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ФИЛОЗОФИЈА,КРИТИКАИСМИСАО
ПРОТИВРЈЕЧНОСТИДИЈАЛЕКТИЧКОГМИШЉЕЊА2

 Појамкритикејеједанодтемељнихфилозофскихпојмоваукојемсе,
почеводновогпасведокрајадвадесетогвијека,разумијевалобитнозначење
човјека и његове слободе. Међутим, стварност модерног неолибералног
друштва појам критике, а посебно филозофске критике, протјерује изван
његовог теоријског значења уношења сумње у стварност емпиријске
фактографије и покушава да га представи нечим сувишним за практичне
потребе живота. Суспендовање филозофског као теоријског значења појма
критике има за посљедицу, како нестајање теорије у друштвеним наукама,
такоигубљењемогућностисагледавањацјелинедруштва.Посљедицаовог
губитка изражава се у покушајима анестезирања филозофског значења
критике и успостављању редуктивног разумијевања друштва искључиво у
његовом партикуларном емпиријском искуству.Аутор покушава да покаже
дајефилозофијаумаиуједноспекулативни,дијалектичкикарактеркритике,
управо онај који у појму противрјечности може да реафирмише истинско
значењепервертираногпојмаслободемодерногнеолибералногдруштва.Тоје
онозначењефилозофијекојејесачуваноуидејамакритичкетеориједруштва
Хоркхајмера[Horkheimer],Маркузеа[Marcuse]илиАдорна[Adorno],аданас
посебноактуелноуразматрањимамисаонеоријентацијеуСАДиКанади,која
себеназивакритичкомпедагогијом.

 Кључне ријечи: филозофија, критика, криза, противрјечност,
дијалектика,критичкатеоријадруштва,критичкапедагогија,теорија,критика
неолибералногкапитализма



1 kulicmiso@gmail.com
2 Овајтекст јенастаокаорезултатрадананаучномпројектуМинистарстванауке
РепубликеСрбијенатему:„Истраживањеклиматскихпроменаињиховогутицајана
животнусредину−праћењеутицаја,адаптацијаиублажавање“(бр.43007).

 7



 Напрвипоглед,чиниседајепојамкритикедефинитивнопостао
једанподразумијевајућифилозофскипојам,патакоинекипомоћнипојам
којинамсе,изперспективесавременихдоминатнихсхватања,свевише
појављујесамоуликунекогполемичкоги,уосновиархаичногсредства,
којимсенововјековномишљењеслужилоусвомепохалномпреокрету
поимањатемељасопственестварностиињенеистине.Међутим,појам
критикеу17.и18.вијекунијеникадаимаосамозначењенекогпуког
техничког,пачакниреторичкогсредства.Штавише,уколикобисепојам
критикеуовомдобумогаосхвататиискључивокаосредство,рецимо
каомогућностдасетакопредставеДекартоваметодскаправила,ондаје
томогућесамоусловно,јерјекритикауједноисуштина,мишљењекоје
јединосопственомзнањудозвољаваиомогућавадасеаргументацијом
успоставикаоњеговаистина,каоистинасубјекта.Збогтоганововјековни
појамкритикеникадаинебимогаобитисхваћенкаонекипојединачни,
већувијекикаоопштипојам,јерсеодносинамишљењеиуједнојесте
универзалнамоћмишљења.Израз„критичкаупотребаума“,којитако,
ирадо,ичесто,наглашаванововјековнодоба,заправосамопривидно
ум види као средство, јер је употреба критичка употреба, а то значи
дакритичкаупотребаусвакомпојединачномпредметунужноморада
демонстрирасвојуопштуумнусуштину,тедајеотудувијекуједнои
нештоопште.

ТосуиразлозизаштојеДекартово[Descartes],Бејлово[Bailey]
и уопште просвјетитељско одбијање дотадашњег средњовјековног
схватањаистине,којесетемељилоискључивонацрквенорелигијском
ауторитету,омогућилодасеуправотоодбијањепрвенственопојавиу
значењукритикеауторитетацркве,каснијеикаоисторијскабиблијска
критика,алиинесамоутомпосебномзначењу.Наиме,собзиромна
чињеницудасепојамкритикепозиваонауниверзалнучовјековумоћ
мишљењаитимеомогућиодасамогсебесхватиу јединствусањом,
каоисобзиромначињеницудасеодантичкоггрчкогвременапојам
критикенијевишеготовоуопштеупотребљавао,тојеукритициједног
посебногауторитета,ауторитетацркве,новодобазаправоформирало
сасвимновипојамкритикеузначењуумакаооногштојеопште.

Од тада појам критике више нема античко значење критике
као судијске одлуке у правној парници међусобно супротстављених
страна, јер овај нови појам критике нема инстанцу изван себе, изван
мишљења, тако да би одлука о истини била код неког спољашњег
судијеизванњега.Затосејошсамонејасно,веомаудаљено,ауоснови
самопутеметимологиједрживезанововјековногодређењакритикеса
његовимстарогрчкимзначењем,такоштосеподсјећадакритикаводи
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поријеклоод глаголакринеин иименицекрисис.Тај етимолошкипут
казуједајекритикаоноштокаоодлукапроизлазиизкризекаостања
прекида неког процеса, те се у односу на старогрчко значење може
рећи да нововјековни појам критике своју повезаност са старогрчким
смислом критике одржава само у представи критике као мјеста
којим се просуђивањем прекида неко дато стање описано као криза.
Међутим,занововјековнипојамкритикепросуђивањекојенепочивана
слободнојупотребиума,негонатехничкојпримјенипрописаног,није
критичкопросуђивање,пасезатонеможеназиватиникритичким,ни
просуђивањем, јераконијекритичко,нијенипросуђивање.Збогтога
јеразликастарогрчкогинововјековногпојмакритикетаковеликадасе
унововјековномпојмукритикестаригрчкипојамготововишеуопште
непрепознаје.

Свакако,моглобисебезтешкоћапоказатидајестарогрчкипојам
критикеузначењукризенесамојошдугоборавиоуправу,медицини
итеологијинегода је јошувијекприсутан.Али,нитуовајскривени
старипојамкритикеуликукризенеманововјековнозначењекритике
као субјективно аргументоване одлуке о истини, већ кризу рјешава
употребомспољашњегауторитета.Криза је ту такоувијекпредмето
комесеспољаодлучује:билодајетосудијскаодлукакојаразрјешава
кризукаопарницу;билода је тонаосновупрописаодлукаљекарао
лијечењу пацијента који је у кризи; било да је ријеч ољудској кризи
којаутеологијипочињегријехомиразрјешавасеспасењемчовјекакоје,
разумијесе,нијестварчовјека,негоспољашњебожанскеодлуке.Али,
проблемнијесамоутомештојеонајкојиодлучујенештоспољашње
предмету о коме одлучује и именује кризом, јер би било без смисла,
рецимо,тражитиодболесникадасамодлучујеосопственомлијечењу,
мадаитоприпадањеговомправу,већсебитнорадиотомекакоонајкоји
одлучуједолазидоодлукеолијечењу.Онајкојиодлучујенеодлучује
самостално,критичкомупотребомума,већпримјењујепрописано,тесе
избогтогаодмахможезапазитидаоведруштвенеобластинепочивају
нанововјековномпојмукритике,јеркритикомкризунепропитују,већ
кризувидекаооностањекоје јединоауторитетомпрописаногмогуи
требадарјешавају.

Другим поводом, али у сличном контексту, Кант [Kant] је
у својој расправи Спор филозофског са теолошким факултетом
(Kant-Scheling-Nietzsche, 1991, 36−38) експлиците показао у чему се
састоји појам критике и њему супротстављени појам апликативног.
Управо због тога, каже Кант, што библијски теолог не црпи своја
учења из ума, него изБиблије, професор права не црпи своје учење
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из природног права, него из обичајног права, а професор медицине
не црпи своју методу лијечења из физике људског тијела него из
медицинског прописа – не ради се о слободној, критичкој употреби
ума, већ нечем некритичком, апликативном, због чега Кант овим
областимазнањаиодриченаучност.(Kant-Scheling-Nietzsche,1991,37).
Штотонекритичкоимасвојудржавнусврху,Кантујејасно,алињему
је исто тако јасно да тошто иза апликативних знања стоји државни
разлогникаконезначидакритичкаупотребауматребадаабдицира.
Ова разлика у појму критичке и апликативне употребе ума заКанта
ћебитипресуднаразликазањеговоуспостављањекритеријаштајесте
наука,аштаспецијалистичкистудији,теће,стога,изахтијеватидасе
тедвијестваридржеодвојено.

Тако критика у нововјековном значењу никада није схватана
као нешто техничко, апликативно, већ управо супротно: у разлици
слободнеодлукеи апликативне, техничкеодлукенастајеиразликау
нововјековномистарогрчкомпојмукритике.ТакобисезаједносаКантом
моглоказатидакритикаузначењукризеидаљечувасвојизворнигрчки
смисаоодлукекојадолазиспоља,извансубјекта,експлицитеуправу,
медицинии теологији, алии у другимбитним сферама друштва као
што је економија или политика, прије свега. Али то, с друге стране,
омогућава,понашеммишљењу,дасезапазидаупојмукриземодерно
грађанско друштво само привидно тематизује критику, односно да у
појмукризепервертиранововјековнипојамкритичкеупотребеумаи
сводиганапукутехничкуупотребу.

Међутим,нетребапропуститидасекажедасеиуфилозофији
појамкритикекаокризененаданоипопрвипутпојавиоуфилозофији
Едмунда Хусерла [Husserl], па чак и у наслову његовог дјела Криза
европских наука и трансцендентална феноменологија. У том дјелу
Хусерл, дијагностикујући кризу европских наука, пледира да се „[…]
научност свихнаукаподвргнеозбиљној и неопходној критици“ (1991,
14).АлиименовањекризеникаконезначидајеХусерлнастановишту
ауторитарногпојмакритикекаокризе.Напротив,никриза,никритика
кодХусерланисусхваћенеузначењунекеспољашњеодлукекојатребада
потекнеоднекудспоља,штоби,уосталом,билапотпунанегацијањеговог
појмафеноменологијеисхватањадајединофилозофскиставзаразлику
одприродногставаимапотребузасумњомучулнуочевидност,односно
дајединофилозофијаимапотребузакритикомсазнања,јерјојједино
такритикаомогућаваоткривањеоногаштојеопштеилиум.Такоиса
Хусерловимувођењемпојмакризеисањимповезанимпојмомкритикеми
недобивамозначењенекеспољашњеодлуке,премдабислиједњеговог
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излагања који креће од утврђивања кризе наука до захтјева њиховог
подвргавања критици, могао да упућује на тако нешто. Када Хусерл
дијагностикујекризунаукаондајетањеговакритика,истина,упућена
природној науцикоја јефилозофијинешто спољашње, алиуједно, то
јеикритикааподиктичког,позитивистичкогнаучногсхватањачовјека.
То је и разлог због чега се одлука и не препушта спољашњој
позитивистичкој науци или неком другом, већ се битно као критика
заснивауфилозофскомсубјекту.ЧиниседаХусерлупојмукритикеи
кризеимплицитеказујеистооноштоицијеланововјековнакартезијанска
традиција, а то је да критика успоставља сумњу у очевидну, дату
стварност,тедајеотудикодХусерлакритиказаправомишљенакаоона
којатексумњомпрепознајекризу,јерсебезкритике,безсумњеникаква
кризанеможенизапазити.

Због тогаиДекартовCogito ergo sum казује да у све, изузеву
сопственомишљење,морамосумњати,дакледаморамопитати,тедаи
одговор,којибизадовољионашутежњузаистином,морадапочивана
ономештонашразумможедаприхватизаистинунатомтрагалачком
путу.Међутим,разумћеприхватитинешто заистинитосамоакому
се понуде увјерљиви аргументи или докази да нешто јесте или није
истина,тејеутомсмислуепохалнипреокретуразумијевањуистинеи
настаоусукобуауторитетаизнања,односноистинекојасенедоказује
икојаприпадабићуауторитета,иистинекојаседоказујеитакодобива
ликзнања.Такосевидидајенововјековнакритикаауторитетауоснови
поставилакритикунесамокаопукунегацију,пукопоништавањеонога
што се из неког разлога одбија већ да је критика сумњомуочавајући
оно негативно, саму себе поставила као моћ мишљења, односно као
моћкојапроизлазиизувидадамишљење,самоутомнегативном,може
да стекне знање о самом себи, односно да је једино знање доказ или
аргументзаистину.Собзиромначињеницуда јепутстицањазнања
задобивенсумњом,ондајеикритикакаосумњазаправосамодругоиме
илидругиликсаменауке.

То је и разлог зашто данас јасно видимо да је филозофски,
декартовски појам науке одређујући науку у појму критике заправо
науку темељно одредио као сумњу, јер ономе који не сумња заиста
никакванауканијенипотребнаибићесасвимзадовољанистиномкоју
добијадиктатомауторитета.Наукајенаукасамоакојекритичка,дакле,
само уколико је на путу сумње, на путу уочавања оног негативног,
јерсамотакоонаможедазадобијезнањеоистини,заправо,прибави
сопствене аргументе или доказе за ту истину. Свакако, развијена
филозофија субјекта, која у мишљењу открива моћ негативног, није
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билајаснодоведенадознањауДекартовоивријемепросвјетитељства,
тепријењемачкогкласичногидеализма,Хегела[Hegel]посебно,cogito
ergosumнећенислутитикаквесвестваралачкеиуједнодеструктивне
потенцијалесадржи.ЗбогтогајеисамоКантовоистицањепојмакритике
у наслову његових најважнијих дјела индикативно, јер је управо у
функцијињеговогексплицитногпоказивањаданаукаможебитинаука
самоакојекритичка,даклеслободна,односнодајенекритичканаука
онакојанепознајеслободу,јерпочиванадогматизмуауторитета,пада
сеотуд,каоштосмовећказали,инеможесматратинауком.

