речничких чланака (Речник садржи око 1.500 
термина и терминолошких синтагми) нуди и упућивање на друге одреднице са којима је дати 
термин у корелацији.

Процедура израде овога речника укључивала је неколико етапа: (а) теоријско заснивање 
структуре речника, одабира и презентације лексема, (б) селекцију грађе на основу извора 
– примарне (лингводидактичка, лингвистичка, педагошка научна и уџбеничка литература) 
и секундарне литературе (домаћи и страни лингвистички, педагошки, психолошки и стра-
ни лингводидактички енциклопедијски приручници и речници), (в) лексикографску обраду 
одредница и (г) апробирање материјала у наставној пракси. У вези са (а) основна дилема 
аутора састојала се у томе који ће слојеви лексике бити презентирани. С обзиром на на-
мену речника, аутор се определио за вишеслојност лексикографског материјала, његово 
заступљивање по концентрима, тако да у најужи круг уђу термини лингводидактичких дис-
циплина (опште и посебне методике страних језика, теорије метода, теорије говорних де-
латности, теорије уџбеника, теорије часа, теорије аудиовизуелних средстава, итд.), следећи 
концентар чине термини контактних и комплементарних наука (философија, психологија, 
педагогија, дидактика, лингвистика са низом поддисциплина), да би се у најширем концен-
тру нашле терминолошке лексеме везане за општу методологију науке и технику научног 
рада. У етапи (в), с обзиром на дидактичку намену овог речника и срачунатост на шири круг 
корисника – методичара наставе свих живих и класичних језика који су заступљени у нашем 
образовном систему – аутор је водио рачуна о терминолошким варијацијама шире социо-
лингвистичке природе у српском језику, тј. о постојању дублета и различитих опсега значења 

15 У руској лингводидактици најзначајнији лексикони методичке терминологије јесу: Ю. Качаров, 
Методический словарь. Харьков, 1925; Д. Поуви, И. Чельш, Пособие по методической терминологии. 
Москва, 1982; М. Р. Львов, Словарь-справочник по методике русского языка. Москва, 1988; Б. А. Глухов, 
А. Н. Щукин, Термины методики преподавания русского языка как иностранного. Москва, 1993.
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семантизованих лексема на основу социокултурних и научних традиција одређених регија 
(русистичка, србистичка, англистичка, романистичка, германистичка, италијанистичка, хи-
спанистичка итд. лингводидактика, методика наставе класичних језика), определивши се, 
природно, за решења која представљају мост између домаће лингводидактичке терминологије 
формиране протеклих деценија и терминолошких решења из страних средина која обогаћују 
домаћи лингводидактички терминосистем. Напокон, речник је успешно прошао и етапу (г) 
– апробације у наставној пракси, показавши се као незаобилазно средство обогаћивања ме-
тодичке компетенције студената и одигравши важну интегративну улогу у систему средстава 
наставе методике у филолошком образовном профилу.

Структуру Речника чине следећа поглавља: Предговор, Напомене о начину обраде 
одредница, структури и употреби речника, Најважније скраћенице, Речник, Литература 
и Садржај.

Пописани термини речника дати су по азбучном реду.
У вези са селекцијом материјала, аутор у Предговору истиче да се при избору појмовних 

и терминолошких одредница руководио следећим критеријумима: 1) маркираношћу места 
датог појма у ширем систему дидактичко-методичких појмова, 2) тематским критеријумом, 
3) семантичком вредношћу и прецизношћу, 4) стилском маркираношћу, 5) фреквентношћу 
термина, 6) указивањем на сферу употребе и примене термина, 7) настојањем да дефинисање 
и тумачење термина буде што потпуније и прецизније с тачке гледишта лингвистичке (семан-
тичке) рецепције, 5) изостављањем ретких (и за методику небитних) пренесених и конота-
тивних значења појма.

Дефиниције и тумачења одредница презентирани су по уобичајеним стандардима за 
овакав тип речника. Структура и обим информација о сваком конкретном термину зави-
сили су од његовог семантичког опсега и важности, односно лоцираности на центру или 
периферији лингводактичког термоносистема; стога су, како истиче аутор, «у једном броју 
случајева давани опширнији подаци и објашњења енциклопедијског карактера, с циљем 
да се задовоље потребе корисника речника које се односе на што потпуније информисање, 
проучавање и праћење актуелне лингводидактичке и шире терминологије значајне за теорију 
и праксу учења страних језика; тако, на пример, у речничком чланку о диктату, као по-
себном типу фонетско-ортографских и аналитичко-синтетичких вежби, наводе се различите 
врсте диктата, њихова намена, циљ и функционалност». Дефиниције одредница и пратећи 
коментари у складу су са савременим нивоом развијености науке, функционални су, јасни, 
језгровити, непротивречни, а посебно је приметно ауторово настојање да понуђене речнич-
ке чланке дидактички транспонује, што се очитује у приступачном излагању дефиниција и 
коментара и опредељивању за становишта која су прихваћенија код већег броја аутора или 
поседују консензус методичара.

Илустроваћемо ауторов приступ неколиким примерима:
Аутоевалуација (грч. autos само + лат. evaluatio одређивање вредности, процењивање) 

– самовредновање, самооцењивање; у лингводидактици посебна структурна компонента на-
ставе страног језика која омогућава ученицима да сами провере и стекну увид у резултат 
сопственог рада и успеха у овладавању језиком; тако, на пример, повратне информације 
(решења или кључ задатака) у уџбенику страног језика имају не само информативну него 
и мотивациону улогу за ученике, нарочито у вези са стицањем метакогнитивног увида у 
властита постигнућа (тзв. „знања о себи“); повратне информације омогућавају ученицима 
да, пошто стекну увид у резултате својих активности, предузму одређене мере како би се 
повећала ефикасност учења.

Аутоконтрола – в. самоконтрола.
Аутокорекција (грч. autos сам + correctio исправљање, поправљање, дотеривање) – в. 

самокорекција.
Самоконтрола – једна од етапа наставних активности ученика која треба да се практикује 

од првих школских дана; врста контроле чији је објекат сама делатност вршиоца контроле; 
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свесна оцена резултата сопствене наставне делатности и касније њено регулисање с циљем 
да се постине сагласност између добијених и очекиваних резултата; самоконтрола у настави 
језика је један од обавезних задатака наставе; реализује се таквим псотупцима, као што је: 
проверавање исправности написаног текста, контрола превода неког текста или реченица 
помоћу речника, проверавање својих одговора на постављена питања уз помоћ уџбеника и 
приручника, контрола сопственог изговора, интонације и изражајности говора уз помоћ маг-
нетофона/касетофона, поновно читање уџбеничког текста ради провере и маркирања пра-
вилности и целовитости одговора везаних за текст, конторла решења постављених задатака 
уз помоћ приручника или «кључа».

Самокорекција (лат. correctio поправљање, исправка) – самоисправљање; један 
од дидактичких метода учења; у настави страних језика врста наставног рада и учења 
које се састоји у самосталном исправљању почињених грешака у писменом или усменом 
изражавању; самокорексција се заснива на раније стеченом искуству у језику и говору.

Макроструктура уџбеника страног језика – глобална архитектоника уџбеника у це-
лини (текстуалне и вантекстуалне компоненте – апаратура организације усвајања: систем 
вежби; апаратура оријентације: предговор, садржај, регистри; илустративни материјал).

Речник лингводидактичке терминологије др Вучине Раичевића представља вредно лек-
сикографско остварење које омогућава ваљан увид у пропблематику савремене лингводи-
дактике. Он ће, уверени смо, бити незаобилазни приручник за све који се на овај или онај 
начин баве проблематиком наставе и учења страних језика. Својим материјалом ово дело 
ће допринети подизању квалитета домаће лингводидактике, а свакако ће извршити велики 
утицај на стандардизацију одговарајућег српског терминосистема, ствараног под утицајем 
страних традиција и без довољно корелације са терминологијом методике наставе српског 
језика као матерњег; ту корелацију је аутор речника, управо захваљујући свом славистичком 
образовању и увиду у одговарајућу литературу, успешно остварио.

Ксенија Кончаревић 
Богословски факултет Универзитета у Београду
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ИЗ СЛАВИСТИЧКОГ ЖИВОТА

ДРАГОЉУБ ПЕТРОВИћ И СНЕЖАНА ГУДУРИћ  
– ДОБИТНИЦИ НАГРАДЕ «ПАВЛЕ ИВИћ» ЗА 2010. ГОДИНУ

Одбор за доделу Награде «Павле Ивић» (при Славистичком друштву Србије) одлучио 
је да ово признање за 2010. годину дедели књизи проф. др Драгољуба Петровића и проф. 
др Снежане Гудурић Фонологија српскогa језика, Београд (Институт за српски језик САНУ, 
Београдска књига, Матица српска), 2010, стр. 524. 

Књига Д. Петровића и С. Гудурић доноси високе оцене вредан резултат напора да се 
чињенице о природи гласова српског језика осмотре с неких савременијих становишта и 
представе њихове битне функционалне особености. Након кратког Предговора (у коме су из-
ложена по ла зи шта на којима је књига заснована) и опсежнијег Увода (у коме је осветљена суд-
бина срп ског језика од Вука до данас), Фонологија српскога језика има два крупна поглавља: 
Фо не т ика, стр. (припремила га је С. Гудурић) и Фонологија (припремио га је Д. Петровић). 

У поглављу о фонетици, уз исцрпан преглед артикулационих карактеристика сва ко га 
гласа појединачно (пре свега – с ослонцем на достигнућима Б. Милетића), најкрупнија но-
ви на тиче се осветљавања природе гласова са становишта њихових акустичких својста ва и 
у томе треба видети један од највећих домета у фонетским истраживањима српскога је зи ка 
нашега времена. За сваки глас утврђене су битне артикулационо-акустичке карак теристике, 
одређена природа гласовног канала, преузети сви Милетићеви палатограми, за вокале (и со-
нанте) прецизно одређене формантске особености, а за консонанте утврђена при рода пре-
граде и утицај непосредног окружења на њихове модификације. Све је то рађено уз помоћ 
великога броја скица, табела, спектрограма, при чему је за многе гласове до  но шено мноштво 
таквих појединости да би се они могли осмотрити у различитим окру жењима и утврђена 
мера њихове варијативности. Такви су поступци омогућили да се врло прецизно одреде осо-
бености свих гласова и да се некима од њих одреде друкчији класи фи кациони параметри 
у поређењу с онима на које смо навикли. Тако се, примера ради, „пре лазност“ гласова [в ј] 
огледа у широком распону изговорних варијација, а оно што се код њих сматра битним јесте 
чињеница да они по артикулационим својствима припадају кон сонантима, а само их звуч-
ност као иманентно својство може „повезати“ са сонантима. 

Такве су појединости омогућиле да се и у другом поглављу неке фонемске класе 
посматрају на друкчији начин: када се, рецимо, из регистра сонаната искључе [в ј], аутомат-
ски се искључује и струјност и из регистра дистинктивних обележја стридентност; тиме се 
битно упрошћава и фонолошки опис јер се «сонорност» везује за оне фонеме које су редун-
дантно звучне (као и вокали) и тиме се супротстављају свима осталим код којих је звучност 
релевантна (па се, по томе, /в/ „упарује“ с /ф/, а /ј/, по друкчијем обележју, с /х/). На сличан 
начин може посматрати и српски прозодијски систем, у коме се на фонетској равни срећу три 
контраста (по квантитету, интонацији и месту акцента), али су фонолошки релевантни само 
први и трећи будући да се онај други појављује само на слоговној граници и по томе се и он 
везује за акценатско место (при чему се на „новоштокавско акценатско померање“ може гле-
дати једино као на асимилацију по висини тона). Аутори, несумњиво скромно, говоре о сво-
ме напору да се пречисте неки основни фонолошки појмови и да се предложи и образложи 
јединствен регистар дистинктивних обележја, чији се број у постојећој литератури, иначе, 
креће од 6 до 15, а у њиховом свођењу обележја на 9 ишчитава се настојање да се пронађе 
мера у ономе што је засад тешко саизмерљиво.
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У своја разматрања аутори су свесно укључили и поглавље о морфонологији, пробле-
матику која се у новије време обично везују за морфологију. Упориште за такав поступак 
аутори нала зе у чињеници да се на исте појаве може гледати с различитих страна, али да то 
за њихову су штину не може имати никаквога значаја; све се фонемске промене појављују на 
мор фем ским шавовима, тј. узроковане су морфемском конфигурацијом текста, али за саму 
њи хову природу те појединости могу имати само формалан значај: промена морфске струк-
туре своди се у њима на промену фонских појединости. 