Употреба појма критике биће снажно присутна и код Карла
Маркса [Marx]  у низу наслова његових дјела, као што су рецимо:
КритикаХегеловефилозофиједржавногправаилиКритикаХегелове
дијалектике ифилозофије уопште.Уњима се лакоможе препознати
Марксово наглашено прихватање нововјековне традиције критичког
мишљења.Касније, подМарксовимутицајемупотребапојмакритике
постаће и обавезниманир лењинистичко-стаљинистичкогмарксизма,
штавише, бићеутканаидуго временаћепредстављатинезаобилазни
стандард формирања дневног реда комунистичких састанака у оној,
свимадобропознатојтачкикојајегласила:критикаисамокритика.Али
уцјелини,умарксизмуикомунизму,критикајебилавишереторички
заснованаузначењуполемичкогразрачунавањасапротивницима,чак
и ако се противник открије у самом себи, те дакле, вишеније имала
смисаооногкритичкогликаслободногмишљењасубјектакојибибио
у иманентној обавези да своју критичност примијени и на сопствено
друштво. Тако је у комунизму критика углавном задобила смисао
догматскеправовјерности,теотудинијевишеималаништазаједничко
саонимслободним,сумњајућимнововјековнимпојмомкритикекојисе
иформираоуодбијањусвакогдогматизма.

Међутим, није се у марксизму развијао само овај догматски
појамкритике.КритичкатеоријадруштваокупљенаокоИнститутаза
социјалнаистраживањауФранкфуртукоји јеоснован1923. годинеи
југословенскапраxисфилозофија(условноупериоду1963−1974)судва
великамарксистичка подухвата која су на различит, а опет на веома
близакначинкритичкипромишљалеиунекимважнимувидимауспјеле
дасачувајуизворнихуманистичкисмисаонововјековногпојмакритике.
Индикативно је да након пада Берлинског зида који је означио слом
комунизма и марксистичке теорије којом се комунизам легитимисао,
чинисекаодајеготовозамросвакиозбиљнијиинтересзатеоријскеувиде
овихвеликихидрагоцјенихевропскихкритичкихпромишљања,иако
суонанепрестанобилауконтраставуспрамдогматскихмарксистичких
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схватања.Ипак,одтадасесвечешћеговорионеуспјехукритичкетеорије
друштваипраxисфилозофије, каода се радилоонекомпрактичном
револуционарномпрограму.Међутим,такавзакључакбибиоисувише
површан, јер јеутицајФранкфуртскешколе,паипраxисфилозофије,
у многим савременим критичким интерпретацијама још увијек
присутан. Утицај критичке теорије друштва је и омогућио изградњу
једне области модерне педагогије која се, према свом теоријском
критичком узору, и назива критичком педагогијом, а представљена
је ауторима као што је Паоло Фреира [Paola Freirea], Анри Жиру
[HenryGiroux],МајклЕпл[MichaelApple],пријесвих,алиирадовима
ПитераМекларена [PeterMclaren],ДагласаКелнера [DouglasKellner],
Ајре Шора [Ira Shor] и других, без којих би простор критичког
промишљања високог образовања у САД-у и Канади остао само на
разини некритичке статистичке квантификације и у основи нестао
у неолибералном друштву „банкарског концепта образовања“
(Freirea,2002).

Радовикритичкепедагогије супосебноважни, јерпрекоидеја
критичкетеориједруштвафранкфуртовацаонинасљеђујуицјелокупну
традицијунововјековногпојмакритике,тетако,каоПитерМекларен,
могу да говоре о критичкој педагогији истовремено терминологијом
Маркса, Франкфуртске школе и праxис филозофије. Тако Мекларен,
поимајућикритичкупедагогијукаореволуционарнупраксу,казуједа
несамокритикаослобађачовечанствоодинструменталногпостварења
онаквогтипакакогајеописалаФранкфуртскашколавећипокушавада
ослободичовјечанствоодсвихтиповаотуђењаутемељенихнаотуђеној
продукцији односа, те да је отуд задатак револуционарне критичке
педагогиједаподстичестварањетеоријеифилозофијепраксисакојима
се не само испитују границе западне мисли и заокружености које
омогућујекритичкатеорија,негостичеиоријентацијазадјелање.

Међутим, утицај критичке теорије друштва на критичку
педагогијусадржанјеиуприхватањустановиштаФранкфуртскешколе
оулозикритичкетеорије,очему јевеомапрецизнописаоХансЛенк
[Lenk].Наиме,Ленкзапажадасепозицијакритичкетеориједруштва
веома разликовала од праксемарксистичких полазишта у погледу на
улогутеорије:„[…]критичкатеоријајесвјесноосталатеоријом,хтјела
је мијењати стварност и нању утицати критичким увидом, али не и
непосредним политичким акционизмом“ (1991, str. 220). Схватање
по којем је теорија критика, односно да појам критике без теорије
не може имати значење критике, свакако спада у једно од бројних
драгоцјених увида Франкфуртске школе. Већ у програмском тексту
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МаксаХоркхајмераТрадиционалнаикритичкатеоријаиз1937.године
можемозапазитидајеХоркхајмернаонимкритичкимпозицијамакоје
сукаостваропштедискусијеуЊемачкојоразлициприроднонаучног
и духовног искуства оцртале и његово разликовање. Тако се под
традиционалномтеоријомподразумијевајусвеонеемпиријскетеорије
којесетичунашегсазнањачињеница,тесустогаонебитноконструисане
по узору на природнонаучне методе. Управо тај пад традиционалне
теоријенаемпиријскоредукујеумкаонештоопштенанекипојединачни,
инструментални, фрагментарни ум, па се зато, мисли Хоркхајмер,
традиционалнатеоријаиодвојилаоднововјековногразвојамишљења.
Насупрот,теоријакојудефинишеХоркхајмеркаокритичкутеорију,има
задатакдаконфронтирапостојећустварностсаидејомумногдруштва,те
сетакопротиврјечност,којутакваконфронтацијаосвјешћује,јављакао
дијалектичка,никакологичка.Логичко-систематскенаукеконструишу
стварност такошто у њима превладава „хармонистичка тенденција“,
какобиказаоАдорно,односно,логичкосазнањејеуодређеномсмислу
емпиријско,нијекритичко,јерниједијалектичко.Појамдијалектичког
јепојамкојиФранкфуртскашколанасљеђујеизХегеловедијалектике,
алидијалектичкупротиврјечносткритичкатеоријадруштвамисликао
оноштонасупротлогициједанфеноменможепоиматиистовременои
каонапредакикаоназадак,јеруправоудијалектичкојпротиврјечности
и лежи истина грађанског друштва. Код готово свих представника
Франкфуртскешколе, ова дијалектичка противрјечност се прелила и
устилизлагања,посебнокодАдорнауњеговимјезичкимбравурама.
Међутим, противрјечност која битно одређује теорију и истовремено
јечиникритичком,садржанајеуправоуувидудајеумредукованна
појединачно,наинструментално,натехничкиум,падаотудлогичко
сазнањенеможениизразитипротиврјечност,већјесамоуодређеном
смислуможехармонизовати,односноидеологизовати.

Сви су ови увиди без сумње од велике важности, јер нам
омогућавајудазапазимодајепостојећанеолибералнапраксапризнавања
знања само као профитабилног знања довела до реинтерпретације
самог појма знања. Знање је знање једино ако доноси профит, свако
другознањекојетонечининијенизнање.Такојеисхватањепокојем
је непрофитно знањенештошто је бескориснии бесмислено,морало
јепологиципрагматскогмишљењадаисамокритичкознањеучини
профитабилним. Наиме, за утилитарни, прагматски ум, критика има
смисласамоакодоносипрофит,тејеутомпогледунепрофитнакритика
заовасхватањаистоштоипредставаиспразнетеорије,нештоштоје
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својом општошћу изван емпиријске конкретности, па тако и изван
саместварности.

Феномен повлачења теорије из друштвених наука и редукција
друштвених наука на специјалистичке студије, управо свједочи
о консеквенцама овог неолибералног концепта друштва којем је
маргинализовањеипервертирањепојматеоријепосебноважно,јерсеса
промијењенимзначењемтеоријенедешавасамопукопреименовање,већ
суштинскисепоказуједајенадјелуукидањетеорије.Укидањетеорије
истовремено укида и оно најважније: критичко као опште мишљење
којеиндивидуалнусвијестљудијединоиможедаприпремизаслободно
мишљење, односно за могућност настанка стварности слободе саме.
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PHILOSOPHY,CRITICISMANDMEANINGOFINCONSINSTENCY
INDIALECTICALTHINKING

Summary

From the new until the end of the twentieth century, themeaning
ofcriticism isoneof the fundamentalphilosophicalconcepts inwhich the
essentialmeaningofmanandhisfreedomwasbeingunderstood.However,
therealityofamodernneo-liberalsocietydeprives thenotionofcriticism,
andinparticularofphilosophicalcriticism,beyonditstheoreticalmeaningof
imposingdoubtontherealityofempiricalfactographyandtryingtopresent
it like something superfluous for thepractical needsof life.Suspensionof
thephilosophicalasthetheoreticalmeaningofthenotionofcriticism,results
in thedisappearanceof theoryinsocialsciences,aswellas the lossof the
possibilityofperceiving thewholesociety.Theconsequenceof this loss is
expressedinattemptstoanesthetizethephilosophicalmeaningofcriticism
and establish a reductive understanding of society solely in its particular
empirical experience. The author tries to show that the philosophy of the
mindandatthesametimethespeculative,dialecticalcharacterofcriticismis
preciselytheonewhich,inthenotionofcontradiction,canreaffirmthetrue
meaning of the perverted notion of freedomofmodern neoliberal society.
Thisisthemeaningofphilosophythatispreservedintheideasofthecritical
theory of Horkheimer, Marcuse or Adorno, and especially today in the
thought-orientated considerations in theUnitedStates andCanada, calling
itselfacriticalpedagogy.
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ФИЛОЗОФИЈАИЗМЕЂУКРИТИЧКОГМИШЉЕЊАИ
ПЛАТОНОВОГСВЕТАИДЕЈА

Усавременојфилозофијииздвојилесуседветенденције: једна,која
сматра да филозофија треба да буде инструмент мишљења и друга, која у
филозофијивидимисаониконцепткојичувасветаксиолошкихпарадигмии
истина.Међутим,уантичкојфилозофијисукритичкомишљењеисветидеја
неодвојивипроцеси.ПоПлатонудијалектикајенаукаоидејама,аетимолошко
одређењетерминаидејазначивидети,гледати.Платонједијалектикуразумео
каонепосреднуконтемплацијусветаидеја,штојебиласуштинафилозофског
начинаживота.

Кључне речи: критичко мишљење, идеја, наука, контемплација,
античкафилозофија

Филозофијаседанасналазиусенцинаукекојајесебепрогласила
највишомформомзнањаиврховнимарбитромистине.Њојсеприступа
наједанприличнонеодређениначиннајчешћекао„ничијој“земљикојој
недостајеодређенадозаегзактностидабисеназваланаукомиодређена
доза догматике да би се назвала теологијом. У том смислу потпуно
је нејасно да ли је филозофија некаква метода или има свој предмет
истраживања.Готово је општеприхваћен став дафилозофија развија
критичкомишљење,алисепредметомфилозофскогистраживањамало
кобави.Какоседанасникоозбиљнонебавипредметомфилозофије,она
јесаједнестранесведенанаисторијуидеја,асадругестраненаметоду
илиинструментнауке.Свеовоједовелодотогадасусеусавременој
филозофијииздвојиледветенденције:једна,којаодфилозофијеочекује
да она буде инструмент мишљења и друга, која у филозофији види
мисаониконцепткојиочувавасветаксиолошкихпарадигмииистина.
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Истинузавољу,требарећидафилозофијунијелакодефинисати,
па се чини да у покушају њеног дефинисања нисмо одмакли, нити
можемоoдмаћидаљеодњеногантичкогтреминолошкогодређења,које
сесводинадвапојма:philosиsophia.Најпретребаиматиувидудаје
терминфилозофијауантициобиловаопуноћомзначењаовихпојмова.
Једанпреферираљубав,адругимудрост.Иједанидругипојам,дакле
иљубавимудрост,суприличнонеодређениифлексибилни,пасепод
њимаподразумевајуразличитиаспектињиховогделовањаиобјашњења.
Унајопштијемсмислутерминљубавуказујенанекакавирационални,
амудростнарационалнипринцип,штоуказуједајепојамфилозофије
обједињенокодвасупротстављенамоментакојасусједињењиуједној
синтетичкој компилацији. Међутим, већ са средњим веком долази
до раздвајања овог синтетичког значења филозофије. Средњи век је,
наглашавајућиулогувере,отвориопитањаирационалногуфилозофији
и тако се неподељено разумевање филозофије, карактеристично за
антику, претворило у дуалистико надметање односа вера и знања.
Историјафилозофијејенаконтогаобиловаламногобројнимразличитим
приступимаиправцима,идејамакојесунаглашавалеједанилидруги
аспектуњој.Тајлатентнидуализамуприступуфилозофијиотварасе
онда када се поставља питање смисла дијалектике након откровења
код Тертулијана [Tertullianus], а дефинитивно се разграничава
Витгенштајновим[Wittgenstein ],ставомдареалномогупостојатисамо
наукаимистика, тј. оноочему јемогућепрецизноговоритиионоо
чемусећути(Vitgenštajn,1980,str.83).Наовајначинулогафилозофије
јемаргинализована,апредметфилозофскогистраживањаистиснутпод
ударомнауке.

Филозофијаипарадигма

Због овако израженог утицаја научног мишљења, савремена
филозофија усвојила је ставове Томаса Куна [Kuhn] (1974, str. 89) и
прихватиластановиштепокомесеиуфилозофијидешавајусличнипроцеси
каоунауци,тј.дадолазидопроменепарадигме.(Schnädelbach,1988,str.
33−76).Модернозначењеизразапарадигма,каквогаданаскористимо,
означаваскупегземпларнихначинасагледавањареалности,којисечесто
копирају,односнопредстављајуузоракилипредрасуду.Такоје,рецимо,
присутанставдасусеуисторијифилозофијепроменилетрипарадигме.
Прва парадигма јеонтолошкаињени најзначајнији представници су
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Платон [Πλάτων]  и Аристотел [Αριστοτέλης]. Друга парадигма је
менталистичкакојанастајесаДекартом[Descartes]иКантом[Кант]и
трећајелингвистичкачијијеглавнипредставникЛудвигВидгенштајн.
Шнеделбах[Schnädelbach]сматракакосасвакомпроменомпарадигме
долази и до снажнијег просвећивања и освешћивања, што уједно
доводи и до напретка у филозофском мишљењу (1988, str. 39).Тако
рецимозафилозофеонтолошкепарадигме,тј.ПлатонаиАристотела,
карактеристично jeнаивноповерењеусветствари,односноодређена
саморазумљивост света.Ова саморазумљивост света бићедоведенау
питањесакартезијанскомскепсомументалистичкојпарадигми,којаће
проблематизоватисазнањеоногаштојеважилокаосаморазумљивоу
онтолошкојпарадигми.Докменталистичкаконцепцијаакценатставља
насазнање,лингвистичаконцепцијапомерапарадигмукајезику,сводећи
свефилозофскепроблеменаанализујезика.Менталистичкаконцепција
се фокусира на оно што је могуће сазнати, односно на сам феномен
сазнањаичовековихсазнајнихмоћи,докселингвистичка,фокусирана
разумевање,алинеухерменеутичкомсмислу,негонаразумевањекао
лингвистикифеномен.

Док се у менталистичкој и лингвистичкој концепцији фокус
окреће око сазнања и разумевања језика, дотле се у онтолошкој
концепцији филозофија окретала око проблема бића. Семантичка
неухватљивост овог појма довела је до искорака ка менталистичкој
концепцији,односно,светкојисеподразумеваодоводисеупитање,па
сеиспитујенекрозбићекојејеваннаснегокрозпојамбићакојијеу
нама.Јеруновомвекудолазидопреласкаизсветакачовекуикритичко
мишљење као основа филозофског истраживања започиње управо са
периодомКанта иДекарта када се поставља питање како је сазнање
могуће,анешта језнањеишта јесвет.Такосесаовомконцепцијом
предмет филозофског истраживања релативизује, испитивање самог
процеса мишљења филозофију приводи психологији и одваја је од
онтологије, односно приводи је души, а напушта дух.Кант говори о
новојнауцииновојметоди„[...]којајезаљудскиумнеопходна,одкоје
се заистаможе пресећи свако стабло, које је израсло а чији се корен
неможеишчупати“(1979,str.64).Можелитектакопресећистаблои
судитисамонаосновукорена?!Можелисезанемаритидрво,сасвим
својимгранамаиплодовима?!Можелисезанемаритиједантаковажан
предуслов филозофије: свет?! Занемаривањем онога што је споља
и бављење само својим спознајним моћима филозофија је изгубила
своју основну испирацију филозофирања: свет, тоталите, асполут!
Усветуукомесесвепосматрасамокроздео,крозсазнањеделова,у
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комејесвакапричаоцелинипроглашенаквазипричом,филозофијане
можеданађесвојеправоместо.Филозофијајеосталабезсвогизвора
филозофирања,безсветавечности.Првифилозофисусвојенадахнуће
исвојизворенергијеуправодобијалиизсветакогасувиделикаоживу
инераскидивуцелину.

У лингвистичкој концепцији наставља се започети процес
откидања филозофије од света, односно од појма бића, и он се
проглашава нејасним и бесмисленим са становишта језика. То се у
лингвистичкојконцепцијидешавасаплејадомтакозванихпојмовабез
смила,односносасвимметафизичкимпојмовима.Овдесе„[...]мисаоне
појављујеодвојеноодизраза“(Vitgenštajn,1980,str.83)тесенаставља
тенденцијаудаљавањафилозофијенесамоодсветавечности,негоиод
сазнањасвета.Свесесводисамонаразјашњавањеианализуречи.„Да
биразјаснилизначењеречи,посматрајмосамисебепримишљењу,оно
штотадаопажамобићештотареч значи“ (Vitgenštajn,1980, str. 132).
Такојефилозофијаодсвеобухватногдивљењауниверзимусвојпоглед
спустилакачовеку,аодчовекакаанализињеговихречи.Карактеристика
ове последње парадигме, уосталом оне у којој имиживимо, јесте да
филозофијусводинаанализу,критикуиметод.СаВитгенштајномсе
већјаснодефинишедајефилозофијапут,процес,метод.Започетпроцес
релативизацијефилозофскогмишљењаовдесепотпунонаставља,пасе
справомможемопитатирадилисетууопштеонекаквојпарадигмиако
филозофијавишенепоседујеникаквуинстанцуококојећефокусирати
својаиспитивања.

Не улазећи даље у анализу саме поделе као и специфичности
појединих„парадигми“,можесеиздвојитинеколикопроблематичних
теза које произилазе из ових концепција. Може ли се у филозофији
говоритиопроменипарадигминаначиннакојијеКунговориоонауци?
Неизједначавамолитакофилозофијуинауку,идалирастзнањаунауци
доводиидорастазнањауфилозофији,јерфилозофијапроблематизује
исамознањекаотакво?Пачакиакодолазидотогаможелисесвака
променапарадигмадефинисатикаонапредакипросвећеностуодносу
на предходну? Пре него што Платона и Аристотела прогласимо
мислиоцима који су „[...] наивно веровали у саморазумљивост“ света
требапреиспитатиовуонтолошкупарадигмуипоставитипитање:Mоже
лисефилозофијаодвојитииукојојмериодпарадигмеоних(античких
мислиоца)којисујеименоваликаоједнудуховнуиексклузивнуљудску
делатност?!
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Онтолошкапарадигмаикритичкомишљење

ОнтолошкапарадигмакодПлатонаиАристотелаподразумевала
је неодвојивост критичког мишљења од света идеја. Тако, и једно и
друго, дакле и критичкомишљење преко дијалектике, а и свет идеја
прекометафитике,налазе својуизворности својепореклоу античкој
филозофији.

Данас је критичко мишљење проглашено императивом
савременогшколовања, а уњему се види једна од кључних вештина
којасестиченастудијамафилозофије.Далисетакофилозофијасводи
навештину,аудаљаваодзнања?!Популарносткритичкогмишљењаје
великазбогтогаштојеакценатстављеннасампроцесучења,односно
намеханизмеусвајањазнања,амањенасадржајучења.Идоксустари
Грциподзнањемподразумевалиодређенореалностање,данассезнање
све више третира као процес. У антици налазимо сасвим супротну
препоруку од ове данашње, наиме изоштравање дијалектичког тј.
критичкогмишљењабезстварногувидаусветидејатретиранојекао
опасно,особитокодмладих.

„[...]Природекојимаћемодопуститидаучествујуудијалектициморају
битиуреднеиуравнотеженеидасетименесме,каодосада,бавити
свако,паионајкозатониједовољнозрео[...]“(Platon,1976,539,b-d).

Развијањекритичкогмишљењазначилобиовладавањетехником
некогинструментакоменезнамонамену,алијасноосећамосвуважности
моћоветехнике.Платонјасноуказујенапогубнепоследицеовладавања
оваквомтехникомкоднезрелихимладихљуди,јеронињудоживљавају
каодечијуигруиприбегавајујојкакобипротивуречилиједнидругима,
тесенадмећуутомекоћепобедити„[...]радујућисекаоштенад,што
пролазнике,помоћудијалектикемогуданападајуирастржу“ (Platon,
Država, 539, b-d). Али овде се не завршава сва погубност развијања
критичкогмишљења,јерсеврлобрзодођедотогадасебезпознавања
(увида)усветидеја,тавештинауопштенецениилисезлоупотребљава
удемагошкесврхе.УправосузбогтогаиСократ[Σωκράτης]иПлатон,
као и Аристотел критиковали софисте, називајући их учитељима
привидног знања, који изврћу речи. Суштина дијалектике је сазнање
истине,тебиициљразговоравођенкроздијалектичкаправиламорао
битиуздизањекастепеницамаспознаје,анепобијањепротивника.Да
сумишљењеисветидејанеодвојивипроцеси,Платоннаглашавасамим
одређењемдијалектике,кадакажедајеонанаукаоидејама.
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ЗатоћеПлатоннагласитинизинтелектуалнихиетичкикврлина
које мора да поседује нека личност не би ли се назвала филозофом.
Предиспозиције,односноинтелектуалневрлинекојетребадапоседује
филозофсу:добропамћење,способностзадоброразумевањеиучење
(Platon,1976,487a),алииспособностлакогулажењауидејусвакогбића
(Platon,1976,486d).Свеовепредиспозицијесливајусеуједнунајважнију
интелектуалнуспособност.атоје:тежњакацелокупнојмудрости или
увидуцелину.Филозофзатоморабитидобардијалектичар,штозначи
дапоседујеспособностанализеразличитихидеја,алииметафизичар,
односно,морадапоседујеспособостсинтезеидеја.Платоновфилозофсе
дакленебависамоеристикомианализомидејаињиховимнабрајањем,
јертаквиљудиселакомогузаменитисафилозофима,алиихПлатон
називарадозналцима,односно,онимакојисесамолакорадујуидејама
ирадујусепојединачнимлепотама,алинисуустањудасхвателепоту
по себи. Јер чак и када говори о појединачном, филозоф увек има у
виду оно општеи целовито, када говори о пролазном, он увек има у
видувечно.Филозофнетежипојединачнојвећцелокупнојмудрости,
(Platon,1976,474b).Утомсмислуфилозофисуустањудасхватеоно
што је увек једнако и непроменљиво (Platon, 1976, 484b). Како код
филозофапредњачиумественидеодуше,филозофујемогућедавиди
целину,јерсецелинавидиумом(духом).Природнаособинафилозофа
је да увекжуди за сазнањемоногашто је вечито. (Platon, 1976, 485b)
пајеонсразмераниуређен,(Platon,1976,486d),великидухкојиживи
у посматрању свих времена и свега бића (Platon, 1976, 486 а).Пошто
тежи целини и  вечности, он превазилази време и простор и познаје
трансценденцију.

Међутим, ове урођене интелектуалне способности неће бити
довољне за развијање личности филозофа, већ да би се неко назвао
филозофомуправомсмислуречи,морабитипрепознатипоетичким
врлинама,које суистинскиплодовисусретадушесаидејомдобра.С
обзиромдасуфилозофикраљевскедуше,оненећетрпетиропство,ито,
пресвега,ропствокоједолазиизсопственедуше(Platon,1976,486b).Да
бисеуспоставилаправедност,умнидеотребадавладанадвољними
пожудним,атозначидабипоредмудрости,филозофаморалекрасити
ихрабросткаоиумереност.Филозофскадушанетрпиугњетавањекоје
долазиизпожудногиливољногделаистављаихподконтолу,пасамим
тимнеподлеженисвимонимстрастимаиманамаукојелакоупадају
другедуше.Оваспособностфилозофадауправљанагонскимивољним
деломдушедолазиодтамоштоон„гледабожанско“(Platon,1975,254а),
јерјесвојим„[...]умовањемприврженидејибића“(Исто).Управосеу
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овомгледању,односновиђењуидеја,налазикључразумевањаонтолошке
парадигме.

Етимолошкаисемантичкаодређењаидејекаоонтолошкепарадигме

Филозофска претпоставка о идејама као начелу/-има (arche/аi)
светаевидентнојенастала јошуантици,почеводСократаињеговог
инсистирања на појмовној бистрини, јасноћи, на брушењу самих
појмовакрозразговор,дијалог,касније,крозтзв.дијалектику,небили
саПлатономистапосталасвојеврснанаукаоидејама.Такођенамјеврло
добропознатоизисторијефилозофиједајетаиста„идеја“оидејамау
токуцелогсредњегвекаопсталазахваљујућитеоријскомспорукојисе
развиои водиоизмеђу такозванихреалиста (који су заговаралиидеју
онтолошког примата самих идеја) и номиналиста (који су порицали
идејамабилокакавонтолошкистатус)–усмислу„заипротив“идеје
остварањуиобликовањустварностипутемидеја.Већнаосновуових
историјских и филозофских чињеница можемо наслутити, па и врло
лакозакључити,даљудскиумнијемогаоизуметиништаапстрактније
и„недохватљивије“одсамог„појмаидеје“,ада,истовремено,томистом
уму,непружиинешто„најстварније“упогледуприсуства,паијасног,
недвосмисленог, емпиријски потврђеног деловања идеја (ма шта оне
биле)наљудскисвет.Одатлеинашепрвопитањегласи:КакојеПлатон
уопштедошаодо„идеје“оидеји?Тачније,какоједошаооидејикаоо
„првомпокретачу“(archе)ствари,каоо„владајућемпринципу“којимби
била„обликована“нашастварностоднекаквевише„Х“интелигенције,
Бога, Космоса, Природе и сл. Или – којим бисмо владајућим
принципом ми сами, уз помоћ идеја, „обликовали“ нашу стварност.

Одговорити на ова питања значило би приступити широј
елаборацијиматеријеизобластиисторијефилозофијесведоПлатона.
Ипак,овомприликомсенећемобавитиовимпитањима,нарочитонена
овајшири,екстензивниначин.Напротив,покушаћемодаприступимо
овом проблему на један други, на први поглед заобилазни, у неку
руку, посреднији начин, кроз феномен језика, дакле, на једном уско
филолошком и етимолошком плану, где би наше прво и централно
питањебилопреформулисаноигласило:Kакојеуопштенасталареч
– идеја? Другим речима, поставили бисмо питање о пореклу самог
средства – термина, односно речи – идеја! Речју: Зашто је Платон
посегаозаовомречју,анезанекомдругом?Тачније,штагајеконкретно
навело,инспирисало,подстакло?Овакоформулисанпроблемуначелу
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подразумава две претпоставке: његов избор је био или 1) случајан
или 2) дубоко промишљен, у неку руку, предодређен, нужан. Која
претпоставкајевалиднија,ваљанија,веродостојнија,остаједавидимо.
Асадапогледајмоштанамоткривареч–идеја?