Издвојили смо овде само неке појединости из награђене књиге, а могли смо им додати 
и многе друге, рецимо — оне о природи слога или оне о обележјима прозодијске норме у 
данашњем стандардном српском језику, али и изнето сматрамо довољним за неке општије 
опсервације и о ономе што она доноси науци о српском језику. Фонологија српскога језика 
припремљена је у оквиру пројекта Министарства за науку и технолошки развој Републике 
Србије Опис и стандардизација српског језика, који је покренуо Одбор за стандардизацију 
српског језика. Настала је као пето дело едиције Прилози граматици српскога језика. До-
сада су објављене четири књиге: И. Клајна, Творба речи у савременом српском језику, Први 
део: Слагање и префиксација (2002); Други део: Суфиксација и конверзија (2003); П. Пи-
пер, И. Антонић, В. Ружић, С. Танасић, Љ. Поповић, Б. Тошовић, Синтакса савременога 
српског језика: Проста реченица (2005); Р. Драгићевић, Лексикологија српског језика (2007). 
Фонологија српскога језика чини нови, значајни корак у, коначно организованом, напору 
српске лингвистике да научну јавност снабде инструментима у којима би се резимирала бит-
на знања о језику који је Вук Караџић, за потребе српског народа и српске културе, реформи-
сао половином XIX века. Научној јавности је предато дело достојно награде која носи име 
до данас несумњиво највећега српског фонолога. У дубоком трагу који је велики научник 
оставио у словенској, европској и светској лингвистици посебно се, наиме, издваја Ивићев 
закон о понашању дистинктивних обележја у затвореним фонолошким системима.

Председник Одбора за доделу Награде «Павле Ивић» 
академик Слободан Реметић, редовни члан АНУРС

ПРВИ МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ РУССКОЕ СЛОвО НА БАЛКАНАх  
(Шумен, 14–16 Х 2010)

Од 14. до 16. октобра 2010. године у Бугарској на Шуменском државном универзите-
ту „Епископ Константин Преславски“ одржан је Први међународни симпозијум „Руска реч 
на Балкану“ (Русское слово на Балканах) у организацији Катедре за руски језик, теорију и 
историју књижевности Шуменског универзитета, Друштва русиста Бугарске и Федерације 
пријатељства с народима Русије и ЗНД. Свесрдну помоћ у организацији симпозијума пружи-
ло је и руководство града Шумена. 

Свечаном отварању симпозијума присуствовали су многобројни високи гости, а у име 
Руске Федерације учесницима симпозијума обратили су се господин Јуриј Соловјов, гене-
рални конзул РФ у Бугарској, те господин Виктор Метелкин, први секретар Амбасаде РФ у 
Бугарској. У име домаћина успешан рад симпозијуму-пиониру пожелели су представници 
града, Универзитета и Факултета хуманистичких наука, а отворила га је проф. др Илијана 
Владова, председник Друштва русиста Бугарске и заменик председника МАПРЈАЛ-а. Такође, 
у првом, свечаном делу конференције, указано је поштовање проф. др Стефани Димитровој, 
почасном професору Шуменског универзитета и оснивачу Катедре за руски језик на Шумен-
ском универзитету, уручивањем поклона поводом њеног 75. рођендана. 
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Учешће у раду Симпозијума узело је око 80 русиста из земаља Балкана (Бугарске, 
Србије и Грчке), као и Русије, Украјине, Естоније и Казахстана. Радни део симпузијума је 
трајао два дана, током којих је одржано једно пленарно заседање (приликом отварања), те 
већи број заседања у пет секција: 1. секција за језик, 2. секција за књижевност, 3. секција за 
културу, 4. секција за превођење и 5. секција за методику наставе руског језика. Поред рада 
у секцијама, одржан је округли сто на тему „Основни правци развоја савремене русистике у 
земљама Балкана. Могућности разраде заједничких пројеката“. 

Основне подтеме секције за језик биле су „Функционални и когнитивни приступ језицима 
Балкана у поређењу са руским језиком“ и „Утицај руског језика на развој језика на Балкану“. 

У оквиру секције за књижевност реферати су били посвећени темама општих и 
појединачних тенденција у развоју савремене књижевности на Балкану, те компаративно-
контрастивним истраживањима балканских и руских књижевних модела. 

Питањима универзалног и специфичног у културама земаља Балкана и Русије, као и 
веома актуелној језичкој концепутализацији света на Балкану били су посвећени реферати, 
прочитани у оквиру секције за културу. 

О превођењу као средству комуникације балканских језика и култура са руским језиком 
и руском културом, те о рецепцији руске књижевности у конктексту балканских књижевности 
говорило се на секцији за превођење. 

Као и претходне четири секције, и секција за методику, у оквиру које је прочитано више 
радова који су се тицали како општих питања предавања руског језика као страног, тако и 
специфичности наставе руског језика у земљама Балкана, била је добро посећена. 

Радни део Сипозијума је завршен доношењем општег закључка свих учесника да је 
постављен још један добар камен-темељац за даље унапређење како међусобне сарадње ру-
систа са Балкана, тако и њихове заједничке и појединачне сарадње са „земљом-матицом“, тј. 
Русијом, али и шире. 

Такође, на опште задовољство, изречена је констатација да је рад у оквиру свих секција 
био веома садржајан, што би требало да потврди и зборник прочитаних радова који ће бити 
објављен. Оно што се у зборнику неће моћи прочитати, а што је рад по секцијама учинило ве-
ома продуктивним и занимљивим, свакако су веома живо вођене дискусије. Не мало важним 
се чини и чињеница да су рад Симпозијума веома активно пратили не само његови учесници, 
већ многобројни слушаоци, међу којима су били и наставници руског језика из Шумена, али 
и студенти Шуменског универзитета. 

После одлично организованог радног дела Симпозијума уследио је заслужени одмор: 
екскурзија по Шумену и Шуменској области (између осталог, у стару престоницу Бугарске – 
Преслав), где се дружење учесника наставило у неформалној атмосфери. 

Са жељом да добра иницијатива бугарских русиста стоструко уроди плодом, изражавамо 
им захвалност (понајвише члановима шуменске Катедре за руски језик) на уложеном труду, 
уверени да ће то допринети и да „руска реч“ још звонкије и радосније зазвучи на Балкану. 

Драгана Kеркез, Биљана Марић 
Филолошки факултет Универзитета у Београду
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
РКИ в СОвРЕМЕННОЙ ОБРАЗОвАТЕЛЬНОЙ  

И ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ  
(Москва, 18–19 ноября 2010 г.)

18–19 ноября 2010 года в МГУ в рамках празднования 300-летия со дня рождения М. 
В. Ломоносова проходила Международная научно-практическая конференция «РКИ в совре-
менной образовательной и геополитической парадигме», организованная филологическим 
факультетом МГУ, кафедрой русского языка для иностранных учащихся естественных фа-
культетов. На торжественном открытии в конференц-зале МГУ с приветственным словом 
выступила декан МГУ, д. ф. н., проф. Марина Леонтьевна Ремнева, которая подчеркнула 
огромную роль русского языка в пропаганде русской культуры, распространении русского 
языка и культуры в мире и той роли, которую играют преподаватели РКИ в этом процессе. 

В форуме приняли участие около 200 ученых из ведущих высших учебных заведений 
России, ближнего и дальнего зарубежья, в том числе Сербии, Польши, Венгрии, Украины, 
Казахстана, Таджикистана, США, Ирана, КНР, Кореи, Монголии, Саудовской Аравии, Ис-
пании, Турции, Тайваня, Японии, Таиланда. Основная цель конференции – обмен опытом 
преподавания РКИ, обсуждение новых научных парадигм изучения русского языка, новых 
технологий и направлений в обучении РКИ, привлечение внимания специалистов к теорети-
ческим и прагматическим вопросам межкультурной коммуникации. 

Широта тематики докладов, представленных на лингвистической и методической сек-
циях, дает представление о круге интересов современных русистов. Подобные встречи по-
зволяют обменяться опытом, скоординировать усилия языковедов в плане разработки во-
просов теории и методики преподавания русского языка, сопоставительной лингвистики, 
проблем обучения русскому языку в условиях дальне- и близкородственного билингвизма, а 
также полилингвизма, что чрезвычайно актуально в настоящее время. 

На пленарном заседании выступили известные русисты и методисты д. ф. н. проф. МГУ 
Всеволодова М.В., д. ф. н., проф. ГИРЯ им. Пушкина Митрофанова О. Д., д. ф. н., проф. 
ГИРЯ Формановская Н. И., к. ф. н., доц. МГУ Брызгунова Е. А., д. ф. н., проф. СПГУ Химик 
В. В., д. ф. н., проф. РУДН Шаклеин В. М., к. п. н., проф. Хавронина С. А., д. п. н., проф. 
ГИРЯ Щукин А. Н., д. п. н. проф. Молчановский В. В. Докладчики говорили о русском языке 
в зеркале других языков, о русском языке в аспекте универсального и специфического, о 
компетентностном подходе к обучению РКИ, о внимании к прагматическому аспекту препо-
давания РКИ на современном этапе, о становлении коммуникативной личности в процессе 
изучения РКИ, о современных проблемах обучения РКИ в аспекте культурологических и 
прагматических исследований. Прозвучавшие на пленарном заседании доклады отличались 
высоким теоретическим уровнем и глубиной размышлений над современными языковыми 
фактами, содержали значимые в теоретическом и прикладном отношении положения.

На конференции работали 7 секций, в рамках которых был рассмотрен обширный круг 
вопросов, посвященных актуальным проблемам современного научного знания в области 
лингвистики: анализу общих вопросов национально-культурной специфики речевого пове-
дения в теории и практике преподавания русского и иностранного языков (в аспекте антро-
поцентрического, когнитивного, межкультурного подходов), исследованию возможностей 
речекультурных образований с учетом ментальных особенностей этноса, рассмотрению 
различных уровней современного литературного процесса в контексте межкультурной ком-
муникации и разноаспектных методических решений совершенствования качества образова-
тельного процесса на современном этапе. 

В секции I «Проблемы лингводидактического описания русского языка как иностранного» 
обсуждались различные теоретические вопросы, особенно большое внимание было уделено 
вопросам коммуникативного синтаксиса, изучению русского глагола. 
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 В отдельную секцию II «Научный текст в иноязычной аудитории» были выделены 
доклады, посвященные трудностям при обучении иностранных учащихся чтению и 
аудированию аутентичных текстов научного стиля, изучению русской терминологической 
лексики в иностранной аудитории, изучению научного текста в разных профильных вузах, 
формированию средствами русского языка профессиональной компетентности иностранных 
студентов, обучению конспектированию учебной литературы. 

Многие доклады, сделанные в рамках секции III «художественный текст в иноязычной 
аудитории», содержали лингвистический и литературоведческий анализ художественного 
текста на материале произведений русских писателей на занятиях по РКИ, были посвящены 
роли русской литературы в обучении иностранных студентов русскому языку, содержали 
анализ восприятия художественного текста представителями разных иноязычных культур. 

Доклады в секции IV «Проблемы межкультурной коммуникации в новой геополитической 
парадигме» были посвящены культурологическому аспекту изучения языка, вопросам 
учета национально-культурных особенностей в практике преподавания РКИ, особенностям 
русского коммуникативного поведения, психологическим особенностям межкультурной 
коммуникации, путям формирования социокультурной и лингвокультурной компетентности, 
рекламной коммуникации как социо- и лингвокультурному феномену, национально-куль-
турной специфике фразеологической и паремиологической концептуализации. Ряд докладов 
был посвящен образу России в иностранных СМИ и его значению в мотивации изучения 
РКИ. 

Внимание участников секции V «Методика преподавания РКИ» было обращено на 
особенности преподавания русского языка в современных условиях, на вопросы тестирова-
ния и содержания его уровней в российской и зарубежной системах образования, личностно-
ориентированный подход в формировании лингвокультурной компетентности, факторы по-
вышения эффективности обучения РКИ. Новые учебные комплексы по русскому языку для 
иностранных студентов и требования, предъявляемые к современному учебнику по РКИ, 
были также предметом обсуждения участников методической секции. 

В секции VI «Новые информационные технологии в преподавании РКИ» обсужда-
лись вопросы современных методов и технологий обучения, внедрения мультимедийных 
комплексов, инфокоммуникативных технологий в практику преподавания РКИ, использо-
вания культуроориентированных курсов, интерактивных методов, электронных пособий, 
Интернет-источников при преподавании РКИ.

Доклады участников секции VII «Сравнительно-сопоставительные аспекты описания 
РКИ» были посвящены вопросам сопоставительного изучения и описания русского и других 
языков. На материале польского, чешского, испанского, турецкого, японского, корейского, 
арабского языков докладчики демонстрировали общее и специфическое в изучаемом и род-
ном языке учащихся, показывали роль сопоставительных исследований в области фонетики, 
лексики, грамматики, синтаксиса для интенсификации процесса обучения РКИ в разных на-
циональных аудиториях. 

Подводя итоги работы конференции, участники отметили актуальность поставленных 
и обсуждаемых проблем, высокий научный уровень конференции. Вскоре после конферен-
ции был издан сборник тезисов докладов, отражающих содержание докладов, прозвучавших 
на пленарных заседаниях и в отдельных секциях.

Е. М. Маркова 
Кафедра славянской филологии 
Московского государственного  

областного университета
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ПРЕДЈУБИЛАРНО СЛАВИСТИЧКО ОКУПЉАЊЕ: 
49. СКУП СЛАвИСТА СРБИЈЕ 
(Београд 11 – 14. јануар 2011)

У време зимском распуста, од 11. до 14. јануара 2011. године у Београду је одржан 
традиционални зимски Скуп слависта Србије, овог пута 49. по реду. Као и претходних го-
дина, на овом научном и стручном славистичком окупљању реализована су три програма: 
(1) научни славистички симпозијум о теми „Актуелно стање изучавања словенских језика, 
књижевности и култура“, (2) семинар за стручно усавршавање русиста Србије и размене ис-
куства с русистима из других словенских земаља („Зимска школа 2011“) и (3) Међународни 
научно-образовни форум „Трећи београдски сусрет словенских русиста“ о сталној теми Сав-
ремено изучавање руског језика и руске културе у инословенском окружењу. Сва три програ-
ма међусобно су се допуњавала и одвијала се у предјубиларној атмосфери, као својеврсна 
припрема за јубиларни – 50. скуп слависта Србије у следећој години.

На отварању Скупа 11. јануара 2011. године на Филолошком факултету у Београду 
са поздравним речима су иступили амбасадор Руске Федерације у Србији господин Алек-
сандар Васиљевич Конузин, декан Филолошког факултета проф. др Александра Вранеш и 
председник Славистичког друштва Србије проф. др Богољуб Станковић. Свечано заседање 
настављено је у читаоници Катедре за славистику Филолошког факултета, где је одржана 
церемонија даривања књига Филолошком факултету од стране Дома руске дијаспоре „Алек-
сандар Солжењицин“ из Москве. Књиге је у име дародавца предала Татјана Јурјевна Иринар-
хова, координатор програма за Балкан у Дому руске дијаспоре.

Рад Скупа настављен је пленарном седницом, на којој су реферате саопштили: Јасмина 
Грковић-Мејџор, Ксенија Кончаревић, Богдан Косановић, Оливера Радуловић, Ениса Успен-
ски, Драгослава Жутић и Ана Голубовић. А у паузи до поподневног наставка рада одржана је 
Годишња скупштина Славистичког друштва Србије.

У току поподнева симпозијумски програм одвијао се у секцији на којој су своје рефе-
рате саопштили словакисти и полонисти, а учесници семинара за стучно усавршавање на-
ставника радили су у Руском дому у Београду. На њиховом програму су била три предавања и 
једно практично вежбање по групама. Предавања су одржали предавачи из Института „А.С. 
Пушкин“ из Москве Људмила Вадимовна Фролкина и Наталија Борисовна Битехтина, а 
такође руководилац образовних програма у Руском дому Иља Сетгејевич Тјапков. Практич-
не вежбе по групама одржале су поменути предавачи из Москве и Светлана Гољак, лектор на 
Катедри за славистику.

И 12. јануара симпозијумски програм се одвијао на Филолошком факултету. У оквиру 
двеју секција саопштено је 19 реферата о питањима језика, књижевности и методике наста-
ве. Наступили су русисти, србисти и бохемисти из Србије (Београд, Нови Сад, Крагујевац), 
Украјине (Кијев) и Бугарске (Велико Трново). Тога дана у Руском дому су учесницима семи-
нара предавачи из Москве одржали два предавања из језика и методике наставе. По групама 
су одржана вежбања у развијању усмених и писмених комуникативних способности. Отво-
рена је изложба савремених уџбњеника и приручника за наставу руског језика у Србији, које 
је објавио Завод за уџбенике, а проф. др Ксенија Кончаревић представила је „Руско-српски и 
српско-руски речник“ за средњу школу, као и „Речник лингводидактичке терминологије“.

Завршни део тог радног дана семинара био је посвећен размени искуства словенских 
русиста. Одржан је радни сусрет српских русиста (претежно школских наставника) са руси-
стима из других словенских земаља који су допутовали да учествују у раду Међународног 
научно-образовног форума „Трећи београдски сусрет словенских русиста“. Пред српским 
русистима иступили су колеге из Русије, Словачке и Бугарске. Представљен је низ слави-
стичких и русистичких часописа, међу којима и покренутих у скорије време: „Новая ру-
систика“ (Чешка) и „Русский язык как инославянский“ (Србија). Посебна пажња била је 
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посвећена часописима „Этносфера“ и „Этнодиалоги“, у чијем представљању су учествовали 
Ј.А. Горјачов, В.Ф. Захаров, В.Ђапа-Иветић и Б.Станковић. 

Словачки и бугарски русисти су у својим поздравним обраћањима нагласили значај 
међусловенске сарадње, а Људмила Васиљевна Дудова, шеф катедре за филологију Мо-
сковског института отвореног образовања, је у свом излагању особиту пажњу посветила 
могућностима стручног усавршавања у њеном институту и, посебно, на њеној катедри, што 
је изазвало наглашену заинтересованост и живу дискусију, која се наставила и у непосред-
ном разговору после заседања. 

13. и 14. јануара реализован је програм Међународног научно-образовног форума о 
устаљеној теми «Современное изучение русского языка и русской культуры в инославянском 
окружении». С рефератима су наступили русисти из Белорусије, Бугарске, Грчке, Русије, 
Словачке, Србије и Чешке. Славистичко друштво Србије организује овај научни скуп у 
сарадњи са МАПРЈАЛ-ом Међународним педагошким друштвом за подршку руског језика 
(МПО), Филолошким факултетом Универзитета у Београду и Руским домом у Београду.

Форум је отворен 13 јануара на Филолошком факултету наступом студентског хора и 
групе београдских студената-русиста, који су 2010. године освојили прво место на Другом 
европском фестивалу студентске омладине, одржаном у Варшави. У име МАПРЈАЛ-а скуп 
је поздравио Гочо Гочев, члан Президијума ове међународне русистичке асоцијације. Јуриј 
Алексеевич Горјачов упутио је поздравне речи у име МПО, а професор Иво Поспишил, 
коме је била уручена Повеља почасног члана Славистичког Друштва Србије, захвалио је на 
признању и пренео поздраве чешких слависта.

У првом делу пленарног заседања реферате су поднели: Богољуб Станковић, Иво По-
спишил, Ј. А. Горјачов, Јозеф Сипко и Илијана Владова. У паузи је одржана церемонија 
потписивања Уговора о сарадњи између Славистичког друштва Србије и чешке асоцијације 
слависта. Уговор су потписали председници поменутих друштава Богољуб Станковић и Иво 
Поспишил. У наставку пленарног заседања реферате су саопштили: Ренета Ванкова Божан-
кова, Богдан Косановић, Рудолф Дупкала, Ирина Витаљевна Тјапкова, Јелена Михајловна 
Mаркова и Валентина Аврамова.

После подне 13. јануара одржано је саветовање представника редакција русистич-
ких и славистичких часописа и презентација конкретног искуства словенских русиста. На 
саветовању су учествовали главни уредници и чланови редакција часописа: Славистика, 
Русский язык как инославянский, Болгарская русистика, Новая русистика, Русский язык в 
центре Европы, Этносфера, Этнодиалоги. Своје искуство у настави руског језика у српској 
средини приказала је Светлана Гољак, а потом су драмска секција и хор студената славистике 
својим наступом потврдили огроман значај културног аматеризма у настави руског језика у 
српској средини. Дружење са студентима, члановима секције и хора, настављено је потом и у 
неформалној атмосфери на „Славистичком поселу“, које се традиционално већ више од једне 
деценије одржава у Руском дому.

14. январa Форум je радио у две секције на којима су реферате о питањима руског језика 
и културе и њиховог изучавања саопштили: Вера Борисенко-Свинарски, Ксенија Валенти-
новна Фјодорова, Гочо Гочев, Душанка Мирић, Вера Белокапић-Шкунца, Људмила Вадимов-
на Фролкина, Јелена Гинић, Благовест Благојев, Биљана Марић, Драгана Керкез, Јекатерина 
Фјодоровна Журављова, Татјана Борисовна Халкониду-Журављова, Љиљана Цонева, Ксенија 
Кончаревић и Еллина Вагифовна Михајловић. После заседања секција учесници Форума су 
посетили Руски центар Фонда „Русски мир“, где су се упознали са облицима његовог рада.

Форум је завршио свој рад округлим столом о теми „Стање и перспективе научноистра-
живачког пројекта: Изучение русского языка и русской культуры в инославянском окружении». 
Учесници округлог стола су констатовали да су извршени сви задаци у вези са пројектом, 
који су на прошлогодишњем заседању Форума постављени. Владимир Фјодорович Захаров, 
одговорни секретар МПО је у свом излагању још једном исказао спремност те међународне 
русистичке организације да подржава Пројекат. Закључено је да у даљем раду треба настојати 



Славистика XV (2011)382

на ширењу списка учесника из свих словенских земаља, и не само русиста, већ и осталих сла-
виста, јер се искуство и резултати овог пројекта могу применити и на друге словенске језике. 

И на самом крају, 49. Скуп слависта Србије завршен је погледом у будућност, тј. до-
говором о садржају рада новог јануарског славистичког окупљања кроз годину дана. Бугар-
ски русисти су прихватили обавезу да за следећи сусрет припреме презентацију искуства и 
достигнућа бугарске русистике. А имајући у виду јубиларни карактер предстојећег Скупа, 
прихваћено је да његова општа тема буде ТРАДИЦИЈА И ПЕРСПЕКТИвЕ ИЗУЧАвАЊА 
СЛОвЕНСКИх ЈЕЗИКА, КЊИЖЕвНОСТИ И КУЛТУРА и да се одржи почетком друге де-
каде (највероватније од 10. до 13) јануара 2012. године. Овогодишњи Скуп је затворен са 
осећањем и увереношћу да ће и на предстојећем – јубиларном Скупу слависта Србије бити 
успешно реализована три већ устаљена и уходана програма: (1) научни симпозијум (2) семи-
нар стручног усавршавања и размене искуства и (3) Међународни научно-образовни форум 
„Четвертая белградская встреча славянских русистов“.

Богољуб Станковић

МАТЕРИЈАЛИ И ОДЛУКЕ СА ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ  
СЛАВИСТИЧКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ

11. јануара 2011. године одржана је Годишња скупштина Славистичког друштва Србије 
са следећим дневним редом:

1. Избор радних тела Скупштине;
2. Извештај Управе о раду Друштва у 2010. години;
3. Извештај Надзорног одбора;
4. Дискусија о извештајима;
5. Разрешење досадашње и избор нове Управе;
6. Доношење актуелних организационих одлука;
7. Доношење одлуке о избору почасног члана и додели Повеље;
8. Доношење одлуке о додели Захвалнице;
9. Разно

ИЗвЕШТАЈ О РАДУ СЛАвИСТИЧКОГ ДРУШТвА СРБИЈЕ  
У 2010. ГОДИНИ

Као и ранијих година, интензивно ангажовање Славистичког друштва Србије отпочело 
је од првих дана 2010. године и такво је било све до ове Годишње скупштине. Од 12. до 15. 
јаниара прошле године одржан је 48. скуп слависта, на коме су комплементарно реализована 
3 програма: (1) научни симпозијум о теми „Савремена методика, технологија и методологија 
изучавања словенских језика, књижевности и култура“, (2) семинар за стручно усавршавање 
наставника руског језика „Зимска школа 2010“ и размена искуства са русустима из других 
словенских земаља и (3) међународни научно-образовни форум „Вторая белградская встреча 
славянских русистов“. Овако комплексан садржај Скупа успешно је савладан и прихваћен, а 
на основу тог искуства организован је овогодишњи Скуп, који је у току, а има пуно основа да 
и будући скупови буду организовани слично.

Интензивни контакти са славистима из других словенских земаља, одржавани прет-
ходних година, резултирали су задовољавајућим одзивом и интересовањем за Међународни 
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научно-образовни форум „Вторая белградская встреча славянских русистов“, на коме су уче-
ствовали русисти из 8 словенских земаља. Успешна сарадња потврђена је и потписивањем 
уговора између Славистичког друштва Србије и Асоцијације русиста Словачке, које је 
обављено у току одржавања Скупа, на церемонији 14. јануара 2010. Истом приликом пот-
писани су уговори о сарадњи Катедре за славистику Филолошког факултета Универзите-
та у Београду са двема катедрама Московског института за отворено образовање (Катедра 
за руски језик и Катедра УНЕСКО). Није била безначајна посредничка улога Друштва у 
успостављању поменуте међукатедарске уговорне сарадње.

Потписани уговори нису остали мртво слово на папиру. Наиме, у трећој декади марта бо-
равили су у Москви председник и секретар Друштва, као и управник Катедре, којом приликом 
је продубљена сарадња не само са Московским институтом отвореног образовања (МИОО), 
већ и са другим московским институцијама с којима сарадња постоји од раније: са Филолош-
ким факултетом МГУ и са Домом руске дијаспоре „А. Солженицин“. 25. марта поменути пред-
ставници српске славистике посетили су поменуте две катедре МИОО, учествовали у раду 
симпозијума који се тог дана одржавао и прелиминарно размотрили могућности учешћа у 
адаптацији постојећих уџбеника и приручника за руски језик на овим катедрама за потребе на-
ставе у Србији. А почетком лета на МПОО је боравила група наших чланова и са московским 
ауторима приручника договорила конкретне активности на адаптацији, да би по повратку при-
ступили реализацији договора, и сада се рад на адаптацији одвија према утврђеној динамици.

А пре боравка на МИОО, од 20. до 23. марта на Московском филолошком факултету 
одржавао се IV међународни конгрес проучавалаца руског језика, на коме је наше Друш-
тво такође било заступљено. Организатори Конгреса имали су пуно разумевање за нашу 
иницијативу о заснивању Научноистраживачког пројекта „Изучение русского языка и рус-
ской культуры в иносалвянском окружении“ и пружили својеврсну подршку укључивањем 
у програм Конгреса посебан округли сто о теми: „Проблемы школьного и вузовского пре-
подавания РКИ в иноязычном (в том числе, инославянском) окружении“. Дискусија на по-
менутом округлом столу значајно је допринела допуни и разради нашег Пројекта, а шира 
информација о тој научно-стручној дискусији саопштена је у нашем часопису-годишњаку 
„Русский язык как инославянский“ књ. II (2010).