Именицаидеја,долазиизст.гр.речиἰδέα(изглед,облик,форма,
вид, врста, сорта, природа, начин; у логици: вид, врста, класа, која
потиче од глагола ὁράω/ ὁρῶ (читај: horao/horo; са значењем: видим),
тачније, од његовог аорисног облика (прошло свршено време) εἶδον
(видех и сада знам; ἰδεῖν). С обзиром на евидентну и прилично уску
значењскуповезаносткојасепојављујеизмеђуглаголаὁράω(видети)и
εἶδον(знати),нужнојеиспитатиприродуовевезе.Но,отомекасније,
вратимо се сада самој речи ἰδέα. Грчка реч ἰδέα долази од аорисног
облика εἶδον (видех и сада знам; ἰδεῖν) који директно потиче одПИЕ
облика*wid-es-ya-(ОЕD*;HJP*;Pokorny,1959,str.1125−27;Shantraine,
1970,str.455;Ernout-Meillet,1951,str.1296).Уколикоодбацимосуфикс
и завршетак *-es-ya-, релативно лако можемо открити ПИЕ корен
*weid-(видети),којијеприсутан,несамоугрчком,већуготовосвим
индоевропскимјезицима,старимилисавременим,свеједно,башкаои
убројнимречима,простим,коренитимилисложеним,каоштосу:вид,
видети, вера, истина, veritas, visio, evidens, знање, мудрост и сл.На
овомплану,какосечини,немањкају језичкасведочанства.Таконпр.
поменутикорен*weid-присутанјеупрасловенском,старословенскоми
црквенословенскомјезикууготовонеизмењеномоблику:vidъ,затиму
срп.:видим,видех,видети,вест;ухрв.видјети,вест,знати;итд.

Истовремено лако можемо да запазимо неколико ствари.
Наиме, корен *weid-, вид, односно, значење глагола видети, у свим
индоевропским језицима, старимили савременим, повезан је, с једне
стране,самудрошћуизнањем,тачнијесакореномзна-,сдругестране,
сабелином,тј.саименомједнебоје–беле,која,каоисветлост,садржи
све остале. Другим речима, знање се, на језичком плану најдубље
повезујесаљудскимвидом,тј.чуломвидаименталнимсагледавањем,
тачније,умнимувидом,одатлеимудрошћу,сдругестране,сабелином,
тј.физичкомиметафоричномсветлошћу.

Што се тиче односа између вида (виђења) и знања, мудрости,
потврдуоњиховојнедвосмисленојповезаностиимамотакођеунеколико
речи, које се изводе из истог корена, а које истовремено имају једно
шире, културолошко, историјско и религиозно-филозофско значење.
Такав је случај са староиндијским релогиозно-филозофским учењем,
тзв.Ведамаистарословенскимбогом,Свевидом.Наиме,одистогПИЕ
корена*weid- (видети) настајене самоврло значајна грчкаречидеја,
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о чему је овде реч, већ и тзв.Веде (véda— вид, знање), свете књиге
браманауИндији,којесунајстаријиписаниспомениксанскритске,тј.
ст. индијске књижевности, насталих вероватно у III и II миленијуму
ст.е.,аредактиранихизаписанихуXVвекуст.е. (Flood,1996).Свака
од ових Веда, од укупно четири, носи наслов: Риг-веда; Сама-веда,
Ајур-ведаиАтхарва-веда,гдеведаозначавазнање,које,какосечини,
неслучајностојиувезисаПИЕкореномиречју„вид“.Истијеслучај
и са именомврховног старословенског божанстваратаи прорицања,
Вида, тј. Свевида, балтичких Словена (мада су и остали Словени
поштовалиистогбога,самонекаоврховног)итоупрасловенском,тзв.
претхришћанском периоду. Речју, свевиђење подразумева свезнање!
Другимречимаиовдесеповезаностизмеђувиђењаизнања,тј.мудрости,
каоуслучајусаВедама,алииубројнимпретходнимпримерима,дакле
унајширеминдоевропскомкорпусуречи, још једном јаснопотврђује.

Асадапогледајмокоренречизнањеуиндоевропскимјезицима.
Таконпр.савременаенглескаречзазнањејеknow.Онапотичеодст.енгл.
cnawan (просто прошло време cneow, партицип прошлости cnawen),
којадословнозначи,„опазити,видетиједнустваркојајеидентичнаса
другом“и,истовремено,„битиустањуразликовати“обично(tocnawan);
„опазитиилиразуметикаочињеницуилиистину“(супротноодbelieve:
веровати);„знатикако“(knowhow)(учинити,урадитинешто)Иначе
насталаодпрото-германског*knew-,којитакођепотичеодст.вис.нем.
bi-chnaan, ir-chnaan (знати),нем.kennen,erkennen, (знати,препознати)
и делимично können (моћи), баш као и франц. Connaître (спознати,
сагледати, разумети, препознати). Корен ове прото-германске речи
*knew- јесте ПИЕ *gno- (знати) је присутан у свим индоевропским
језицима.Рецимоуст.перс.xšnasatiy (онтребадазна);улат.gnoscere
(знати)(корен*gno-);уст.гр.gignoskein(знати),такођеодПИЕ*gi-gno-
sko-,којијередуплицираниобликкорена*gno-(знати),одаклепотиче
и именица gnosis (највиши облик духовног знања; од ПИЕ *gno-ti-);
(ОЕD*;HJP*;Pokorny,1959. str.376−378;Shantraine,1968, str.224−225;
Ernout-Meillet.1951,str.495−496).

На основу свих ових примера можемо лако приметити да
ПИЕкоренречизнати*gno-носизначењезнањаи–ништавише.За
разлику од ПИЕ корена *weid- видети који садржи, с једне стране,
значењавиђења, гледања, сагледавања, док се, сдруге стране, текна
метафоричкомплануприближавазначењузнања.УсвакомслучајуПИЕ
корен*weid-видети,којијебазичниносилацзначењаречиидеја,има
ширисемантичкиспектаривећикапацитетобликовањановихзначења
речи.Отомесведоче,какосмомалопрепоменули,јошдверечи,којесе
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изводеизистогкорена:белинаисветлост.Словенскеречибео,белина,
долазеодпрасл.ист.c.сл.bělъ,пољ.biały,чеш.bílá,рус.белыйукр.гбілий,
литв.baltas,лет.balts.ЊенПИЕкоренје*bha-(светли)којијеприсутан
у ст.инд. bhati; у ст.ир. ban (бео); у грч. phantasma (привиђење, авет,
сабласт)насталаодглаголаphantasein(учинитивидљивим,приказати)
иосновеphanein(изнетинасветлост;појавитисе;учинитивидљивим;
објаснити;образложити;учинитисе).

Усвакомслучајусвеоверечи,безобзирадалијењиховкорен
основни*bha-илипроширени*albho,очигледнопотичуодсветлости,
тачнијеодсјаја,очемусведочист.инд.речbhalam(сјај).

Тиме смо заокружили базична значења ПИЕ корена *weid
из којег сеизводеу свиминдоевропским језицимаречи: вид, виђење,
сагледавање, увиђање, идеја, изглед,форма, знање,мудрост, истина,
вера, белина и светлост. Једино што недостаје овде је реч којом
именујемонашанатомскиифизичкиорганвида,наиме–око!Да ли
онауопштеприпадаистомсемантичкомкругу–*weid-(вид)?Акојесте,
можелионаданамоткријејошнекиаспекттерминаидеја?Погледајмо
украткоиовуреч.

Наосновуовихпримера,безобзиранатодалиречокозадржава
свој ПИЕ образац или га незнатно мења, као у германски језицима,
остајечињеница,аодатлеинашзакључак,дакорен*okw-иматакође
врлоблискевезесакореном*weid-(видети).Несамоуодносунањено
базичнозначење,већиупогледусамеформе,тј.језичкогоблика.Наиме,
корен*kweid-оубалто-словенскимјезицимаист.индијскомпродукује
речи: svetah, šviesti, svaityti, sviteti, светлост, где *kw прелази у *sv;
тачније*k>*s,докбазичникорен*weid- (видети)остајенепромењен,
штонаснаводиназакључакдајеречсветлост*о(s)-weid-о–упреводу:
„оноштодолазисвидом“;„штос-ви(д)-ће“,такођеприсутануречима:
свитањеиосвит!Одатлеисемантичкапроширењауречима:раза-зна-
јесе,појављујесе,схвата,разуме,јероноштојеосветљено,тојеијасно,
познато,сјајно,видљиво,коначно,онопостајеу-оч-љиво!

Такодолазимоидоречиоко,гдеје*okw-препозитивнидеокорена
*оk-weid-o-,атаквојеињеговозначење,дабуде:отвор,метафорично,
прозор,дословно,окносамогвида,заправосветлостикојаулазинаоко!
У словенским језицима не случајно реч окно (прасловенско *окыно)
потиче од речи око. Значења речи окно дају нам за право: 1) a) јама
у руднику б) вертикалан отвор 2) а) прозор б) прозорско крило
3) било који отвор који омогућује поглед, нпр. округао прозор или
прозорчићукоритуброда(HJP*).Овуистуасоцијацијусмонеслучајно
имали и у малопре поменутим англо-саксонским и германским
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облицима:ст.енг.egeиeage:„око“;„подручјеокоока“;„отвор,рупа“и
сл.(ОЕD*;HJP*;Pokorny,1959,str.775−777;Ernout-Meillet195,str.812).

ТимејесписакречикојисеизводеодПИЕкорена*weid-коначан:
вид,виђење,сагледавање,увиђање,идеја,изглед,форма,знање,мудрост,
истина, вера, белина и светлост, око и очињи вид. Како можемо да
приметиморечидејајесамоједнаучитавојпалетизначењакојенамдају
корени,истовремено,реч–вид.Паипак,кадајеизговоримо,неможемо
се отети утиску да је она нешто апстрактно, неухватљиво, чулима
недоступно.Речидеја,какосечини,нијениобична,нилакосхватљива.
С друге стране, када почнемо да се удубљујемо и сагледавамо је на
језичкомиетимолошкомплану,онданамсеоткривакаонештопознато,
јасно, штавише, као име једног нашег чулног органа – вида. Одакле
ово њено двојство? Како то да вид постаје одједанпут некакав „над-
вид“?Какотодачулнотрансформишесебеусвојусупротност,унешто
натчулно,иобрнуто?Каодасенашумпоиграваовдесанамасамима.
Проблемје,какосечини,дубљи,речју,онјегносеолошкеприроде.Но,
знамолимиштајеуопштезнање?

Наосновусвегаоногштосмореклидосада,можемодазакључимо
дајенашвидповезансазнањем,односно,даихнашумнекакоповезујеи,
одатле,изједначаваусемантичкомисвакомдругомпогледу.Поставља
сепитање, заштоихуопштеповезује?Шта је тоштонагонинашум
даих споји, укрстии,накрају,изједначи?Рећида јеорганвида, као
и свако наше чуло, органски или „природни“ извор сазнавања, јесте
тачно,алидалибитобионашконачниодговоркојиможеобјаснити
овунепознаницуупотпуности?Јер,штајесаосталиморганима:чулом
слуха,мириса,додира,укуса?Нисулииовичулниорганитакођеизвор
сазнавања?Ипак,какоможемодаприметимо,речидејанастајеизимена
којимименујемочуловида,анеизименачуласлуха,додираисл.Чини
се да се излаз из ове замке налази поново у самој речи – вид. Стога
погледајмоизнова ову реч.Овог пута кроз једанњен други аспект, у
којојбикључнаречбила,неононашепознатосагледавање,увиђање,тј.
спајање,већ:раздвајање!

У том погледу је врло индикативан латински глагол dividere
(раздвојити,поделити),којијеочигледносложенодпрефиксаdis(раз)и
глаголаvidere(видети).Напрвипогледреклибисмодапојамилиидеја
раздвајањапотичеодпрефиксаdis(раз),анеодглаголаviderе.Наиме,
viderе,тј.значењевидетинешто,неподразумевадаје„објекатвиђења“
аутоматски„одвојен“одмасепојавнихоблика.Срећом,латинскијезик
поседује још један глаголскиобликкојинесадржипрефиксdis (раз),
аипакнедвосмисленосаопштаваонекаквомраздвајању(Ernout-Meillet,
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1951,стр.317−318).Наиме,речјеоглаголуviduare,којидословнозначи:
лишити,испразнити.КореновогглаголајеПИЕ*weidh-итосабазичним
значењем:одвојити,одаклеулатинскомјезикунастајуименице:vidua
(удовица)viduitas(удовиштво);придевviduus3(1.лишен,празан,без;с
абл. 2. обудовео; самотан; безљубавника илиљубавнице, безљубави)
(ОЕD*; HJP*; Pokorny, 1127−1128; Ђорђевић, 1621; Ernout-Meillet,
129−1299).

ДругимречимаПИЕкорен*weidh-(одвојити),којисенезнатно
разликујеодкоренаПИЕ*weid-(првиимааспированокрајње„dh“,док
је други тврди, чисти дентал „d“) имплицира значење „одвојености“!
Баш као што реч „удова, удовица“ (*widuwo) у свим индоевропским
језицима значи дословно „она која је одвојена“. Управо одатле је
било и малопре поменуто ст.инд. akshi (око), али и сам број – два,
који је не случајно присутан у истом, неизмењеном облику у ст.инд.
dvau; у хиндуdo; у авестиdva; у гр.duo; у лат.duo; у ст.вел.dou; у
ст.енгл. twa; у протогерманском *twa и ст.ц.слов. duva; у срп. и хрв.
и свим словенским језицима: два! (ОЕD*; HJP*; Pokorny, 1959, str.
228−232;Ernout-Meillet, 1951, str. 335−336).Поставља се питање:Kако
је уопште настала реч – два? Наша претпоставка гласи: ПИЕ корен
речи два *duwo био је заправо скраћена варијанта корена *widuwo,
који,какосморекли,дословнозначи:„о-два-ја“,тј.„дво-ји“свествари
(башкаоуречи:удова)!