26. марта 2010. године у Дому руске дијаспоре „А. Солжењицин“ одржана је промоција 
Славистичког друштва Србије и Катедре за славистику Филолошког факултета у Београду. 
Препуна сала у којој је промоција одржана само је један од показатеља о заинтересовано-
сти руске славистичке и шире јавности за нашу славистику. Потпунија информација о овом 
догађају дата је на страницима друге књиге часописа „Русский язык как инославянский“. 
За време боравка у Дому руске дијаспоре продужен је уговор о сарадњи и договорена кон-
кретна сарадња за ближи период. Између осталог, договорено је да Дом дарује Катедри за 
славистику новија своја издања, што је реализовано на данашњој свечаности, као и да се у 
Београду 1. и 2. јуна 2011. године одржи међународни симпозијум о теми „Русская диаспора 
и изучение русского языка и русской культуры в инославянском и иностранном окружении“. 
Утврђивањем и разашиљањем прве информације у Славистичком друштву се систематски 
приступило припремама за овај симпозијум, а поменутим активностима Славистичко друшт-
во Србије се укључује у обележавање 90-годишњице доласка руске емиграције у Србију.

Узлазном линијом развијала се и сарадња са Међународним педагошким друштвом за 
подршку руском језику (МПО). Ово Друштво свесрдно подржава наше „Београдске сусрете 
словенских русиста“ као и пројекат „Изучение русского языка и русской культуры в ино-
славянском окружении“, чију је тематику укључило и у свој програм активности за наредни 
период. На IV (изборној) конференцији МПО, одржаној 2. новемра 2010. године за једног 
од чланова Координационог савета поново је изабран представник Славистичког друштва 
Србије – његов актуелни председник.

Богату и успешну сарадњу у 2010. години имало је Славистичко друштво и са бугар-
ским русистима, са чијом асоцијацијом одржава билатералну уговорну сарадњу скоро једну 
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деценију. Од 8. до 11. априла 5 чланова Славистичког друштва наступило је са рефератима на 
Међународном симпозијуму у Великом Трнову, коју су организовли бугарски русисти по плану 
активности МАПРЈаЛа. И на мапрјаловском симпозијуму у Шумену од 14. до 17. октобра српска 
русистика је представљена са више реферата. Према томе, никако није случајна чињеница да је 
на овогодишњем Беогрсдском сусрету русиста бугарска делегација најбројнија. 

Интензивна сарадња са Асоцојацијом чешких слависта, започета пре две године у 
оквиру колоквијума „Брно – Београд“ настављена је, између осталог, и учешћем чланова 
Друштва на узвратном колоквијуму у Брну 18. и 19. маја 2010. године, којом приликом је до-
говорено успостављање уговорне сарадње између два друштва, што ће бити и реализовано 
потписивањем уговора кроз два дана, тј. 13. јануара 2011.

Сем на плану међународне сарадње Друштво је интензивно било ангажовано и 
у реализацији осталих активности предвиђених годишњим планом. Благовремено је 
припремљена и објављена 14. књига часописа „Славистика“ и промовисана на устаљеној 
промотивној свечаности 24. маја. А потом је припремана и благовремено објављена (октобра 
месеца) и друга књига часописа „Русский язык как инославянский“, као и књига Богдана 
Косановића „Русско-сербские темы“ у оквиру едиције „Славистичка библиотека“.

Посебно ангажовање било је неопходно да се обави пререгистрација у складу са новим 
законом о удружењима грађана. То је успешно урађено, Друштво сада има иновирани Ста-
тут, по коме ради нешто више од пола године и у складу с којим се одржава ова Скупштина. 
Надамо се да ће објављивањем новог статута у предстојећој књизи „Славистзике“ чланови 
Друштва добити и подстицај, и оријентир за још интензивније ангажовање у подружницама. 
С тим у вези биће неопходно да се неки пратећи документи (правилници) иновирају, као и да 
се неки нови донесу. У првом реду то ће бити правилник о раду подружница.

Као и ранијих година, Друштво је значајно било ангажовано око организовања одласка 
ученика на летњу школу у Москви, као и наставника на семинаре стручног усавршавања. На-
жалост, тешки метеоролошки услови који су били током лета у Русији онемогућили су да се 
наши учесници у тим активностима врате са оним одушевљењем како је то било ранијих го-
дина. Овде треба забележити и ангажовање око припрема и слања студентске репрезентације 
на Фестивал руског језика, који је одржан крајем септембра у Пољској, са кога су се студенти 
Катедре за славистику вратили као победници, а потом је Катедри и Филолошком факултету 
у Београду поверено да организују овогодишњи студентски фестивал. Нема сумње да ће 
главни носиоци те организације бити чланови Славистичког друштва.

Током последњих месеци протекле године одвијале су се интензивне припреме 49. ску-
па слависта. Са задовољством треба нагласити да је интересовање за Скуп било изузетно, 
тако да је Управа могла да понуди изузетно богате садржаје у оквиру сва три програма. По-
себно треба нагласити значајне иновације у програму „Зимске школе“, али и не скривати 
жаљење што „Зимска школа 2011“ неће имати онај број учесника како се очекивало. 

И припреми овогодишње Скупштине посвећена је адекватна пажња. На седницама 
Управе Друштва усвојени су предлози измена и допуна неких правилника, предлози за из-
бор почасног члана и додели захвалнице, као и предлог Плана активности у 2011. години, 
о чему ће се Скупштина изјашњавати у оквиру тачака дневног реда које следе. Имајући у 
виду да је следећи Скуп слависта 50. по реду, што му даје јубиларни карактер, на Управи 
је утврђен предлог да његова тема гласи: „Традиција и перспективе изучавања словенских 
језика, књижевности и култура“.

Нажалост, као и на претходним Скупштинама, тако и на овој мора да се укаже на незадо-
вољавајући рад у подружницама. Да би се активирао рад подружница у срединама где је замро 
Управа Друштва предлаже да ова Скупштина задужи поједине своје учеснике из тих средина да 
се ангажују на организационом сређивању и оживљавању активности. Надајмо се да ће се после 
разматрања овог предлога у дискусији доћи и до конкретних закључака, одлука и задужења. 

Председник Славистичког друштва Србије 
Богољуб Станковић
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ИЗвЕШТАЈ О РАДУ ПОДРУЖНИЦЕ У БЕОГРАДУ У 2010. ГОДИНИ

Као и претходних година Подружница у Београду активно је радила на реализацији 
многих манифестација, с циљем популаризације руског језика, презентације руске културе 
и уметности, као и афирмације знања и креативности ученика који уче руски језик, њихових 
професора и школа. Велику подршку и помоћ у раду Подружнице пружали су пре свега Ру-
ски дом, где су се месечно одржавали састанци (укупно 8), Средња школа при амбасади РФ у 
Београду (1 састанак), Славистичко друштво Србије и остале институције чија је делатност 
у вези са радом Подружнице. Током године састанке су припремали и реализовали Илија 
Тјапков, директор образовних програма у Руском дому и Снежана Марковић, председница 
Подружнице. Активности Подружнице почеле су у јануару учешћем професора у раду Зим-
ске школе и присуством Скупу слависта Србије. 

27. јануара на Дан Светог Саве у Влади Републике Србије уручена је СВЕТОСАВСКА 
НАГРАДА СНЕЖАНИ МАРКОВИћ, професорки руског језика у ОШ „Иван Горан Ковачић“ 
у Београду, за посебан допринос развоју образовања и васпитања у Републици Србији у 2009. 
години.

Средином фебруара у Руском дому одржана је манифестација посвећена 150. годишњици 
од рођења А.П.Чехова. После уводног предавања Илије Тјапкова, ученици ОШ „Франце Пре-
шерн“ извели су сценски приказ приче „Радост“, а ученици Руске школе „Дебели и мршави“. 
Вече посвећено Чехову побудило је велику пажњу ученика за великана руске литературе. 

Од 22. до 26. марта у ОШ „Јован Поповић“ у оквиру дана руске културе одржана је при-
редба, изложени панои са ученичким радовима, а служена је и руска храна. Ову манифестацију 
реализовале су професорке руског језика Соња Руменић и Милица Јокић.

Од 22. до 26. марта Србију је посетила делегација педагога из града Иваново (Русија) – 
Губа Галина Васиљевна, Антоневич Ана Јурјевна и Мајорова Татјана Алексејевна. У оквиру 
програма боравка одржале су шест „открытых уроков“ у школама „Франце Прешерн“, „20. 
октобар“ и Прва београдска гимназија и „два урока“ у Руској школи. У Првој београдској 
гимназији одржан је сусрет професора из Русије са београдским колегама на којем су се раз-
матрала важна питања савременог образовања и могућности успостављања сарадње међу 
школама.

26. марта у ОШ „Свети Сава“ свечано је отворен Руски дечји културни клуб у орга-
низацији Руског дечјег културног центра српског одељења Фонда јединства православних 
народа. Међу бројним званицама из културног и јавног живота присуствовао је и благосло-
вио Патријарх српски Иринеј. У Клубу ће деца моћи бесплатно да уче руски језик, да се баве 
глумом на руском, да уче о културама православних словенских народа. 

30. марта у препуној сали Руског дома ученици ОШ „Иван Горан Ковачић“ извели су 
књижевно-музичку композицију под називом „Поетски путеви пријатељства“ (организација, 
сценариј и режија – Снежана Марковић). Гости на концерту су били ученици ОШ „Старина 
Новак“ са наставницом музичке културе Здравком Старчевић. Поред бројних званица кон-
церту је присуствовао велики број колега, ученика из других школа, а концерт је медијски 
пропраћен. 

6. и 7. априла Агенција за међународне пројекте у области образовања, културе и спорта 
са седиштем у Москви и уз подршку многих институција, као и амбасаде Руске Федерације у 
Србији и амбасаде Србије у Руској Федерацији, организовала је Међународни форум руског 
језика и књижевности, поводом 150 година од рођења А.П.Чехова. За ученике школа орга-
низован је сусрет са вршњацима из Русије и забавни квиз о Чехову. Учешће су узели учени-
ци основних школа: „Љуба Ненадовић“, „Иван Горан Ковачић“, „Франце Прешерн“, „Раде 
Драинац“, „20. октобар“; ученици Прве београдске гимназије, Десете београдске гимназије, 
ученици Руске школе и студенти руског језика Филолошког факултета у Београду. Ученици-
ма, студентима и школама уручени су пригодни поклони и дипломе.
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23. априла у Руској школи одржано је финале Олимпијаде „Лик Русије-2010“. На свеча-
ности су додељене награде у различитим номинацијама ученицима, наставницима и шко-
лама. Школа године је ОШ „Иван Горан Ковачић“, директор године је Мирко Милојевић из 
ОШ „Олга Петров“, ученици године су Анђела Петронић из ОШ „Доситеј Обрадовић“ и Ка-
тарина Јакоб из ОШ „Ђуро Стругар“. Матурант године је Полина Милојевић из Филолошке 
гимназије, која је награђена стипендијом за студије у Русији.

29. априла у Руском дому на отварању Међународне конференције „Велика победа: 
историјске и политичке лекције“ руску и српску химну отпевали су Катарина Кочетова и 
Димитрије Парезановић, ученици ОШ „Старина Новак“ уз пратњу оркестра „Станислав Би-
нички“.

9. маја поводом Дана победе над фашизмом на Гробље ослободилаца Београда поло-
жили су цвеће ученици са професорима руског језика из ОШ „Свети сава“, „Иво Андрић“, 
„Олга Петров“, „Иван Горан Ковачић“, „Франце Прешерн“ као и делегација из Ростова на 
Дону са победницима конкурса листа „Наше време“ поводом 65 година велике победе над 
фашизмом. Делегација из Ростова на Дону на челу са ратним ветераном Александром Те-
решченком, предеседница Подружнице, ратни ветеран Петар Мркушић и професор Југослав 
Рајковић посетила је ОШ „Франце Прешерн“ 11. маја. Тим поводом у школи је приређен 
пригодан програм ученика и сусрет са представницима школе – професорима руског језика 
и директором школе.

Такмичење ученика основних и средњих школа регуларно су одржана на свим нивоима 
у општој и „С“ категорији. Као и ранијих година ученици београдских школа постигли су 
запажене резултате:

Републичко такмичење основних школа – општа категорија:
1. место Анђела Петронић, ОШ „Доситеј Обрадовић“
2. место Михајло Илић, ОШ „Растко Немањић – Свети Сава“, Нова Пазова
3. место Кристина Тица, ОШ „Филип Кљајић-Фића“
  Милован Милојевић, ОШ „Растко Немањић – Свети Сава“, Нова Пазова 

„С“ категорија:
1. место Андриана Такић, ОШ „20. октобар“
2. место Богдан Николић, ОШ „Бранко Радичевић“, Батајница

Средње школе – општа категорија:
2. место Тања Лазић, Девета београдска гимназија
  Бојана Шкрбић, Шеста београдска гимназија
3. место Менсел Даути, Прва београдска гимназија

„С“ категорија:
1. место Полина Милојевић, Филолошка гимназија
2. место Александра Јакоб, Девета београдска гимназија 
3. место Катарина Потпаревић, Девета београдска гимназија

Поводом Дана словенске писмености 24. маја у Руском дому уручене су Захвалнице 
Славистичког друштва Србије директорима школа, педагозима и професорима руског језика, 
а у културном делу програма наступили су ученици ОШ „Иван Горан Ковачић“. Ученици 
ОШ „Свети Сава“ присуствовали су молебану, који је служен испред споменика ћирилу и 
Методију, а у школи је приређена приредба.