Коначно, у каквој су вези све ове речи са термином идеја?
Наиме, када смо објашњавали корен речи знање у индоевропским
језицима,реклисмодасавременаенглескареч зазнањеknowпотиче
од ст.енглеског cnawan, која дословно значи „опазити, видети једну
ствар која је идентична са другом“ и, истовремено, „бити у стању
разликовати“ обично (tocnawan); одатле и „опазити или разумети
као чињеницу или истину“ (супротно од believe:веровати). Другим
речима,знањеподразумеванесамоогољеноопажање (виђење),већи
„издвајање“нечегбитног,специфичног,речју,онотражи„разликовање“
ствари које су у нечему исте, сличне и различите! Како можемо да
приметимо, баш ово значење се појављује у нашем тумачењу корена
*widh-исамогтерминаидеја.Дакле,речидеја,*widh-es-ya-,јестепре
свега„с-по-зна-ја“,којаподразумева:разазнати,упознати,препознати,
увидети оно тзв. кључно једно у мноштву различитих ствари и то
кроз процес раздвајања, двојења, сепарирања, различитих особина,
атрибута. Другим речима и појам и реч идеја већ у себи садрже
семантику умног спајања и раздвајања, анализе и синтезе, односно,
критика, критичкамисао, није нештошто долазиљудскоммишљењу
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и уопште у филозофију споља, већ је она интринсична, прирођена,
елементарноприсутнавећусамојречиидеја,малтене–одискона–од
њеногпрвогизрицања!Затоинетребаданасчудитошто јеуправо
овај исти корен*widh- изнедрио читаву лепезу речи које су повезане
са знањем: светлост, мудрост, веру у себе, око и осећај за истину!

Ова исцрпна анализа етимологије речи идеја, приводи нас
темељном разумевању самог проблема овога рада, наиме, указује на
неодвојивостмишљењаодидеја, при чемуидеје нису само концепти
него аксиолошке форме знања. Знање никада није ствар појединца и
његове способности критичког мишљења већ је саборно, над-начело
којем сепојединацмањеиливишеприближава.На тај начин дилема
изнасловаовогатекстапостављенајевишекаоодређенаконстатација
стањафилозофиједанас,алинеикаоставдафилозофијатребадасе
одлучујезаједанодовихмодела,јерфилозофијајестеиједноидруго,
односноикритичкомишљењеисветидеја.Платонова„теоријавида“
полазиодпретпоставке једне заједничкеоснове гледањаимишљења.
Платон је знање разумео као непосредну контемплацију света идеја
„[...] ови облици по себи не могу се видети другачије осим духом“
(1979, str. 510е).ОннаводидасеИдејадобракаоврхунскаидејаиако
неизрецивазадискурзивниумипакможевидети(1976,str.533а).Свакоко
желидаусвомличномијавномживотуделаразумно,требасвојпоглед
(духовнивид)дауправљакаoидејидобра(Platon,1976,517c).Критичко
мишљењепоПлатонунијемогућебезпреобликовањаличности,којеје
узрокованадуховномсветлошћукојачинистваривидљивимибудии
појачаваснагувиђењаока.Тејеутомсмислуизнањенемогућеуколико
небудесагледаноовимдуховнимвидом.
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PHILOSOPHYBERWEENACRITICALTHINKINGANDTHE
PLATONS’SWORLDOFIDEAS

Summary

Inmodernphilosophy,twotendencieshavebeendissociated:onethat
considersthatphilosophyshouldbeaninstrumentofthought,andtheother
thatconsidersphilosophyasahistoryofideas.InancientGreekphilosophy,
acriticalthinkingandtheworldofideasareinseparableprocesses.ForPlato,
dialecticisascienceofideas.Theetymologicaldefinitionoftheterm“idea“
means,see,toperceive.Platoconceivedknowledgeasadirectcontemplation
oftheworldofideas.Philosophyisboth:criticalthinkingandtheworldof
ideas.
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ГЛОБАЛНАКРИЗАЗЕМЉИШТАИЕТИЧКИАСПЕКТИ
РЕШЕЊА

Глобалнаеколошкакризапредстављарезултатсеријенеконтролисаних
притисаканаприродуиживотнусредину,апроблемикојинастају,синергетски
делујуширомпланетеЗемље.Угрожавајусеиразарајупроцесиифункције
биосфере,штогенеришезначајанкаскадниутицај,честонеповратанзавећину
заједница, било садашњих или будућих генерација. Савремени научно-
технолошкиразвојипроменеуекономскимиполитичкимодносима,довеле
судопојавеновихобликадруштвенеорганизације,хијерархијскисложенијих,
којисупродубилинеједнакост.Тоједовелодокритичнихпроменауљудским
ставовима према природи: целокупна природа је посматрана, а самим тим
идефинисана,искључивокаоресурсзаљудскуупотребу.Овакопостављен
однос човека према природи, представља узрок растућих еколошких,
економских,друштвенихидругихпроблемакојизахватајумодернодруштво.
Свиовипроблемисе,увећојилимањојмери,„преламају“прекоземљишта,
чиме смо суочени са „модерном“ кризом земљишта, која превазилази било
којудосада,уисторијскомсмислу.Земљиште,каоприроднодобро,којенам
јеповеренонастарањезахтеваморалнуобавезу,несамозбогнашихинтереса,
већзбогсамогземљишта,јерсуљудиморалноодговорнизањеговостање,а
етичкиодноспремаземљишту,измеђуосталог,огледасеунашојспособности
дасеразвијамокаољудскабића–унутареколошкихграницаконачнепланете.

Кључнеречи:еколошкакриза,кризаземљишта,рестаурација,етички
однос,еколошкиинтегритетземљишта.
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Увод

          Друштвено-економски развој и промене у економским и
политичким односима, довеле су до појаве нових облика друштвене
организације,хијерархијскисложенијих,којисупродубилинеједнакост
(Nikodem, 2003, str. 30). Све друштвене и економске промене, током
историје, резултат су техничко-научног напретка, а како се модерно
друштво темељи на идеји напретка, говоримо да је оно и техничко
друштво, које је битно нехумано, зависно о техници и да јеживотна
средина све мање разумљива све већем броју људи (Nikodem, 2003,
стр.37).
         Овајстатус,каконаводиЏонас[Jonas] (1995,p.26),сведочио
непоправљивомпоремећају,збогнепрекиднепотрошњеуразличитим
пољима природе и да је скрнављење природе и саме цивилизације
повезано.
Последњихдеценијасмосведоцинастанкаидефинисањавеликог
бројакриза(Jurić,2015,str.13),чијипописможеићиунедоглед,сведо
„духовно-моралнекризе“,којасечестосматраизвориштемсвихдругих
криза,аипак,двесекризеиздвајају,пресвега,потомештосетичупуке
егзистенције,„гологживота“:кризамедицинеиеколошкакриза.
Еколошкакриза,премаJuriću(2015,str.13−14),представљаугроженост
животаиусловаживотаувеликимразмерама,или,укратко,угроженост
природе.Одмеханичкогзагађењаиисцрпљивањаприродних„ресурса“,
који укључују ваздух, земљиште, воду, биљни и животињски свет,
прекосуптилнијих,алиједнакоопаснихбиогенетичкихманипулација,
доникаднесталепретњенуклеарнекатаклизме.
Животнасрединакаокомплексан,динамичан,систем,изложен
је природним променама, које се одигравају током веома дугих
временских интервала, мереним хиљадама или милионима година.
Када се имају у виду такви временски оквири, природни системи су
отпорнииприлагодљиви.Људскеактивности,међутим,токомисторије,
су доводиле до спорих, локалних или мањих еколошких промена
биофизичких система Земље, али су чак и оне изазивале пропадање
појединихцивилизација.
         Савременинаучно-технолошкиразвој довео je до критичних
промена у људским ставовима према природи: целокупна природа
је посматрана, а самим тим и дефинисана, искључиво као ресурс за
људскуупотребу(Martin-Schramm,Spencer&Stivers,2015,p.4).Унутар
тогодносачовекјепостављен,односносамсепоставиокаослободни,
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самосвесни субјект, а природа је квантитативно одређена као пуки
објект,предмет,подручјењеговеделатности(Jurić,2015,str.15).Овако
постављен однос човека према природи, представља узрок растућих
еколошких,економских,друштвенихидругихпроблемакојизахватају
модерно друштво. У односу на 1800. годину, како наводи Џексон
[Jackson](2009,p.6−7),глобалнаекономијајевећаза68пута,амасовно
повећањекоришћењаресурса,повезаносаразвојемглобалнеекономије,
већејескоро70пута.
         Сдругестране,Џексон (2009,p.2),истичедасутехнологије,
економија и друштвене тежње, све погрешно повезане са било којим
смисленим изразом просперитета, а визија социјалног напретка која
нас води – на основу континуираног ширења материјалних жеља –
фундаменталнонеодржива.Истотако,употрази задобримживотом,
систематично деградирамо базу за будућу добробит,што несумњиво
указујенапостојањенепремостивихеколошкихограничењазачовекове
активности и да је најважнији циљ тражење одрживих одговора на
највећудилемунашегвремена:усклађивањенашихаспирацијазадобар
животсаограничењима„коначне“планете.
           Земљиште,каоприродно-историјскотело,којесеформирау
површинском слоју литосфере, одржава све обликеживота на Земљи
и представља основу развоја људског друштва, један од најважнијих
природних ресурса, непроцењиво добро читавог човечанства
(никакоједнегенерације,једненације,групеилипојединца).Споросе
образује,апроцесимадеградацијебрзоуништава.Савременаеколошка
знања доводе до закључка о апсолутној незаменљивости улоге
земљишног покривача у живој природи Земље, а такође и у многим
привреднимобластима.
Поштосе,готово,свипроблемиглобалнееколошкекризе„преламају“
прекоземљишта,јасноје,такође,дајесветданассуоченса„модерном“
кризомземљишта.Притисциназемљиштесуширокораспрострањени
и разнолики, а изазовинастали све већим захтевима,манифестују се
опадањем или умањењем способности да обезбеди економска добра
и услуге екосистема (Lal, 2010, p. 6), тако да представља глобални
феноменсавишеаспеката,штодоводиупитањенашеспособностиза
обезбеђење довољно ресурса за растућу светску популацију.Штетне
последицеукључујупретњепољопривреднојпроизводњиибезбедности
хране,ретенцијиквалитетневодеизаштитибиодиверзитета,асвесу
повезане са функцијама земљишта. Поред ових, суштинске претње
су везане са повећањем емисија угљен-диоксида и метана преко
деградацијеземљишта,укључујућииубрзануерозију(Lal,2013,p.439),
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каоитопљењезалеђенихподручја.Сдругестране,људскеактивности
(Govers, Van Oost &Wang, 2014, p. 2), утичу на функционисање тзв.
„критичнезоне“Земљекрозчитавнизделатности.
          Новија истраживања показују да само технички напор није
довољан да се спрече процеси деградације и деструкције земљишта,
већдарешењекризеживотнесредине,атимеикризеземљишта,треба
тражитиупромениљудскогпонашањаињеговогначинаживотаудатим
условима.Изовогразлога,људетребауверитидасуресурсиживотне
средине,каоземљиште,водаиваздух,драгоцени,несамозбогсвојих
предностизачовекавећихтребареспектоватиизбогњиховесуштинске
природе.Земљиштеимаетичкизначајпоосновиобезбеђивањадобара
одфундаменталногморалногзначаја,алиизбогтогаштопредставља
интегралну компоненту у системима који су обухваћени процесима
вредновања,уместодосадашњепраксе–објектавредности.Збогтогаје
етичкиодноспремаземљиштудугобиозапостављен,анеопходногаје
респектоватинаквалитативноновначин.Овајрадимазациљдаукаже
на значај етичког односа према земљишту и природним ресурсима,
уопште,уусловимасвеизраженијеиинтензивнијењиховедеградације
идеструкције.

Глобалнакризаземљиштакаодеоглобалнихпроменаживотнесредине

Концептглобалнихпроменаживотнесредине,упраксипредставља,
општи, кровни израз за читав низ међусобно зависних глобалних
проблемакојесеодигравајууживотнојсредини.Постојивишемогућих
приступазањиховутипизацију,јерсеглобалнифеноменинепосматрају
саинтегралногстановишта,већсамоизједнеперспективе.Утомсмислу,
премаО’Риордан[O’Riordan]иРејнеру[Rayner](1991,p.95),глобалне
променеживотне средине требапосматратикаоконцепт са следећим
карактеристикама:

1. да су узроковане, пре свега, људским активностима и
суперпонираненаосновнебиогеохемијскепроцесе;

2. њиховиефектисусвеобухватнииимајуимпликацијенасадашње
ибудућеглобалнедруштвене,економскеиеколошкеструктуре;

3. промене су толико брзе да се могу идентификовати у оквиру
људскогживота(штосеподразумевауоквиру50година);

4. променесупотенцијалноиреверзибилне,илисутоликоскупеда
бимоглебитиисправљененаекономскиприхватљивначин.
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Међутим,бројниљудскиставовиопланетиусловљенисуидејом
дасусамоорганизмипрожетиживотом.Традиционално,мислиседа
се Земља састоји од, релативно, неважних „мртвих“ елемената, које
колективно називамо „животна средина“ (окружење), и врло важних
ентитета:организама,живихбића,ствариукојимауживамоиликоје
намседопадају.
Изовезаблудеможедаследизакључакдајесамобиодиверзитет
вреданидостојаночувања.Такође,одукупногдиверзитетаорганизама,
људским консензусом, људи су најважнији. У међувремену, ваздух,
море, земљишни простор, са својим неименованим „сировинама“ и
„природним ресурсима“, отвореним за бизнис, експлоатисани су без
ограничења.Али, ако је Земља =Живот, каквим је сулудим идејама
изложен.Дакле,људскодруштвонијејединокојејеодређенодакористи
иделиистипросторнаЗемљи.
ЕтичкиодноспремаЗемљијеразумназаменазадеструктивнеетике
хуманизма,мењајућифокусзначајностиодједневрсте,Homosapiens-a,
премаживојЕкосфери,њенимгеоекосистемимаињиховимнеорганским
иорганскимсадржајима.ЖивотнаЗемљицветазахваљујућибогатству
иинтегритетуразличитихеколошкихпроцеса(Велашевић,2004,стр.
122),безкојихљудскаисвеосталеврстеорганизаманемајуизгледеза
опстанак.
        Прва и главна промена, која се одвијала у традиционалном
оквиру, показала је огромну рањивост природе подвргнуте техничкој
интервенцијичовека,рањивостукојусенијесумњалопренегоштоје
посталaпрепознатљивапремаштетамакојесупроузроковане,апошто
имамомоћ надњом, читава биосфера планете је додата као предмет
потпуноновогреда(Jonas,1995,p.32).
Биосфера(илиекосфера)једомкојијеживотпостепеноградио
наспољнојповршинипланете.Свакоживобићекојеочекуједаживина
Земљи,морадасеуклопиуекосферуилинестаје.Уекосферијесвака
последицаистовременоиузрок.Еколошкакризајезнакдајеравнотежа
измеђуживотаињеговогокружењаупроцесуозбиљнедеградације,да
сунарушенињенибилансникруговиитојечињеницакојауказуједасе
крећепремаколапсу.
Препознавањемсвихаспекатаглобалнееколошкекризе,посталоје
потпунојаснодајетрансформисанначинфункционисањапланетарног
екосистема (биосфере), генеришући значајан каскадни утицај, који је
унекимслучајевиманеповратан,завећинузаједница,билодасеради
о садашњим или будућим генерацијама. Јер, ако посматрамо читав
домен глобалне еколошке кризе на овај начин, чини се да можемо
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да констатујемода, готово, инемаместанапланетиЗемљикојeније
изложенoразличитимутицајимачовека.
          Уданашњевреме,убрзавањемтехнолошкогнапретка,брзим
порастом становништва и повећаном потрошњом, свет је суочен са
ограничењимаупогледустањаглобалнеживотнесредине,такодасу
природнисистемисвемањеустањудасебрзоадаптирају.Уласкому21.
век, суоченисмосадаљимнеконтролисанимпритисциманаприроду
иживотнусредину:глобалнозагревање(сасвимпратећимпроцесима
и појавама), дезертификација, загађивање ваздуха, воде и земљишта,
сви облици деградације земљишта, оскудица хране, уништавање
шума,оскудицазалихаупотребљивихкопненихвода,распрострањење
токсиканата,историјскигубитакбиолошкеразноврсностибезпреседана,
угрожавањемаритимногрибљегфонда,појавановихболести,проблем
чисте енергијеибројнидруги.Свиовипроблеми,иакопредстављају
само део акумулираних сазнања, синергетски делујуширом планете
Земље угрожавањем и разарањем процеса ифункција биосфере, која
каоцелинаодржаваживот.
Свепроменекојеседешавајууживотнојсредини(Кадовић,2014,стр.
120),одражавајусенасоцијалностањеодговарајућихдруштава,такода
факториживотнесрединеимајукритичнуулогууодређивањубудуће
судбине човечанства, а најчешће и најтеже су погођене неразвијене
земље, које се суочавају са недостацима основних људских потреба.
Србија,нажалост,нијеникакавизузетак,напротив.
          Када јесамоопромениклимереч,која јеодређенависоким
атмосферским концентрацијама (≥400 ppm) угљен-диоксида (CO2),
(концентрацијаCO2уатмосфериудецембру2017,износилаје406,82ppm),
условљаваповећавањетемпературеваздуха(2-4°Cиливише),изазива
нагле промене дневних, сезонских и међугодишњих температура,
смењујусевлажни/сувипериоди,интензивнепадавинеи/илиекстремни
пљускови,продужавајусепериодисуша,екстремнихмразева,топлих
таласаиповећањефреквенцијепожара.
Уоваквимусловимаочекујесезначајанутицајнатерестричнесистеме,
својства земљишта, површинско отицање воде, квалитет подземних
вода, водних резервоара и на промене терестричног хидролошког
циклуса, акаопоследицасвега, снажанутицајнабезбедностхранеи
квалитетживотнесредине(PNNL,2014,p.9).
Порукаодсвегаможебитидубоконепријатна.Самоуодносу
на промене климе, може бити потребно неколико деценија за
трансформисањенашихенергетскихсистема,ареализацијатогзадатка
јетекнапочетку,нарочитоуземљамауразвоју.Каконауканапредује
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(Jackson, 2009, p. 13), постаје јасније да глобално загревање може да
представљанајвећупретњупреживљавањускојомсесветсуочава,тако
дасе,уодносунанаведенаеколошкаограничења,можеиспоставитида
је„мајкасвихограничења“.
           Упркос критичном значају земљишта за човечанство,
деградацијомземљишта,којаједефинисанапрекодугорочногсмањења
продуктивности и функционисања екосистема, а укључује физичке,
хемијске, биолошке и еколошке факторе и процесе (Oldeman, 1990,
p. 20; Oldeman, 2000, p. 3; Bai et al., 2008, p. 223; Lal, 2010, p. 302;
Lal, 2015, p. 5876), захваћено око 60% обрадивих земљишта (према
постојећим подацима, од укупно 3,2 милијарде хектара обрадивих
земљишта, процесима деградације, или је деградирано, захваћено
је близу 1,96 милијарди хектара). Такође, новијим анализама
(Bai et al., 2008, p. 231), закључено је да је 24% глобалне површине
земљшногпросторапотпунодеградирано,аутимобластимаживи1,5
милијардиљуди,амногаприпадајунеразвијенимилиземљамауразвоју.
 Међутим, нису угрожене само земље у развоју.Овај проблем
је евидентираниу развијеним земљама, а обими јачинадеградације
земљишта,изгледаданијеускладусапостојећомпродуктивношћуових
подручја. Овај диспаритет, вероватно, одражава постојање растућег,
постепеноггубиткаинхерентнепродуктивностиземљишта,посебноу
подручјимаподинтензивномпољопривредом,која је (Lal,2009,p.48,
52)„маскирана“значајнимпобољшањимагенетичкихособинаусеваи
контроле штеточина, као и лакшем приступу храњивим материјама,
посебнонеорганскимђубривима.
Упогледузаступљеностиијачинепроцесадеградације,Србијане
представљаникакавизузетак.Ресурси,нарочито,обрадивогземљишта
континуелно су угрожени, а најзаступљенији облици деградације
земљишта су: индустријска и енергетска постројења и рударство,
губитакорганскематеријеизземљишта,ацидификацијаисалинизација,
различити облици загађења (прекомерна употреба агрохемикалија,
тешкихметала,индустријсказагађења,итд.),ерозијаветромиводоми
сабијањепољопривреднихземљишта(Ličinaetal.,2011,p.287).Поред
наведених,јошувексетрагазапоследицамаНАТОинтервенције(1999.
године)наресурсеземљишта,штојепосебнозначајнозабудућестање
земљиштаивода,чимећенаведеналиста,свакако,битипроширена.
Глобалнакризаземљиштаиетичкиоднос
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 Ако прихватимо став да је Земља „мајка“ свим створењима,
земљиштепредстављаснажанизворприроднихдобара,којијеслободно
и великодушно стављен људском друштву да њиме „располаже“.
Порастомљудске популације и урбанизацијом, земљишни простор је
доведендо тога да је постао ограниченресурси дефицитарна „роба“
(Аcuñаetal.,2015,p.1),штоуказуједачовечанствоморадасепосвети
ипроблемимадеградацијекојисуузрокованиљудскимактивностима
и динамици природе која им је својствена. Још јеМалтус [Малтхус]
крајем18.века,препознаодајепродуктивноземљиштеконачниресурс,
кадасерадиоопстанкуживота.Али,сукобиококоришћењаземљишта,
посебноуновијевреме,измеђуосталог,везанисузањеговунаменуиза
производњубиогорива,закојанаглорастеинтерес.Никонезамишљада
ћеовисукобипостатилакшитокомвремена,нарочитокадајепревазиђен
потенцијалбазересурса.
         Дабисветидаљеостаопогоднасрединазаживот,тозахтева
етичкуобавезуиодговорностсвихстановникапланетекојазначи:брига
заЗемљу.Овајприступ/принципјезначајан,несамосааспекташироке
потрошње,производнихилиекономскихинтереса,већзатоштојетодео
моралнеобавезенашезаједнице.Природа,уопште,земљишнипростор
иземљиште,посебно,посталисуновиморалниобјектинакојесеетика
значајнорефлектује.
         Овоприроднодобро,којенамјеповеренонастарање,захтева
моралну обавезу, не само због наших интереса, већ због самог
земљишта, јер су људи морално одговорни за његово стање и
продуктивни капацитет (Jonas, 1995, p. 27). Подразумева, такође,
трагање, не само за добробити људских бића, него за добро свих
других заједница, због чега брига за земљиште ињегове становнике
мора бити укључена у концепт људског добра (Jonas, 1995,
p.35).
УпубликацијиПриродниуговор(TheNaturalContract),Серес[Serres]
(1995,p.33),залажесезаповратакприроди,тј.даконцептуискључивог
друштвеногуговораморамододатиуговорсаприродом,уговорсимбиозе
иузајамности,укојембинашодноспремастваримаставиопострани
надмоћ и доминацију, у корист дивљења, узајамности, мисаоности
ипоштовања; где знањевишенебиподразумеваловласништвонити
дејство надмоћи, нити би својина и надмоћ подразумевали скарeдне
исходе.Уговоро симбиози, за симбионтапрепознајеправа домаћина,
докпаразита–нашактуелнистатус–осуђујенанестајање,несхватајући
да,дугорочногледано,уствари,човекосуђујесебенанестајање.
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 Етичкиодноспремаземљишту,међутим,најчешћејеперципиран
у контексту идеје о управљању, било када је управљање земљиштем
схваћенокаоодговорностпојединаца,штојеслучајзапољопривредно
земљиштеуприватномвласништву,илиукомплекснимслучајевимау
којимајеземљиштенештобољеконцептуализовано,такодапредставља
заједничкубазуресурсаињимесеуправљакаоресурсомилидобром.
У сваком од наведених домена, истичу се три доминантна принципа
етичког дискурса: дужности, врлине и повратни исходи (Thompson,
2011,p.35).
Етичкаодговорноступогледубригезаземљиште,каообрадиво,пре
свега,нијетехничкопитањекојесетичепољопривредника,агрономаи
истраживачапедолога.Онасеодносинасваљудскабића.Тојезбогтога
што, поред утилитарне техничке тачке гледишта, тј. због тогашто је
торесурсзапроизводњу,измеђуосталих,хранеибиомасе,овајсистем
имаидругефункцијекаоштосуподршкабиодиверзитету,регулисању
хидролошкогциклусаиублажавањуутицајаљудскихактивности.Ако
земљиштеразумемонаовајначин,осталаживабића(створења)могуда
избегнуефектебилољудскеилиприроднединамикенасвојеорганизме
(Аcuñаetal.,2015,p.2).
Међутим,каконаводиТомпсон(2011,p.31),требалобидабуде
јаснодакоришћење,управљањеизаштитаземљишта,укључујубројна
питања,почеводосновног:„Штамитребадарадимо?“,којеупућујена
техничкаразматрањапрактичнихциљева.Али,праксаетикејепокушај
да се изразе, спецификују и оправдају хумани циљеви и тежње,што
значи да постоје бар имплицитне етичке димензије за изражавање у
областикоришћења,управљањаизаштитеземљишта.Поштојеетички
односпремаземљиштудугобиозапостављен,етичарисууситуацији
дадефинишупривременулистувредноснихусловазакојесеоправдано
очекуједаћеупућиватинаетичкеаспектерешења.
Немасумњедаједошлодонапреткауовојобласти,пресвега,
упогледуконцепатаициљевакоришћења,управљањаитехнолошких
аспекатаочувањаземљишта,укојимасеизражавајуетичкеимпликације,
али се чини да смо тек на почетку суштинског посла. Као пример,
наводимоједанодзакључакасаКонференцијеРио+20(UNCCD,2012,
p.10),гдејеистакнутодајевремедасемеђународназаједницасложи
дасепостављањемциљеваодрживогразвоја,измеђуосталих,достигне
нултадеградацијаземљиштаилинеутралностањедо2030.године,како
би се обезбедила континуирана доступност продуктивног земљишта
за садашње и будуће генерације. Али, поставља се питање каква је
технолошка рестаурација деградираних земљишта потребна и да ли
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је она еквивалентна природној вредности?Свака добро промишљена
рестаурацијајепожељнаилипотребна,алипогрешнобибилоуверењеда
рестаурационаполитикаможезаменитиприроднувредностстварањем
функционалногеквивалентаприродномсистему.
ПослеСамитаРио+20,разматранисуправниаспектинултеинеутралне
деградације земљишта на бројним састанцима и конференцијама, у
контекстумогућностидасеоветежњепреведуузаконскиприменљиве
одредбенамеђународноминационалномнивоу.Али,каконаводеБоер
[Boer]иХанам[Hanamm](2015,p.4),дабисеуспоставионовиправни
режим, неопходно је да се дефинишу везе које укључују деградацију
земљишта,климатскепромене,сиромаштво,људскаправаибезбедност
хране.Дакле,радисеоврлосложеномпроцесу,којијетешкорешивза
такократковреме.
 Упубликацијиоодрживојпродуктивностиземљиштауодносу
наглобалнупроменуклиме,Сауер[Sauer]иНелсон[Nelson](2011,p.2),
наводемогућарешењадокојихјеусвојимистраживањимадошаоДајмонд
[Diamond](2005),премакојима јеиздвојиочетиритипанедостатакау
приступимаудруштвимакојапокушавајудадефинишусвојееколошке
претње:(а)недостатакпредвиђањапроблема,(б)недостатакпрепознавања
проблемапослеодређеногстепенасвогразвоја,(в)недостатакпокушаја
дасепроблемирешавајуи(д)неуспешнипокушајидасерешепроблеми.
У том смислу, идентификује два кључна принципа за доношење
друштвених (политичких) одлука, који би омогућили ублажавање
претњи у животној средини: дугорочно планирање и спремност
да се поново разматрају суштинске вредности. У овом контексту
се, генерално, истиче деградација природних ресурса и посебно,
деградацијаземљишта.
 Полазећи од ширег контекста ових проблема, постављају се,
такође,бројнедилеме:Далисусваовденаведенапитањасамонаучнии
инжењерскипроблеми?Далисусамоексклузивноправополитичараи
„високе“политике?Заштоби,заиста,билокојатемаизобластизаштите
природеиживотнесрединебилапредметфилозофског, социолошког,
антрополошког, културолошког, естетског, наравно, и религијског
разматрања?Очигледно,разлогјетодајебилокојаљудскаактивност
предмет свих ових анализа, које ће их оправдати или негирати кроз
критичку анализу. Јер, просперитет се, како наводи Џексон [Jackson]
(2009,p. 16), састојиунашој способностида серазвијамокаољудска
бића– унутар еколошких граница коначнепланете, а изазов занаше
друштвоједаствориусловеподкојимајетомогућеитојенајхитнији
задатакнашегвремена.