Професорка Угоститељско-туристичке школе Гордана Наумовић учествовала је на 4. 
Међународној конференцији професора руског језика на Јалти (Крим) од 06 до 09. јуна. 
Имала је два излагања где је презентовала своје уџбенике за 3. и 4. разред Угоститељско-
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туристичке школе за које је добила много похвала и признања, као и сертификат за активно 
учешће на конференцији, и Захвалницу за свој високи професионализам и велико залагање 
у очувању и развоју руског језика и руске културе у Србији. О учешћу на овој конференцији 
професорка је поднела извештај на састанку Подружнице у Руској школи.

ОШ „Иван Горан Ковачић“ учествовала је од 25. 06. до 05. 07. 2010. на Фестивалу 
„Краљеви сцене“ у Сочију и добила је ГРАН ПРИ фестивала за најбољи колектив, као и у 
појединачним номинацијама. Учешће на фестивалу организовала је Снежана Марковић, про-
фесорка руског језика. 

У периоду од 6. до 28. јула у дечијем кампу „Московија“ боравило је 9 ученика основних 
школа победника републичког такмичења из руског језика са професорком Сањом Кандолф.

Ученици и професорке руског језика из основних школа „Јован Поповић“ и „Иво 
Андрић“ присуствовали су разним манифестацијама у центру „Сава“ у оквиру „Дана руске 
културе“ од 14. до 21. септембра.

Од 01. до 05. октобра ОШ „Иво Андрић“ била је домаћин деци из Белорусије, а ОШ 
„Соња Маринковић“ домаћин деци из Русије – учесницима манифестације „Радост Евро-
пе“.

08. октобра у Руском дому одржан је концерт вокалне музике „Класика и савременост“ 
Лидије Паршакове из г. Волжски, клавирска пратња Јулије Скорупко (Москва). Пројекат су 
реализовале С. Марковић и Н. Ђорђевић. Концерту су присуствовали ученици са професо-
рима руског језика из ОШ „Франце Прешерн“, „Иво Андрић“, „Иван Горан Ковачић“ и Прве 
београдске гимназије. Концерт је медијски пропраћен.

20. октобра, поводом Дана ослобођења Београда на Гробље ослободилаца Београда, 
цвеће су положили ученици основних школа „Свети Сава“, „Ослободиоци Београда“, „Иван 
Горан Ковачић“ и Прве београдске гимназије.

На Међународном фестивалу дечијег цртежа „И памти спасени свет“ међу лауреатима 
је Милош Бобић, ученик ОШ „Љуба Ненадовић“, дипломе за учешће су добили ученици 
основних школа „Свети Сава“, „Љуба Ненадовић“, „Иван Горан Ковачић“ и Прве београдске 
гимназије.

Захвалнице су добили наставници Бранка Јанковић, Марина Новаковић, Јелена Вуки-
чевић-Радоичић, Снежана Марковић, Ивана Смиљковић-Чевизовић, Слатка Вучинић и Ве-
рица Ђурђевић.

9. и 10. новембра у Руском дому одржан је семинар у организацији Руског универзитета 
пријатељства народа у оквиру одржавања методичких школа за стручно усавршавање стра-
них наставника руског језика. У раду семинара узели су учешће наставници руског језика. 
Семинар је био веома посећен. Полазницима семинара уручени су сертификати.

Ученици Прве београдске гимназије и ОШ „Франце Прешерн“ послали су писане ра-
дове на тему „Испричаћу вам о рату (писмо потомцима о Другом светском рату)“ у Москву у 
оквиру међународног научног пројекта поводом 65 година победе у Другом светском рату и 
70 година почетка Великог отаџбинског рата.

Поред наведених активности ученици београдских школа са својим професорима ру-
ског језика посећивали су Руски дом и присуствовали разним програмима и садржајима 
примереним њиховим интересовањима. Исто тако, учествовали су на школским приредбама 
поводом разних јубилеја, и на најбољи начин презентовали знање руског језика и руске кул-
туре, традиције и обичаја. И овога пута захваљујемо на помоћи и сарадњи директору Руског 
дома Владимиру Кутирину, директору образовних програма у Руском дому Илији Тјапкову и 
директору Руске школе Сергеју Лепику.

Председник Подружнице у Београду 
Снежана Марковић
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ИЗвЕШТАЈ О РАДУ ПОДРУЖНИЦЕ У НОвОМ САДУ У 2010. ГОДИНИ

У току 2010. године Подружница у Новом Саду имала је низ активности. После дужег 
времена интересовање за руски језик је порасло, што је резултат појачане сарадње Русије и 
Србије и нових геополитичких и геостратешких околности везаних за јачање Русије у свим 
доменима и веће сарадње са Србијом у економској и другим сферама живота. 

Још увек није довољан број школа у граду које имају руски језик у свом наставном 
процесу. Свега у 3 основне школе на територији града се изучава руски језик (ОШ «Ђорђе 
Натошевић», ОШ «Бранко Радичевић» и ОШ «Душан Радовић») док је настава руског језика 
заступљена у свим средњим школама на територији града Новог Сада.

У току Зимске школе за професоре руског језика у Београду професори су присуство-
вали занимљивим предавањима из области руске књижевности, руског језика и методике 
предавања руског језика. 

Предавања су држали истакнути стручњаци из свих области из Србије, а и гости из 
Русије. Била је то прилика да професори из разних средина размене искуства у раду, обогате 
своја знања новим захтевима у изучавању руског језика.

Одржано је низ манифестација у више школа кроз ваннаставне активности (представе, 
приредбе, вечери руског језика). Споменућемо само неке: У гимназији «Исидора Секулић» 
у Новом Саду одржане су манифестације кроз сарадњу са гимназијом из Нижњег Новгорода 
и Новог Сада. Посебно су се на овој сарадњи ангажовали професори Зорка Лазић и Тамара 
Поповић.

У априлу је реализован боравак ученика школе No 113 из Москве у гимназији «Свето-
зар Марковић» из Суботице. Сарадњу је иницирала Јелена Ветро, професор руског језика у 
Гимназији «Светозар Марковић» из Суботице. Приликом свог боравка ученици из Русије су 
на кратко били у Новом Саду у ОШ «Душан Радовић» на свом путу у Београд. Сарадња ће 
бити настављена и у наредном периоду. 

У 2010. није одржана манифестација «Проводы Масленицwы», због свињског грипа и 
забране одржавања великих манифестација. 

Било је више учесника из наше Подружнице на конкурсу «Лик Русије 2010». Међу 
награђенима су следеће школе: Гимназија «Исидора Секулић», ОШ «Доситеј Обрадовић»- 
Ириг, и ОШ «Јован Грчић – Миленко» из Беочина. 

У мају је у сарадњи са Друштвом руско-српског пријатељства одржан сустер са 
професорима-методичарима из Руског града Иванова. Том приликом су одржана предавања 
о новим методичким приступима начину рада са ученицима уз коришћење информатичке 
технологије (теме: приповетка « Радость» Чехова и урок о второй мировой войне. Састанку 
присуствовало 30 професора. 

26. јуна одржан је састанак Славистичке подружнице Нови Сад.Одржано је предавање 
Иље Сергејевича Тјапкова. Веома је импресиван био приказ малих пројеката ученика ОШ 
«Бранко Радичевић» из Новог Сада које је представила Нада Тадић, професор руског језика. 

У ОШ «Жарко Зрењанин» – Б. Маглић и ОШ «Милош Црњански» у Жабљу, одржано 
је десетак разних манифестација у циљу популарисања руског језика и мотивисања ученика 
за учење руског језика. Ове манифестације су реализоване захваљујући великом ангажовању 
Ранке Скутелис, професора руског језика.

1. септембра, у сарадњи са Друштвом српско-руског пријатељства организован је од-
лазак ученика ОШ «Душан Радовић» у Горњи Адровац поводом манифестације посвећене 
успомени на битку српске војске са Турцима 1876, у којој су учествовали и руски добровољци 
на челу са пуковником Рајевским, који је храбро погинуо за идеју о пријатељству српског и 
руског народа. Био је и пријатан сусрет са амбасадором РФ А.В. Конузином. Ученици и про-
фесори су разгледали цркву Св. Тројице, спомен цркву посвећену руском пуковнику Николају 
Николајевичу Рајевском (прототип Вронског из романа Л.Н. Толстоја «Ана Карењина»), 
обишли манастир Св. Романа, у чијој порти је гроб храброг руског пуковника. 
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У сарадњи са Друштвом руско-српског пријатељства, професори руског језика прису-
ствовали су премијери руског филма «Адмирал» у Сава центру у Београду. 

Од 19. до 26. септембра два професора руског језика боравила су у Институту „А.С. 
Пушкин“ у Москви на стручном усавршавању. 

Од 26. 9. до 24. 11. 2010. у школама су континуирано одржавани програми и разне 
манифестације у оквиру Дана европских манифестација. 

9. и 10. 11. у Руском дому у Београду десетак професора наше Подружнице је прису-
ствовало семинару на коме су професори из Москве са «Руског универзитета пријатењства 
народа» (РУДЕН), организовали предавања из области лингвистике и лингводидактике. 

11. децембра одржан је Семинар наше Подружнице коме је присуствовало 38 профе-
сора. Семинар је био веома садржајан, користан. Сви присутни су изразили задовољство 
због избора тема, садржаја и актуелности разматраних питања. У раду семинара активно 
су учествовали сви присутни професори. На семинару су учествовали и професори катедре 
за руски језик др Драгиња Рамадански са темом «Раздумя о Толстом» и виши лектор Катја 
Јуришић-Хузјан «Внешность человека» према књизи И.В. Одинцове «Что вы сказали?». Ак-
тиван допринос раду су дали и представници Руске школе у Београду при амбасади РФ на 
челу са Сергејем Александровичем Лепиком, директором школе, и представницима Руског 
дома, на челу са Иљом Сергејевичем Тјапковом. Својим излагањима представили су се про-
фесори Десанка Нинков, Тамара Поповић, Марија Бубало, и Јован Косановић. У дискусији је 
учествовала већина присутних, владала је атмосфера топлине, сарадње, и разумевања. 

На семинару су постављена нека питања ка чијем решавању ће бити усмерене актив-
ности Подружнице у наредном периоду. У првом реду то су: 

– Потреба да се семинари у Русији организују у трајању од макар 3 недеље, да приори-
тет имају професори који до сада нису путовали у Русију.

– Повезати се са институцијама образовања и културе двеју земаља, како би се пру-
жила организациона и материјална подршка професорима за одлазак на стручно 
усавршавање и боравак у Русији. 

– Повезати се још интензивније са Руским домом и Руском школом у Београду у циљу 
чвршће сарадње, набавке дидактичког материјала и литературе потребне за раду у 
школама. 

– Афирмисати учење руског језика и мотивисати и колеге за учење руског језика у шко-
лама у којима се он сада не учи. 

Неизмеран допринос раду Подружнице дала је Валентина Павловна–Девић, наш педа-
гог и професор, својим ангажовањем, окупљањем професора, стручном подршком и савети-
ма. 

Сматрамо да Подружница у даљем раду треба да да допринос учењу руског језика, 
његовог ширења, и ширења пријатељства и сарадње српског и руског народа. 

Председник Подружнице у Новом Саду 
Јован Косановић

ИЗвЕШТАЈ О РАДУ ПОДРУЖНИЦЕ У НИШУ У 2010. ГОДИНИ

Kоординирана и организована активност Подружнице Славистичког друштва Србије у 
Нишу током 2010. године била је релативно ограничена и скромна, али је активност појединих 
професора руског језика – чланова Подружнице била изразита, што је значајно допринело 
популаризацији руског језика и руске културе у Нишком, Пиротског и Прокупачком округу. 
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Те активности уклапале су се у програме рада не само Подружнице Славистичког друштва, 
већ и Друштва Српско-руског пријатељства „Наисус“, које је у Нишу основано у јануару 
2010. године и са Подружницом успоставило тесну сарадњу, од које се у будућем раду могу 
очекивати значајнији резултати.

На првом месту треба истаћи ангажованост дугогодишњег професора руског језика 
нишке гимназије „Светозар Марковић“ – Катарине Марјановић. Биће овде побројане неке од 
манифестација које је она организовала са својим уечницима.

 У поменутој Гимназији је 11. фебруара 2010. пригодним ученичким програмом обе-
лежен руски традиционални празник „Масленица“. Поводом 210 година од рођења А.С. 
Пушкина у просторијама Нишког културног центра је 17. Марта 2010. отворена изложба, 
а њени ученици су на руском и српском језику, пред великим бројем присутних љубитеља 
руске речи, извели представу Музе не умиру, оне су бесмртне. Представи су присуствовали 
аташе за културу Руске Федерације у Србији и директор Руске школе у Београду са својим 
сарадницима. Они су тог дана посетили и гимназију „Светозар Марковић“ и упознали се са 
радом Руске секције. Ускоро су ученици исте Гимназије наступили у Руској школи у Београ-
ду на такмичењу „ЛИК Русије“, на коме су освојили прво место за сценски наступ и откриће 
школе. Школа је награђена телевизором и ДВД плејером.