42

РаткоКадовић



 Етички однос према земљишту, на основу претходног, може
добити прелиминарну формулацију, разматрајући две широке
категорије (Thompson, 2011, pр. 32−33): прво, сматра се да земљиште
имаетички значајпоосновикоришћења заобезбеђивањедобаракоја
су одфундаменталногморалног значаја (храна заљудску популацију
је најочигледнији пример тог добра), али, исто тако, земљиште је
неопходнои за одржавањеживотнихпроцеса који се не односе само
на људску популацију; друга широка категорија етичког односа
према земљишту укључује начине помоћу којих земљиште може да
се посматра као интегрална компонента у системима који обухватају
процесевредновања,уместодосадашњепраксе–објектавредности.
 У потрази за хуманистичком перспективом Арнолд [Arnold]
(2006,pр.7−8),наглашавадасенаукаоземљиштуистовременоналази
у области екологије и економије. Међутим, поред етике, која снагом
својихпринципа,представљаважанмодераторунапоримазаочување
земљишта,многиаспектидругихнаукаиграјуважнуулогууистицању
правогзначајанаукеоземљишту.Упозоравајунаснабудућепроблеме,
према којима тврдња да „[...] ако очување и рационално коришћење
ресурса земљишта нису довољно значајни за друштва у следећих
неколикодеценија[...]“,онданаснерационалнокоришћењеможедовести
до„[...]трагедијеглобалнихдобара[...]“.Акосе,међутим,овајкомпромис
усмери на планетарну одрживост, онда добијамо златну прилику за
преношењезнањаимудростинаукеоземљишту.
 Разумљиво је да је управљање земљиштем, укључујући
рестаурацијуквалитетаземљиштаипобољшањењеговеотпорности,од
суштинског значаја зарешавањеовихпроблема.Дабисе тоурадило
(Lal, 2010, p. 19), педолозиморају да изградемостове између бројних
научнихдисциплинаиразвијуинтердисциплинарнепрограмеутесној
сарадњи са климатолозима, биолозима, еколозима, инжењерима,
економистима,етичарима,социолозимаикреаторимаполитике.
Овозначидатражеиградехуманистичкувизијукојабитребалодаводи
наукуоземљиштуубудућност,такодаземљиштебудепрепознатокао
субјект,наначиндаукомуникацијамабудепотпунојаснодапредставља:
геомембрану Земље, филтер за заштиту, пуфер, трансформатора
енергије,водеибиохемијскихједињења,даваоцапродуктивногживота,
крајњиизворсировина,стаништезавећинуживогсвета,темељкојинас
подржава,колевкунашихмитоваи,коначно,Homodehumo.
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Закључак

Савременинаучно-технолошкиразвојипроменеуекономским
иполитичкимодносима,довелесудопојавеновихобликадруштвене
организације,хијерархијскисложенијих,којисупродубилинеједнакост.
Ово је довело до критичних промена у људским ставовима према
природи:целокупнаприродајепосматрана,асамимтимидефинисана,
искључивокаоресурсзаљудскуупотребу,штоједовелодоглобалне
еколошкекризе.
Земљиштекаоприроднодоброкојенамјеповеренонастарање
и преко којега се готово, сви проблеми глобалне еколошке кризе
„преламају“,захтеваморалнуобавезу,несамозбогнашихинтереса,већ
збогсамогземљишта,јерсуљудиморалноодговорнизањеговостање
и продуктивни капацитет. Земљиште има етички значај по основи
обезбеђивањадобараодфундаменталногморалногзначаја,алиизбог
тога што представља интегралну компоненту у системима који су
обухваћенипроцесимавредновања,уместодосадашњепраксе–објекта
вредности.
Управљањеземљиштем,укључујућиирестаурацијуквалитета
земљиштаипобољшањењеговеотпорности,одсуштинскогјезначаја
за решавање ових проблема. Да би се то постигло, педолози морају
да изграде мостове између бројних научних дисциплина и развију
интердисциплинарне програме у тесној сарадњи са истраживачима
из природних, инжењерских и друштвено-хуманистичких наука и са
креаторимаполитике.
Имајућиувидузначајетичкогодносапремаземљиштуиприродним
ресурсима, уопште, у условима све израженије и интензивније
њихове деградације, различити еколошко-етички концепти одрживог
коришћења, успостављени на наведеним принципима, омогући ће
дефинисање еколошког интегритета земљишта, у циљу његовог
коришћењаподједнакозасадашњеибудућегенерације.
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RatkoKadović

THEGLOBALCRISISOFSOILANDTHEETHICALASPECTSOF
SOLUTION

Summary

         Modern scientificand technologicaldevelopments andchanges in
economic and political relations have led to the emergence of new forms
of social organization, hierarchicallymore complex,which have deepened
inequality.Thishasledtoacriticalchangeinhumanattitudestowardnature:
thewholenaturehasbeenobserved,andthusdefined,solelyasaresourcefor
humanconsumption,whichhasledtoaglobalecologicalcrisis.
Asalmostalwayssoilbearstheconsequencesoftheproblemsofthe
globalecologicalcrisis,itisalsoclearthattheworldisnowconfrontedwitha
“modern”soilcrisis,whichgoesbeyondanythinginthepastinthehistorical
sense.Modernecologicalknowledgeleadstotheconclusionoftheabsolute
irreplaceableroleofsoilcoverinthelivingnatureoftheЕarth,andalsoin
manyeconomicareas.
Soilasanaturalgoodthatisentrustedtocarerequiresamoralobligation,not
onlybecauseofourinterests,butbecauseofthesoilitself,becausepeopleare
morallyresponsibleforitsconditionandproductivecapacity.Ethicalattitude
towardsthesoilhaslongbeenneglected,andsoilthathasanethicalsignificance,
ontheonehand,basedonitsuseforprovidinggoodsoffundamentalmoral
importanceand,ontheotherhand,thatmustbeviewedasanintegralcomponent
in systems that involve evaluation processes, rather than the practice so
far-objectofvalue.
 Soil management, including the restoration of soil quality and the
improvementofitsresistance,isessentialforsolvingtheseproblems,butin
order to achieve this, soil scientistsmust build bridges between numerous
scientific disciplines and develop interdisciplinary programs in close
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cooperationwithresearchersfromnatural,engineeringandsocio-humanistic
sciencesandpolicymakers.
Thispaperaimstopointouttheimportanceofethicalrelationtosoil
andnatural resources, ingeneral, in conditionsofmoreobvious andmore
intensedegradationthanever.Variouseco-ethicalconceptsofsustainableuse,
establishedon theaboveprinciples,willenable thedefinitionofecological
integrityofthesoil,inordertouseitequallyforpresentandfuturegenerations.
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КРИТИКАИОДРЕЂЕЊЕЧОВЈЕКА:
ПРОБЛЕМ(САМО)РАЗУМИЈЕВАЊАИСЛОБОДЕ2

Полазећи од Платоновог разумијевања дијалектике, Хајдегерове
интерпретацијеКантовогпојмакритикеиСартровекритикедијалектичког
ума, излагањем се намјерава отворити херменеутичка димензија питања
о могућности и вриједности човјекове слободе. У том ће се контексту
разумијевати отклон критике од скептицизма, а који ће, преко трагичког
искуства људског постојања, историјски довести до открића бриге као
фундаменталне структуре Dasein-a. На тим се основама, и кроз критику
позитивистичко-прагматичкогустројствасавремененауке,стварамогућност
за конкретан историјски преокрет у само-васпитању човјека, наиме, за
обнављањеодносаизмеђухуманизмаиреализма.


Кључнеријечи: критика, човјек, смрт, слобода, разумијевање, брига,

бивствовање.

Херменеутичкоиспитивањемогућностиивриједностичовјекове
слободе, а то је у основи тема овога излагања, требало би водити
разумијевању смисла, односно егзистенцијалног значаја критике,
посебно у односу на посљедице нововијековног скептицизма, али
и у контексту евидентирања ограничења критике спрам трагичког
искустваљудскогпостојања.Свијестоовомограничењује,акоимамо
у виду ток историје западне филозофије, довела до открића бриге
као фундаменталне структуре људског постојања у чему је, може се
рећи, разрјешење не само Хајдегерове [Heidegger] онтологије, него
1 zelimir@fil.bg.ac.rs 
2 Oвајрадједиоистраживањакојасеизводенапројекту 178018Друштвенекризе
и савремена српска књижевност и култура: национални, регионални, европски
и глобални оквир који финансира Министарство за науку и технолошки развој
РепубликеСрбије.
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и западне метафизике у цјелини. У овом се прелазу мишљења ка
херменеутици, ка разумијевању као модусу бриге, и кроз критику
позитивистичко-прагматичког устројства савремене науке (као
технологије), тражиламогућност за конкретанисторијскипреокрет у
само-васпитању човјека; наиме, за обнављање односа између (пост)
хуманизма и реализма, односно историјску конкретизацију доброте.
ОвојеводећамисаоиГадамеровог[Gadamer]предавањаиз1999.године
Васпитање–то је васпитатисебе (2010, str. 18−23), а којауказујеи
на сврху образовања као само-васпитања у заједници. Тај пут (грч.
methodos), свакакоиприје свиху историјииликроз историју Запада,
отваравећПлатоноваидејаАкадемије,уосновиПлатоноворазумијевање
дијалектике,очемућебитиријечиукаснијемдијелуовогаразматрања.

Човјеккога,несамомиром,негодоминантнонасиљем,показује
историја Запада, јесте чињеница пред којом стоји наше свеукупно
историјскомишљењеиискуство,неусвомепсихолошком,негоусвоме
онтолошко-егзистенцијалномизазову.Изато јепитањеподкојебисе
моглоподвестиразматрањеприродекритике–хеременеутичко:како,и
данас,упореткувладавинекултурнихполитикаидентитета(подкојусу
подведенеидвиједоминантнетековинезападнекултуре:демократијаи
хришћанство)себеразумјетиувољизанегацијом,паисамо-порицањем,
алиивјеридајеслобода,односносамо-остварењечовјека,крознегацију,
уовомслучајукрозкритику,уопштемогуће?Уосталом,дасекритика
показаладовољном заправовременопреутемељењечовјекауњеговој
хуманости,понављањематрицанасиља, једнотрагичноопонашањеу
нашемисторијскомпостојањубибилодовршено3.Показалосеитода
3 Успон свијести кроз вријеме, а који се збива и као само-освијешћење човјека
крозњегову историју, показује се и као пут језика.На том се путу, примјерено и
непримјерено, обзирно и олако, непрестано одлучује о најбитнијем, о животу и
смрти. Од свакодневног говора, прекоmythos-a (и религијског) до пјесништва, те
наукеифилозофије.Акосеимаувидунакојимјепринципима,односноискуству,
Платонразјасниоразликуизмеђууображеногзнањаимудрости,штојеназначеноу
сљедећемпараграфуовограда,ондасеможепримијетитидајепутисторијскогсамо-
освијешћења јасно отпочео са критиком мњења, миметичке природе умјетности,
те епског пјесништва, да би, преко Аристотелове поетике, трагичка (пјесничка)
умјетност,збогсвојихкатарктичких(утоликосазнајних)својства,задобилапредност
над историографијом и, тиме, била препозната као крајњи корак ка филозофији.
Тек тада, у самом догађају филозофије, индицирана је, наиме, могућност да се, и
човјековомодвикнутошћуодопонашања,трагизамувременунепонавља.Човјека,
потенцијално и вјеродостојно мијења трагизам који, уколико доведе до сазнајног
прочишћења, доводи, изнад страхаи сажаљења, доистинског знања које се стиче
крозвластитост,акојечовјекунедопуштадасевратиуонунаивносткојага је,у
његовомпривиду,издиглаизнадмјереукојојјесамјереносмртничкопостојање.У
томе се знањутемељисваканаука, у томе се знањуоткривада је смисао свакоги
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свака критика хуманизма као општег појма људства, дакле Другог
уопште, колико није била спроведена и као само-критика, остаје
недовољна и, самим тим, доприноси забораву смисла бивствовања,
уједнозадобијањуосамостаљенеистинеумаукојојсегубиистинитост
односа. Није спорно, наравно, да се друштво које уистину његује
критичко мишљење, креће ка слободи. Ипак, човјеково лично само-
разумијевањејенужнипредусловзањеговосамо-остварењеуслободи
спрам ограничења која произилазе из властитости грешака, страха,
историјског детерминизма, репресије система, на почетку и крају,
рађањаиумирања.