На иницијативу и у организацији Василија Манчића, председника Међународног фору-
ма за културну, научну и геополитичку сарадњу са седиштем у Москви, у Нишу је од 2. до 
9. маја гостовао Дечји уметнички ансамбл познате московске Дечје уметничке школе «М. А. 
Балакирева“. Ансамбл је имао више наступа у Нишу и на свима, а посебно у сали Светосав-
ског дома, присуствовао је велики број чланова Подружнице. Ученици Гимназије Светозар 
Марковић били су домаћини и у својим кућама угостили ученике из Москве. Заједно су посе-
тили цркву Свете Тројице у Горњем Адровцу, манастир Свети Роман и манастир Раваницу. 

И најзад, 2. децембра 2010. године ученици гимназије „Светозар Марковић“ су насту-
пили у програму на свечаности коју је Друштво српско-руског пријатељства у Нишу органи-
зовало поводом годишњице свог оснивања, што је представљало својеврсно заокруживање 
једнодогишње сарадње нишких посленика на ширењу руског језика и културе и развијању 
пријатељства између два народа.

И друга два града нишког региона – Пирот и Прокупље – не оскудевају у ентузијастима 
који се несебично залажу на популаризацији руског језика и културе. У Пироту је то Марина 
Вацић, а у Прокупљу – Зорица Ковачевић.

 Професор Гимназије у Пироту Марина Вацић је и ове године наставила своје активно-
сти у жељи да популарише руски језик и привуче што већи број ученика да у тој средњој шко-
ли изабере руски језик као други страни. Пиротски ђаци су 22. јануара извели новогодишњу 
представу на руском језику «Новый год в сказочном лесу». Представа је била у сали Дома 
културе Пирот, а публику су чинили ученици двеју основних школа. Крајем фебруара дваде-
сеторо ученика је са проф. руског и српског језика, у оквиру пројекта «Учење без граница», 
било у једнодневној посети Средњој школи при Амбасади Русије у Софији. Од 6. до 11. 
априла 2010. године седамнаесторо ученика, проф. руског, проф. српског и директорка школе 
боравило је у Санкт Петербургу у оквиру међународне сарадње са школом из Санкт Петер-
бурга. 2. новембра Гимназија у Пироту била је домаћин својим пријатељима из Руске школе 
у Софији. Поред спортских сусрета, тога дана су ученици њихове школе у свечаној сали 
Гимназије извели руску народну бајку «Теремок». У публици су били и њихови вршњаци из 
једне од основних школа у Пироту. О свему овоме известили су бројни медији.

Секција за руски језик у Гимназији Прокупље под руководством проф. руског језика 
Зорице Ковачевић је у календарској 2010. години имала две крупне активности. 

У априлу су угостили ансамбл «Золотые ворота» из Москве. Ансамбл је један од колек-
тива уметничке школе «Стравински», који негује изворне народне обичаје и изворно народно 
руско певање под руководством уважене Наталије Артјомове. У гостима је било 18 чланова 
ансамбла, деце и одраслих. Децу су у своје домове примили ученици Гимназије Прокупље 
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– чланови Секције за руски језик. Одрасли чланови ансамбла су ноћили у хотелу у чему је 
помогла Општина Прокупље. Тог 15. априла, у школи и у граду славили су се руски језик и 
српско-руско пријатељство. Ансамбл је за наставнички колектив Гимназије Прокупље, уче-
нике школе и грађанство приредио изванредан концерт руских и српских народних песама 
и руских традиционалних игара и надигравања. Сала музеја «Топлица» је била претесна да 
прими све заинтересоване гледаоце. И тај културни догађај широко је одјекну у средствима 
јавног информисања. 

Друга активност започета је преко интернета под називом «Поможем друг другу». 
Акцију је иницирао Сергеј Дударов из Москве, а подржала ју је Зорица Ковачевић. Њена 
суштина је да добри људи, којима је стало до руског језика у Србији, помогну разним 
материјалом на руском језику Гимназији Прокупље, како би учење руског постало лакше, 
актуелније, савременије, занимљивије. На адресу Гимназије Прокупље стигло је на десетине 
пошиљки: књиге, уџбеници, аудиокњиге, географске карте, атласи, ДВД са цртаним и игра-
ним совјетским и руским филмовима и музиком, електронске презентације руских градова 
и манастира, сувенири, иконе, часописи, играчке, заставице, беџеви, значке, слаткиши итд. 
Акција је до сада обогатила школску библиотеку Гимназије Прокупље за много, много ек-
земплара, који се већ примењују у свакодневној настави и раду секције за руски језик. Треба 
рећи да у овој акцији узимају учешће «обични» људи из свих крајева Русије. 

У препуном амфитеатру на Филозофском факултету у Нишу пригодним програмом на 
руском језику, који је припремила са својим студентима лектор из Русије Ана Митрофано-
ва, 2. јуна 2010. обележен је јубилеј, десет година од оснивања Катедре за руски језик и 
књижевност (сада «Депертман за руски језик и књижевност «). 

У Галерији у Тврђави 2. децембра 2010 поводом годишњице од оснивања Друштва 
српско-руског пријатељства у Нишу постављена је изложба Руског дома из Београда „Савре-
мена Русија“ и одржано Вече руске поезије на коме су наступиле Рускиње које живе у Нишу, 
студенти са Филозофског факултета с лектором Аном Митрофановом, оперски певачи и неки 
чланови Друштва и Подружнице. 

У сали Друштва архитеката Ниша 24. децембра 2010. одржан је Семинар за наставнике 
и професоре руског језика Нишавског, Пиротског и Топличког округа који су организовали 
чланови Подружнице Славистичког друштва Србије у Нишу. Семинару су се одазвали на-
ставници и професори основних и средњих школа а присуствовали су и студенати Департма-
на за руски језик и књижевност на Филозофском факултету у Нишу, професори Универзите-
та у Нишу, као и љубитељи руског језика и књижевности.

Скуп је отворила Марија Златковић, председник Подружнице, а Драгиша Благојевић, 
председник Друштва српско-руског пријатељства „Наисус“, које је обезбедило просторије 
за одржавање Семинара, поздравио је скуп и зажелео плодан рад и сарадњу. Истакао је да је 
актиност Подружнице од посебног значаја за Друштво српско-руског пријатељства, које је 
основано пре годину дана и до сада је имало више од 20 значајних активности у којима су 
учествовали и чланови Подружнице. 

Проф. др Надежда Лаиновић-Стојановић у свом излагању Богдан Терзић као еминент-
ни слависта-русиста – поводом 80 година живота осветлила је лик и научно дело про-
фесора Богдана Терзића као једног од најугледнијих слависта-русиста у савременој српској 
славистици и дугогодишњег професора на Катедри за славистику Филолошког факултета 
Универзитета у Београду. Излагање је завршила истицањем задовољства што јој се пружила 
прилика да се јавно, у име некадашњих студената Богдана Терзића, сада професора руског 
језика, и других који су учили и уче из његових књига и радова, захвали уз жељу да му 
здравље омогући дуг живот и плодан научни рад.

Др Дејан Марковић саопштио је рад Коришћење линкова (електронских адреса) у на-
стави руског језика у коме, између осталог, препоручује наставницима да савладају програ-
ме који обезбеђују несметан рад на Интернету, као и упознавање основних претраживачких 
система и специфичности које могу настати у раду. Као конкретну помоћ наставницима, 
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референт им је поделио тридесетак адреса уз усмено објашњење зашто се поједине могу 
користити у наставној и преводилачкој пракси. 

Ана Митрофанова изложила је свој рад Из наставе руског језика у српској језичкој сре-
дини, у коме је издвојила неке проблеме на које наилазе српски и руски наставници руског 
језика у школама и универзитетима Србије и на шта треба посебно обратити пажњу у проце-
су реформисања образовног система. Током предавања показивала је савремене приручнике 
и уџбенике издате у Русији и демонстрирала неке нове компјутерске програме створене на 
неким универзитетима у Москви. На крају је са својим студентима извела краћи мастер-клас 
на тему Фонетска гимнастика уз коришћење реторичких метода. 

О Мотивацији ученика осмогодишњих школа за учење руског језика, најважнијој теми 
за опстанак руског језика у основним школама, говорила је Марија Златковић. Она је ис-
такла да час треба да буде испуњен разним облицима рада, дидактичким играма које по-
мажу да час не буде досадан, већ интензиван и динамичан. Нагласила је да су мотиви учења 
страног-руског језика различити, да ученици приликом избора страног језика имају не само 
један, већ неколико мотива и да се ти мотиви мењају у зависности од многих унутрашњих и 
спољашњих фактора. Она је у закључку рекла да наставник треба пажљиво да прати те про-
мене примењујући савремене методичке приступе у свом раду и ако апсолутно верује у то да 
је знање руског језика као јединог светског словенског језика неопходно сваком образованом 
човеку, онда ће појава наставника у разреду доносити ученицима само радост. 

Тема о мотивацији подстакла је живу дискусију. Почасни члан Славистичког друштва 
Србује, проф. др Мирољуб Стојановић из Центра за научна истраживања САНУ и Универ-
зитета у Нишу надахнуто је говорио о својој љубави према Русији и руском језику, коју 
му је још у основној школи улио професор руског језика у Пироту Василиј Шебардин. Он 
констатује да је најважније да се младом човеку пренесе љубав према руском језику преко 
прича о руској култури и посебно преко руске књижевности, да треба учити напамет стихове 
изванредних руских песника и певати предивне руске романсе. Нарочито је нагласио важ-
ност припремања приредби на руском језику, на којима је и он као ђак учествовао. 

И утисци са боравка у Русији, које су изнеле Надежда Лаиновић Стојановић и Аница 
Савић биле су у истом тону и духу.

У наставку Семинара одржана је седница Подружнице на којој су дати предлози за За-
хвалнице Славистичког друштва и изабрано ново руководство – председништво Подружни-
це: председник проф. др Надежда Лаиновић Стојановић, и чланови: досадашњи председник 
професор Марија Златковић из Алексинца, као представник наставника основних школа, 
Катарина Марјановић, професор у Гимназији „Светозар Марковић“ у Нишу, Марина Вацић, 
професор у Гимназији у Пироту и Зорица Ковачевић, професор у Гимназији у Прокупљу. 

На Семинару је за учеснике организована изложба славистичке/русистичке лингви-
стичке и методичке литературе. 

Семинар је трајао четири школска часа и праћен је примерним интересовањем присут-
них, а око 70% времена говорило се на руском језику Сви присутни су се сагласили да је не-
опходно успоставити чвршћу сарадњу са Славистичким друштвом Србије и Руским Домом.

У дневном листу „Народне новине“ 11. јануара 2011. објављен је опширан извештај о 
семинару под насловом Руски језик који се учи и воли – У Нишу одржан семинар за профе-
соре руског језика.

Председница Подружнице у Нишу 
Надежда Лаиновић Стојановић



Из славистичког живота 393

ПЛАН АКТИвНОСТИ СЛАвИСТИЧКОГ ДРУШТвА СРБИЈЕ 
У 2011. ГОДИНИ

11 – 14. јануар: 49. скуп слависта Србије (11–12: научни славистички симпозијум; 
13–14 Међународни научно-образовни форум „Третья белградская 
встреча славянских русистов“).

11 – 13 јануар: „Зимска школа 2011“ (Семинар за стручно усавршавање наставника 
руског језика).

Јануар – април: Припрема и објављивање петнаесте књиге часописа „Славистика“.
Јануар – мај: Припрема међународног научног симпозијума „Русская диаспора 

и изучение русского языка и русской культуры в инославянском и 
иностранном окружениях“.

Јануар – октобар: Припрема и објављивање треће књиге часописа „Русский язык как 
инославянский“.

Јануар – децембар: Истраживања у оквиру научно-истраживачког пројекта: „Изучение 
русского языка и русской культуры в инославянском окружении“

Март – мај: Пружање помоћи у организовању и одржавању такмичења ученика 
у знању руског језика; Припрема програма за Дан словенске писме-
ности и Дан Друштва.

24. мај: Дан св. ћирила и Методија, словенске писмености и Дан Друштва 
: Промотивна свечаност – Представљање часописа „Славистика“ и 
других славистичких публикација.

1. и 2. јун: Одржавање међународног симпозијума „Русская диаспора и изу-
чение русского языка и русской культуры в инославянском и ино-
странном окружениях“

Јун – децембар: Припрема и објављивање зборника реферата „Русская диаспора и 
изучение русского языка и русской культуры в инославянском окру-
жении.

Септембар – децембар: – Припреме 50. скупа слависта Србије:
 а) Славистички симпозијум „Традиција и перспективе изучавања 

словенских језика, књижевности и култура;
 б) Међународни научно-образовни форум „Четвертая белградская 

встреча славянских русистов“
 в) Семинар за стручно усавршавање наставника руског језика «Зим-

ска школа 2012»

Издавачка делатност – 4 наслова: Часописи – „Славистика“ књ. XV и „Русский язык 
как инославянский“ књ. III; зборник теза „Руская диаспора и изучение русского язы и рус-
ской культуры в инославянском и иностранном окружениях“; зборник реферата „Русская 
диаспора и изучение русского языка и русской культуры в инославянском ои иностранном 
окружениях“.
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ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПОЧАСНИх ЧЛАНОвА

На основу члана 14 и 15 Статута Славистичког друштва Србије Скупштина Друштва 
на заседању од 11. јануара 2011. године доноси одлуку о избору за почасног члана и додели 
повеље почасног члана:

1. проф. др Иво Поспишил, Филозофски факултет Масариковог универзитета, Брно, Чешка

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ЗАхвАЛНИЦЕ

На основу члана 13 Статута Славистичког друштва Србије Скупштина Друштва на 
заседању од 11. јануара 2011. године доноси одлуку о додели захвалнице за значајне резулта-
те у настави, ширењу словенских језика и повезивању култура:

Живорад Николић, професор руског језика, новинар РТС
Дејан Станковић, директор ОШ „Свети Сава“ – Београд 
Ружица Вукобратовић, директор гимназије „Исидора Секулић“ – Нови Сад
Милка Кућеровић, помоћник директора, I београдска гимназија – Београд
Дејан Марковић, Филозофски факултет – Ниш
Загорка Богдановић, Електротехничка школа „Никола Тесла“ – Ниш
Гордана Наумовић, Угоститељско-туристичка школа – Београд
Соња Руменић, ОШ „Јован Поповић“ – Београд
Весна Јанковић, ОШ „Раде Драинац“ – Борча, Београд
Марина Буразин, ОШ „Душан Радовић“ – Нови Сад
Десанка Нинков, ОШ „Свети Сава“ – Стајићево

ОДЛУКА О ИЗБОРУ УПРАвЕ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА

На основу члана 21 и 22 Статута Славистичког друштва Србије Скупштина Друшт-
ва на заседању од 11. јануара 2011. године изабрала је нову Управу и Надзорни одбор са 
двогодишњим мандатом за период 2011–2013. година у следећем саставу:

Управа:
Проф. др Богољуб Станковић, председник; проф. др Петар Буњак, заменик председ-

ника; проф. др Срето Танасић, потпредседник; др Марија Стефановић, потпредседник; мр 
Вукосава Ђапа-Иветић, секретар; мр Јелена Гинић, секретар; др Биљана Марић, благајник.

Чланови Управе: проф. др Љиљана Бајић (Београд); проф. др Вера Белокапић-Шкунца 
(Београд); проф др Људмила Поповић (Београд); мр Ивана Кочевски (Београд); мр Зузана 
Чижикова (Београд); Снежана Марковић (Београд); др Дејан Марковић (Ниш); мр Јелена 
Ветро (Суботица).

Надзорни одбор:
др Верица Копривица, Зорка Бокан, Татјана Шуковић
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На основу члана 22 Статута Славистичког друштва Србије, Скупштина Друштва на 
заседању од 11. јануара 2011. године усваја измене Правилника о Награди „Павле Ивић“ у 
чл. 1, 6 и 7 и утврђује пречишћени текст који гласи:

ПРАвИЛНИК 
О НАГРАДИ „ПАвЛЕ ИвИЋ“

Члан 1
Славистистичко друштво Србије (даље: Друштво) додељује годишњу награду ПАвЛЕ 

ИвИЋ за најбољи рад из српске лингвистичке славистике објављен у календарској години 
на коју се Награда односи.

Члан 2
Награда има облик уметнички израђене Плакете (рад академског вајара Ота Јована 

Лога). О награди се издаје диплома коју потписују председник Друштва и председник Одбо-
ра за доделу награде ПАвЛЕ ИвИЋ (даље: Одбор).

Члан 3
Право предлагања кандидата за награду имају појединци и институције. На основу 

предлога одлуку о лауреату награде ПАвЛЕ ИвИЋ 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 славистич-
ких 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 ПАвЛЕ ИвИЋ достављају се пред-

седнику Одбора лично или преко Друштва до 15. фебруара наредне године. Одбор о под-
нетим 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 15. марта.

Друштво обавештава лауреата о додељеној му награди и издаје саопштење за јавност 
до 1. априла.

Члан 7
Награду уручују председници Друштва и Одбора на промотивној свечаности поводом 

Дана словенске писменсти и Дана Славистичког друштва Србије.

Члан 8
Образложење предлога за награду објављује се у часопису „Славистика“ – органу 

Друштва.
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IN MEMORIAM

РАДОСАВ КОНАТАР 
(1938–2010)

Окупили смо се да одамо последњу пошту Радосаву Конатару Цилету, про-
фесору руске књижевности на Филозофском факултету у Приштини, професопру 
руског језика на Одсеку за туризам Природно-математичког факултета у Београ-
ду, саветнику и начелнику у Министарству просвете, лектору за српски језик на 
Универзитету у Нансију. Овде га сви добро знамо, па ипак, ред налаже да поме-
немо најважније детаље из његовог живота и рада. У потрази за знањем, рано је 
напустио родну Бистрицу и преко учитељске школе у Новом Пазару и Травнику, 
стигао до Београда где се 1959. уписао на Филолошки факултет, на Групу за руски 
језик и књижевност. Дипломирао је с одличним успехом 1963. и убрзо је изабран за 
асистента за руску књижевност на Филозофском факултету у Приштини. Хиљаду 
деветсто осамдесете године прелази у Београд, где добија место предавача руског 
језика на Одсеку за туризмологију Природно-математичког факултета. У више на-
врата боравио је на специјализацији у Москви и Бордоу, неколико година радио 
је као лектор за српски језик у Нансију. У пензију је отишао са места саветника 
за стране језике у Министарству просвете. Објавио је већи број чланака и прика-
за из области славистике, учествовао је на више научних скупова у земљи и ино-
странству, превео је више значајних дела са руског језика, од којих су нека, нажа-
лост, остала у рукопису. Био је члан Управе Славистичког друштва Србије, члан 
Савета Међународног славистичког центра, председник Извршног одбора Друштва 
српско-руског пријатељства. Мада пробрани и штури, ови подаци представљају га 
као ангажованог интелектуалца широких интересовања и европских видика.

Као што међу биљкама има оних које привлаче лепотом и мирисом и оних које се 
бране трњем, тако и међу људима има оних који освајају добротом и племенитошћу 
и оних који су окренути искључиво себи и својим интересима. Циле је спадао међу 
оне прве, он је освајао и погледом, и речју, и поступцима. И у кући, и на послу, и 
на улици. И у Србији, и у Русији, и у Француској и у Грчкој. Има неке симболике, 
а можда и законитости, у томе што га нико није ословљавао именом. Сви су радије 
користили надимак Циле, ређе Цицо. Да ли је тај надимак добио зато што је био 
мило дете или је срећно одабрани надимак допринео да постане драг и мио, то 
сад није од пресудне важности. Битно је да су човек и надимак били у потпуном 
сагласју. А има неке симболике, можда и законитости, и у томе што његову живону 
сапутницу сви знају као Цану, а не као Станку.

Велики руски писци уче нас да је први и најважнији задатак човека на земљи 
да доприноси ширењу љубави и братства међу људима. Циле је то добро разумео 
и радио је на том послу предано и до последњег даха, па се с правом поставља 
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питање: зашто такви људи одлазе кад су нам овде неопходни, зашто не живе вечно? 
У недостатку ваљаног одговора, остаје нам да верујемо да је отишао у неки бољи 
свет и да ћемо му се једног дана и ми тамо придружити.

Тешко ће нам свима бити без Цилета, без његовог ведрог лика и без његове 
благе нарави. Срећом, постоји сећање, сећање је сада наше велико богатство.

Зоран Божовић
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МАРИЈА НАЈЧЕСКА-СИДОРОВСКА 
(1927–2010)

Др Марија Најческа-Сидоровска, професор у пензији Филолошког факултета 
Универзитета „Св. Кирил и Методиј“ у Скопљу преминула је 2. јуна 2010. године.

Рођена је у Прилепу 24. маја 1927. године, где је и стекла основно и средње 
образовање, да би као студент прве послератне генерације дипломирала у фебруару 
1950. године на Катедри за источне и западне словенске језике Филозофског фа-
култета у Београду. Била је потом наставник на свим нивоима образовања. 1961. 
примљена је за асистента, а касније је бирана за доцента и професора руског језика 
на Филозофском/Филолошком факултету у Скопљу, где остаје до пензионисања. 
Докторску дисертацију: Функции и значења на дативот и нивното изразување во 
современиот руски, српско-хрватски, македонски и бугарски јазик одбранила је 
1971. у Скопљу на Универзитету „Св. Кирил и Методиј“.

Како су у поратном времену у Републици Македонији били потребни уџбеници 
на македонском језику, она је још 1952. са српског језика превела уџбенике из 
историје за V, VI, VII и VIII разред осмогодишње школе,као и за I, II, III, IV разред 
гимназије, а 1969. је за потребе универзитетске наставе са руског на македонски 
превела Историју старог света (књ. I и књ. II) Ђакова В.Н. и Коваљова С.И., која 
је доживела три издања.

Још као наставник руског језика у основној и средњој школи, М. Најческа-
Сидоровска је била коаутор, аутор и рецензент уџбеника руског језика за те нивое 
учења, објављених у издању Просветно дело у Скопљу.

У коауторству са Љубицом Ридановић и Петром Митропаном у Скопљу је 
објавила 1964. уџбенике Руски језик за I и II разред гимназије, а 1967. Руски језик 
за III и IV разред гимназије у коауторству са Јелицом Дреновац, који су доживели 
по три издања. Од 1976. М. Најческа-Сидоровска самостално објављује Руски језик 
за I разред средњих школа (продужни курс,) који је доживео четири издања. По-
ред превођења поменутих уџбеника из историје М. Најческа-Сидоровска је 1983. 
објавила преводе 1, 36, 39, и 40. тома Сабраних дела В. И. Лењина. Бавила се и 
превођењем лепе књижевности са руског на македонски, што је, по њеним речима, 
била њена друга љубав и што ју је испуњавало посебним задовољством. Превела је 
Ану Карењину (више издања), и Смрт Ивана Илича Л. Н. Толстоја, Приче (избор) 
М. Горког, Платонов, вишњев врт, Три сестре, Ујка вања, Лабудова песма (избор) 
А. П. Чехова, ход по мукама А. Толстоја и др. 

За проф. Марију Најческу-Сидоровску изузетно плодна била је 1997. година. 
Те године као монографија објављена је њена докторска дисертација под насло-
вом Функции и значења на дативот и нивното изразување во современиот руски, 
српско-хрватски, македонски и бугарски јазик. У њој је показала како синтаксички 
системи руског, македонског, српског и бугарског језика, разлићити на структур-
ном плану, на семантичком плану могу да изражавају идентичне односе и значења. 
Аутор закључује да се падежни облици и њихови семантички еквиваленти у ана-
литичким језицима могу проучавати, као и у флективним језицима, једино као ком-
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поненте реченице. Поред тога, она инсистира на вишезначности падежног облика 
– на једном основном и више другостепених, што је супротно тврдњи великог броја 
лингвиста, који фаворизују само једно значење. Познати македонски лингвиста 
Благоја Корубин је на промоцији те монографије оценио њене резултате као велики 
допринос македонској лингвистици и лингвистици уопште.

Капитално дело Руско-македонски речник у издању Филолошког факултета 
Универзитета „Св. Кирил и Методиј“ у Скопљу написала је у коауторству са Нином 
Чундевом и Спиром Накевим, а рецензенти др Максим Каранфиловски и Кита Бице-
ска истакли су да је он посебно значајан зато што се речи не објашњавају издвојено, 
већ у синтагми и реченици, где се најцелисходније изражава њихова семантика. 

Синтаксата на современиот руски јазик во споредба со синтаксата на со-
времениот македонски јазик (1), је последња књига Марије Најческе-Сидоровске, 
публикована 2009. у издању Филолошког факултета „Блаже Конески“ Универзи-
тета „Св. Кирил и Методиј“ у Скопљу. У њој је први пут тако опширно и дубоко 
компаративно обрађена синтакса просте реченице као структуре и као семантичке 
јединице у руском и македонском језику. Конфронтирање се врши на синхронијском 
плану на основу кога се, по мишљењу аутора, постижу бољи резултати не само 
приликом усвајања страног језика, већ се и боље разумеју особености матерњег 
језика и лакше се улази у суштину структура оба језика. Посебно се задржава на 
инфинитивним реченицама с обзиром на то да се у македонском језику инфинитив 
изгубио, а у руском је сачуван. Као илустративни материјал у прилогу књиге дати 
су текстови (поезија и проза) македонских аутора и преводи тих текстова на руски 
језик.

Смрт је онемогућила да своје радове из области компаративне анализе сложене 
реченице уврсти у другу књигу под насловом Споредбена синтакса на сложена-
та реченица во рускиот и во македонскиот јазик. Надајмо се да ће њене колеге 
објавити њену другу књигу посвећену синтакси.

Она је била увек радо позиван, угледан, конструктиван и добронамеран учесник 
на традиционалним Научним конференцијама у оквиру Међународног семинара за 
македонски језик, књижевност и културу који организује Универзитет „Св. Кирил 
и Методиј“ у Скопљу, а одржава се сваке године у Охриду, као и на другим лингви-
стичким и преводилачким сусретима , не само у Македонији, већ и у Русији.

Како је 20 година предавала на Катедри за славистику, већи део садашњег 
наставног особља на Катедри, неки изузетни научници у Институту за македон-
ски језик у Скопљу, као и велики број средњошколских професора руског језика 
у Македонији, али и у Србији, преводилаца и других (неки су предавачи или про-
фесори на факултетима у Нишу и Врању), слушали су њена предавања из синтаксе 
руског језика на руском језику. На студијама у Скопљу, где сам са родитељима и 
живела, професор Марија Најческа-Сидоровска била ми је најпре асистент, а затим 
професор синтаксе руског језика, да бисмо се скоро до краја њеног живота сусре-
тале на разним научним конференцијама и лингвистичким и преводилачким скупо-
вима, размењивале искуства и сарађивале. Доживљавала сам је не само као бившег 
професора и колегиницу, већ и као искреног пријатеља. Њен ентузијазам, ведрина 
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и стваралачка активност и у поодмаклим годинама живота, на мене су позитивно и 
подстицајно деловали. 

Доживела је да види часопис Катедре за славистику Филолошког факултета 
Универзитета у Скопљу СЛАВИСТИЧКИ СТУДИИ, књ.13 (2009. г.), коју су јој 
њени бивши ученици и поштоваоци њеног дела посветили поводом 80-годишњице 
живота, а ускоро потом преминула.

Надежда Лаиновић Стојановић
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ПАМЯТИ БЕЛЛЫ АХМАДУЛИНОЙ

Поэтесса? Если, по крайней мере, возьмем историю русской литературы, то та-
кое явление весьма редко, и несет с собой много парадоксальности. Главная причина 
этой парадоксальности в том, что акцент при рассматривании «женской» поэзии всег-
да ставился на ее сопоставимость с уже принятыми поэтическими образцами. Если 
поставить вопрос: «Почему женщины в основном зачислялись в поэты второго раз-
ряда, тогда как их творчество не лишено тонких соображений или широкой масштаб-
ности, ибо оно обладает избыточностью подобных ощущений, то получим ответ, что 
акцент в женской поэзии всегда был на самом глубоком внутреннем переживании, на 
чувствах, которые нельзя назвать никак иначе, как интимные. Это внутренний мир, 
это мир женской души, это исповедь в стихах. И читатель, волей-неволей, всегда 
останется за пределами этого мира, разбираясь в поверхностных слоях неизвестно-
го ему простора, чьи самые богатые источники находятся глубоко внутри. Оттого и 
литературное общество отвергало драгоценность изумруда, который находился в их 
руках, но чью стоимость оно никогда не могло познать до конца.

Потому лишь в XIX веке в России появляются поэтессы, и то это явно поэтиче-
ская периферия: полузабытые сейчас Каролина Павлова или Юлия Жадовская, совсем 
забытые Елизавета Шахова и Евдокия Растопчина. Даже такие имена, появившиеся 
уже в XX веке, как Анна Ахматова и Марина Цветаева, должны были пройти очень 
трудный путь к своему признанию, если это признание вообще можно считать истин-
ным ознакомлением массовой публики с их творчеством, а не соболезнованием вслед-
ствие катастрофических событий, которые отразились на их жизни и творчестве.

С Ахматовой начинается глубокое излияние собственных эмоций в качестве 
стихов, занесенных в книгу, которую легче всего можно определить как дневник, 
созданный великой поэтессой для облегчения страданий собственной души. Впе-
чатлительность, интимность и непосредственность были свойственны и Марине 
Цветаевой, которая с малых лет начала переносить переживания еще незрелой, 
становящейся личности в стихи, создавая при этом особый мир подлинности, о 
влиянии которого известный поэт Валерий Брюсов писал, что от ее стихов иногда 
неловко, будто подсмотрел в замочную скважину.

Но, наконец, появляется вопрос: какими бы могли быть стихотворения поэтов, 
не столкнувшимся с такими жизненными терзаниями, которые испытало поколение 
первой половины XX века? Мы склонны считать, что самая яркая поэзия рождается 
из горести, из желания, из страдания, на которое поэт обращает всю мощь свое-
го таланта. Но смогла ли русская литература вырастить таких крупномасштабных 
поэтов во второй половине XX века? Конечно, смогла. Их шедевриальное творче-
ство мы наблюдаем в сочинениях поэтов шестидесятников, куда входят такие гром-
кие имена, как Евгений Евтушенко, Булат Окуджава, Андрей Вознесенский, Роберт 
Рождественский и одна из самых выдающихся фигур современной русской поэзии, 
которая, к неизмеримой жалости России и всего литературного мира, недавно ушла 
из жизни,– Изабелла Ахатовна Ахмадулина.
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Отпрыск горячей итальянской, русской и татарской крови, Белла Ахмадулина не 
могла не прочувствовать влияния всех событий своего времени, всего окружения и 
дружбы с близкими ей людьми с особенной и чрезвычайной ощутимостью, которую 
она так мастерски передала на бумаге. Ее стихи, начиная со сборника «Струна» (1962), 
полностью продолжают традиции поэтесс Серебрянного века, в первую очередь, Ма-
рины Цветаевой. Подражая своим кумирам, Ахматовой и Цветаевой, у Ахмадулиной 
быстро созрела мысль о том, что настоящую поэзию она может писать, прежде всего, 
для себя. И этой-то мыслью и добилась она глубины и силы своих стихов. Ее любовная 
лирика не уступает лучшим произведениям русских класиков, а чуткость, с которой 
она описывала свою внутренную жизнь, остается образцом поэтического искусства:

[...] Вся наша роль – моя лишь роль. 
Я проиграла в ней жестоко. 
Вся наша боль – моя лишь боль. 
Но сколько боли. Сколько. Сколько. 
1960–1961

Ее мотивы – снег, дождь, сад, как и символы у Блока, далеко превосходят их из-
начальный смысл, они наделены особым значением для Ахмадулиной, и читателю 
остается лишь удивляться гармоничности с природой, которая проявляется в таких 
стихотворениях:

«Иду и хоронюсь от света, 
Чтоб тенью снег не утруждать; 
Не время ль уступить зиме,  
С ее деревьями и мглою,  
Чужое место на земле, 
Некстати занятое мною?»

«И – хлынул Дождь! Его ловили в таз. 
В него впивались веники и щетки. 
Он вырывался. Он летел на щеки, 
Прозрачной слепотой вставал у глаз.»

Хотя поэтесса и воздерживалась от публичных выступлений, считая, что извест-
ность ей не нужна, она владела изящным талантом чтения, и ее выступления в Ли-
тинституте привлекали немалое число поклонников поэзии. Так получилось, что сти-
хи Ахмадулиной, в которых поэтесса пренебрегала массовой литературой и писала 
по-своему, добились всемирной славы, а сам автор, которая никогда не стремилась к 
жизни известной художницы, вошла в общество крупнейших представителей русской 
литературы. О том, какой репутацией пользовалась Ахмадулина в русском обществе, 
четко говорит текст, который мы приводим из «Женского Месяцеслова»: «Когда геро-
иня Рязанова в фильме «Ирония судьбы» на вопрос Ипполита «Чьи стихи?» роняет: 
«Ахмадулиной», а тот с уважением кивает – это не ход экзальтированного режиссера. 
Так кивала с уважением вся страна. Сами поэты 60-х смотрели на Беллу Ахмадулину 
как на неотъемлемую фигуру современного искусства, посвящая ей стихи и песни». 
И действительно, Ахмадулина свои роскошные таланты умела показать и в кино, на-
пример, в фильме «Живет такой парень». Нам необходимо вспомнить еще одно тво-
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рение Ахмадулиной, которое стало широко известным романсом на музыку Андрея 
Петрова из популярного кинофильма «Жестокий романс»,– «А напоследок я скажу», 
композитора Андрея Петрова, на стихи Беллой Ахмадулиной:

И вот, заодно со сборниками произведений «Озноб» (1969), «Уроки музыки» 
(1969), «Стихи» (1975), «Свеча» и «Метель», гениальная поэтесса оставляет нам в 
наследие и учение об истинной сущности человека, заступившись за немалое число 
художников, пострадавших по разным политическим причинам. Она всегда была, по 
меткому определению Евгения Евтушенко, не аполитичной, а скорее антиполитич-
ной, и она могла ценить превосходство жизни над политикой [Евтушенко 1995].

Белла Ахмадулина скончалась вечером 29 ноября 2010 года на 74-м году жизни 
в Переделкине.

Мы можем быть счастливы, что в наше время жила и творила такая фигура, 
какой являлась Изабелла Ахатовна Ахмадулина. Мы берем на себя обязанность бе-
речь ее стихи, как вечную память о поэтессе, которой «...хотелось быть... как все».

Литература:

Евгений Евтушенко. Строфы века. Антология русской поэзии. – Минск-Москва: 
Изд-во «Полифакт», 1995.

Михаил Эпштейн. «Природа, мир, тайник вселенной...» Система пейзажных об-
разов в русской поэзии. – М.: Высшая школа, 1990. 304 с.

Ненад Благоевич



In memoriam 405

УПУТСТВО САРАДНИЦИМА ПРЕДСТОЈЕћЕ (XVI) КЊИГЕ „СЛАВИСТИКЕ“ 
ЗА ПРИПРЕМАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ РУКОПИСА

Текстове достављати искључиво у програму Microsoft Word, у формату *.doc 
или *.rtf (не: *.docx).

Обавезно је користити фонт Times New Roman, који уз активирану мулти-
језичку подршку (multilanguage support за Windows), омогућава поштовање стан-
дарда Unicode при писању текстова на централноевропској латиници, ћирилици 
или којем другом писму.

Ако се у раду користе неки специјални нестандардни фонтови (фонетски зна-
ци, симболи и сл.), обавеза је аутора да их доставе уз рад.

радове достављати на компакт диску са једним примерком одштампаног 
текста.

Радови за рубрику Славистички научноистраживачки пројекти, обима до 
22.000 знакова с проредом, укључујући и фусноте, достављају се уредништву до 
31. децембра 2011. године. На левој страни испред наслова ових радова наводи се 
пуно презиме и име аутора, а испод тога даје се званични назив и седиште уста-
нове у којој је аутор запослен или у којој је обављено истраживање. Ови радови 
морају имати између наслова и текста: 1) сажетак (апстракт) (5 до 10 редова) на 
језику рада, 2) кључне речи (до 10) на језику рада. Ако језик рада није српски, већ 
на осталим словенским језицима сем на руском, онда се сажетак и кључне речи 
дају и у преводу на српски, који следи иза оригинала. Пошто је „Славистика“ на-
учни и стручни часопис намењен славистима, а то значи онима који уз свој матерњи 
језик владају још руским и бар још једним словенским језиком, на крају текста који 
није на руском језику даје се наслов рада и резиме (до 1.500 знакова с проредом) 
на руском језику, а код текстова на руском обавезни су наслов и резиме на српском 
језику.

Радови за рубрике У свету славистичке литературе и Из славистичког живо-
та обима до 8.000 знакова с проредом, укључујући и фусноте, достављају се Уред-
ништву до 31. децембра 2011. године. На крају ових радова дају се подаци о аутору: 
пуно презиме и име аутора и званични назив установе у којој је запослен или у којој 
је обављено истраживање.

Пријаве наслова научних реферата за 50. скуп слависта Србије достављати 
Управи Славистичког друштва Србије до 15. новембра 2011. године, а текст рефера-
та обима до 15.000 знакова и компакт диск (са апаратом као и за рубрику Славистич-
ки научноистраживачки пројекти) предати по саопштењу на Скупу, односно, по 
уношењу поправки и допуна према примедбама изнетим у дискусији о реферату. 

На крају чланка свих рубрика (пре резимеа) даје се у изворном облику (језику 
и писму) списак литературе уређен по азбучном реду презимена аутора на следећи 
начин:

Белић 1927 – Александар Белић, О употреби времена у српскохрватском језику. 
Јужнословенски филолог, Београд, књ. VI, стр. 102-132.
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Бондарко 1971 – А.В. Бондарко, вид и время русского глагола (значение и упо-
требление). Ленинград: Просвещение.

Овако уређен списак литературе користи се при цитирању тако што се на 
одговарајућем месту унутар текста у угластој загради наводи иницијална скраћена 
ознака и страница цитиране литературе, на пример: [Белић 1927 : 115]. 

У напоменама (фуснотама) при дну стране на којој се налази коментарисани 
део текста дају се допунска објашњења, али фусноте не могу бити замена за цити-
рану литературу.

У напомени при дну прве стране чланка дају се информације о пројекту у окви-
ру кога је рад настао, о институцији која је финасирала истраживање, о евентуално 
усменом саопштавању верзије рада на научном скупу и сл. 

Текстови се штампају примарним писмо језика на коме су написани. И језички 
примери унутар текста штампају се примарним писмом језика из кога су.

Апелујемо на ауторе да се строго придржавају ових правила: уколико не буду 
поштовали било техничке захтеве (нпр., предају текстове писане фонтовима који 
не одговарају стандарду Unicode), било рокове, било пак тражени научни апарат – 
Уредништво придржава право да њихове прилоге одбије без образложења.

Уредништво
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