Ипријенегоштобисеуовомпроблему,аимамоувидуипоријекло
и исходиште Кантове практичке филозофије, могла истаћи његова
етичкадимензија, уводнобимоглобитикорисније (а то јеи граница
овогаизлагања)дасе,управоповодомовогпитања,увременусагледају
мијене у разумијевању смисла „негације“ (в.Вукашиновић, 2013, стр.
38−39)која,евидентно је,асупротнопозитивистичкимпредрасудама,
немаразарајућенегоуспостављајућедејство.Цјеловитијеразумијевање
историјског смисла и сврхе негације (од дијалектике, апофатизма,
скептицизма, потом: нихилизма, побуне, деконструкције), као основ
нашегразумијевањапоријеклаиприродекритике,имплицирапитање:
„Штајефилозофија?“,паондаитиме,анаконсвегапропуштеног,даје
приликумишљењудасесјетипочетка(грч.anamnesis)ивратипочетку
који, како Платон, свједочећи пут који назива дијалектиком, пише у
седмој књизиДржаве, обликује јединство искуства и увиђања. Oвај
самцитатиздвојиоутексту„Човјек,историјаисвијет:далијељепота
у стварности могућа?“ (в. Вукашиновић, 2017, стр. 85), а овдје, због
прегледностиаргументације,налазимзанеопходновратитисенаисти:

свеукупногљудскогдјеловања(грч.poiesis)–мир.Тоје,коликоимплицираипитањео
могућностисреће,основнатемаАристотеловепрактичкефилозофије,уисходиштуи
поетике.Уовомесе,дакле,истинскомзнањуоткривасврхаисторије.Уосталом,након
ПлатонаиАристотела,адовољноправовременодабииунашемвременупримјерено
вредновалиовопосредовање,Сенека записује: „Граматичарсебави језиком,иако
желидапођејошдаље,ондаиисторијом,адабиграницесвогазанимањапроширио
штојемогућевише,онводирачунаопесмама.Аштамуодсвегатогаотварапут
каврлини?Далиможданабрајањеслогова,бригаокоречи,учењебаснинапамет,
законииправилаомерењустихова?Штаодсвегатогаослобађастраха,штаспречава
иизузимастрасти,аштаобуздавастраст?Пређимосаднагеометријуинамузику:
никодњихнећешпронаћиништаштобинасучилодасенетребаплашити,штоби
намбранилодаимаможеље.Когодтонезна,узалудзнасвеостало“(Seneka,2014,str.
325). 
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„Штаонда?Зартитајпутненазиваш’дијалектика’(dialektike)?...
...Дијалектичкиметодјеједини–рекохја–којисенедржихипотеза,
негоидеправопремапочеткудабиутврдиокакавјеон,аокодуше,
закопаноуварварскоблато,нежноизвлачинаповршинуиуздижега,
причемусуму,каопомоћницеиводиље,потребневештинекојесмо
испитали.Мисмоњих,додуше,понавицичестоназивалинаукама,
алибионеморалеиматинекодругоиме,некокојебизначиловише
негомнење,амањенегонаука–имисмоихвећранијенегденазвали
разумнимувиђањем“(Platon,2002,str.226−227).

Ријечје,евидентно,ономзнању(грч.episteme)којепревазилази
свакодневномишљење,акомесунаукесамопомоћнице,опуту (грч.
methodos) којим сепроизводи (грч.poiesis) лијепживотилиистинска
љепота,којанијесамопојавна,предметнаилипојединачна.Унаведеном
радусамдетаљнијепојасниодасе

„Платоново(пре)усмјерењекадијалектициуодносунапјесништво,као
имиметичкуприродуумјетности,показалокаоотклонодуображеног
’знања’, мнења (грч. doxa) и уображене ’мудрости’ (пјесништво) ка
истинској мудрости – вјеродостојном, самостално вођеном животу.
Умјестоподражавања(опонашања),Платонуказујенаметод,путка
истинскомживљењукоји јепоказаоСократ“ (в.Вукашиновић,2017,
стр.85).

„Заронда,бранећига,нећемопоступитидоброакокажемодајеонај
којежељанзнања(philomathes),природносклондасеборизаоношто
јест (to on), а не да остаје при ониммногимпојединим стварима за
које се самопомишљада јесу?Рећи ћемода онне остаје при томе,
негоиденапред,неслабећисвојнапоринеодбацујућисвојужудњу
(eros), све док природу оног, што свака ствар по себи јест, својом
душомнесхватииуњојкаотаквој суделујекаоуономшто јењој
сродно.Постижућитакоблискостиздруженостсастварнимбићем(to
onontos),истовременопостижедасеродиум(nous)иистина,доспева
досазнања,истинскогживљењаиуздизања,паћетектадањеговбол
престати,никакопре“(Platon,2002,str.181).

Дијалектика, евидентно, подразумијева јединство „праксе
и теорије“, јединство које ће бити нарушено преко нововијековне
метафизике.Тек се сапојавом субјекта,мишљењемоглопреиначити,
првоуметодски скептицизам, а ондау критику, а да је проблем јаза
измеђучовјекаисвијета,односнопроблемдистанце,утоликољудског
учешћаиодговорностиусвијетутекитимезапочет.Тусе,израсцјепа,
именовало питање омогућности и дометимаљудске слободе, а да се
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искуство прожетости природе и душе, свијета и човјека, које познаје
дијалектичкоусмјерењекасамосталностиживљењаузаједнициилиза
заједницувећгубило.

Сартров [Sartr] егзистенцијализам (колико јесте хуманизам)
је, у крајњој инерцији проблема субјективитета, а онда и тоталитета,
односно, саморазвоја осамостаљеног ума, морао, у суочењу са
рационалномнаравиДругогсвјетскограта,попримитиобликкритике
дијалектичкогума.ОсврћућисенаКјеркегорову[Kierkegaard]побуну
противметафизике,односноХегеловогсистема,Сартрнасподсјећада

„[...]субјективниживот,уколикојезбиљаживљен,неможеникадбити
предметзнања;онутрансценденталностинеможебитизамишљену
обликупревазилажења.Таинтериорносткојатежидасеафирмише
противсвефилософијеусвојојускостиисвојојбескрајнојдубини,та
субјективностпоновонађенасонустрануговора,каоличнаавантура
сваког посебно лицем пред другима и предБогом, то је оношто је
Кјеркегорназваоегзистенцијом“(1970,str.15−16).

Проблем отуђења се не може сагледати појмовно, једнако
хегелијанска дијалектика не може, из принципа објективације коју
налаже, из себе одстранити алијенацију јер „[...] ту није у питању
игра појмова већ стварнаИсторија“ (Sartr, 1970, str. 17). Егзистенција
се, а то се назире и у овомСартровомисказу, како нам непобитно и
изновапоказујеисторија,неможененасилноподвестиподтоталитет,
под цјелину која је превладала и аналитички и критички ум, нити
извести само из мишљења. У том смислу, сматра Сартр позивајући
се на Бержеа [Berger], и Хусерл [Husserl] и Декарт[Descartes]
чине исту грешку у настојању да им cogitо „[...] ослободи истину
суштине: са Декартом постижемо везу двију једноставних природа,
са Хусерлом схватамо еидетску структуру свијести“ (Sartr, 1984,
str.437).Овдјесегубикорјенитоискуствослободекојечиниегзистенцију,
конкретније,поништавасесвакоегзистенцијалноискуствослободекоје
је,посвојојнаравииспецифичности,нужноизвансуштине.Наиме,

„[...] од cogita се може захтјевати само да нам открије чињеничку
нужност.Такође,обраћамосеcogituдабисмоодредилислободукао
слободукојајенашаслобода,каочистучињеничкунужност,тојест
каоједнослучајнопостојеће,аликојенемогуданеискусим.Изаиста,
јасамједнопостојећекојеспознајесвојуслободупрекосвојихчинова;
али сам такође једно постојеће чија се индивидуална и јединствена
егзистенцијаовремењујекаослобода“(Sartr,1984,str.437)
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Тозначидасесмисаоегзистенцијепоказујекрозбићекојетектребада
се,изванесенцијализмаинаконсвега(паистравичногкрајахуманизма),
сонестранесвакогидеала,иличноизборизасвојухуманост.Свијесто
слободисе,показујеСартровдопринос,успостављакрозразумијевање
тјескобе, што је, и у суочењу са радикалним могућностима,
индивидуални изазов (само)остваривања човјека или постајања
човјеком. Једнако како тек анализа страха, у оквирима Хајдегерове
херменеутике,водиинтерпретацијибивствовањаприсмрти,атекпреко
тога, утоликоиискуства кривице, открићубриге каофундаменталне
структуретубивствовања.

„Разматрања о ненамирености, свршетку и цјелини резултирала
су нужношћу, да феномен смрти као битка при свршетку буде
интерпретиран из темељног устројства тубитка. Само тако може
постатијасноукојојјемјериусамомтубитку,примјереноструктури
његова битка, могућа нека цјелост конституирана путем битка при
свршетку.Каотемељноустројствотубиткабијашеизнијетанавидјело
брига...Тајструктуралнимоментбригеимаубиткуприсмртисвоју
најизворнијуконкретизацију.Битакприсвршеткупостајефеноменски
разговјетнијикаобитакприокарактеризиранојособитојмогућности
тубитка...Дајепрепуштенсвојојсмртиидатимеонаприпадабитку-
у-свијету, о томе тубитакнајпријеинајчешћенеманекогизричитог
или чак теоријског знања. Баченост у смрт њему се најизворније и
најизразитијеразоткриваучувствовањутјескобе.Тјескобапредсмрћу
јест тјескоба ’пред’ највластитијим, неодношајними ненадмашивим
Моћи-бити.Пред-чимтетјескобејестсамбитак-у-свијету...Тјескобу
пред смрћу не ваља бацати у исти кош с неким страхом пред
преминућем.Ононијенекопроизвољноислучајно’слабо’расположење
појединца, него је, као темељно чувствовање тубитка, докученост
тога, да тубитак као бачени битак егзистира при својем свршетку...
Егзистенција, фактичност, пропадање карактеризирају битак при
свршеткуиконститутивнису,прематоме,заегзистенцијалнипојам
смрти.Умирањесеупогледусвојеонтолошкемогућноститемељиу
бризи...Међутим,дабисеовапоставкапотпунофеноменскиоправдала,
ниједовољнанекаскицавезеизмеђубиткаприсмртиибриге.Тавеза
мораизаћинавидјелопријесвегаунајближојконкретизацијитубитка,
уњеговојсвакидашњости“(Hajdeger,1988,str.284−287).

Очигледно је да се одбацивањемилибијегомод егзистенцијала
који битно узнемиравају биће, позитивизмом и прагматизмом наиме,
осујећује коријенито само-разумијевање човјека унутар његове
личне и колективне историје. Интерпретација је, овдје је и о томе
ријеч, конститутивна по тубивствовање и то у односу на фактичко
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ограничење које самјерава људско (смртничко) постојање. Отклон
од антропологије као изданка традиционалне метафизике је једнак,
већу случајуХајдегерове темеуБивствовањуи времену, отклонуод
егзистенцијализма,психологизма,хуманизма.Људскосебивствовање
конститушекрозтумачење.Утомсмислубисемоглорећидасечовјек
не може дефинисати нити се историја може докрајчити, јер је човјек
крозвријемеиусвакомвременунепрестаноупозивударазумијевањем
смисла (ту)бивствовања одлучује о себи. Тај се позив у историји,
и на основу историје каква јесте, збива кроз тежњу ка преокрету,
платонистички:крозчежњузапочетком.Смртсе,каофеноменљудског
постојања, у регистру мјере коју налаже осјећање тјескобе, стрепње
(пред неодређеним) и страха (пред конкретним), открива, унутар
живота,каомогућностзакомплетирањетубивствовања,анекаосамо
нештошто је крајње. Смрт не докрајчује тубивствовање. Слобода за
(властиту) правовремену смрт није срљање у смрт, нестрпљење пред
долазећимнити чекање властите смрти, негопут којим се идепреко
тјескобе,тачнијепрекооткрићабригекаотемељнеструктурељудског
постојањаитокрозинтерпретацију(анеодбацивање)бивствовањапри
смрти.Утомсерегистру,итојмогућностиуосталом,људскопостојање
саображавасамјеромкојатубивствовањеодржаваизмеђунебаиземље,
између звијери и бога. У том се распону, односно димензији, збива
непрестаноодлучивањенакојејесвакичовјекпозванусвакомвремену,
одлучивањекојимсепоказуједачовјекнијезвијер,нитибог.Уистом
јетомраспону,примијетимо,Платонсвједочиоснагупутакојомсе„око
душе,закопаноуварварскоблато,нежноизвлачинаповршинуиуздиже“
и,натемељутогаискуства,ауимедобрапосеби,спровеосвојукритику
епскогпјесништва,теуказаонаонтолошкизначајпрепознавањаразлике
измеђуистинскогиуображеногзнања.

Хајдегерова интерпретација Кантовог појма критике се, а
имајући у виду досад речено, егземпларно може издвојити, прво у
прилогразумијевањуприроде„негације“,идруго:каоилустрацијада
сутрадиционалнимоделинегације,већначетиактивнимнихилизмом
и побуном, нужно превазиђени деструкцијом чији је херменеутички
капацитетизрастаоизбриге(изасамуствармишљења).Његујућиоблик
мишљења,акотакомогурећи,акојисе,опетизваночекивања,упозности
историјеЗападанијепоказаопрекометафизике,наукеилирелигије,него
прекосуштинскогуумјетности,тачнијепрекосуштинепоезије, јесте
мишљењекојеникаконеодбацујеилипоричеилиобезвређује,нити,
уконтрасту,усваја,синтезираиликонструише,негоиспољаванамјеру
да се отклањањем историјских идиома, и преко реинтерпретације
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традиционалнеметафизике,откријезаборављенисмисаобивствовања.
То значи да брига, посљедично, води мишљењу разлике, односно
разумијевањуприродеразликеиафирмацијиразлике,анетоталитету,
превазилажењуилиукидањуразлике.УдијелуподнасловомПитање
оствариуКантовомглавномдјелу,„Штазначи’критика’кодКанта“
из предавања Основна питања метафизике, које је одржао 1935/36.
године,Хајдегердеструишеуобичајенопоимањекритикекаопоступка
изналажењанедостатака,набрајањагрешака,евидентирањаоногаштоје
недовољно,адаби,оноштојенаводнокрње,билоодбачено(в.Хајдегер,
2009,стр.114−115).Грчкаријечκρίνεινизкојесеизводипојамкритике,
значиодвајати,разликовати,издвајатиитакоистицатитоштојепосебно.
Тоуздизање јепрелазмишљењанановирангупогледуоногашто је
мишљено. „Негативност“ критике, у ствари, има „позитиван исход“
јер, крозразликовање, критикапостављаоноодређујуће: критеријум.
У том је смислу критика и одлучивање. Кантовим дјелом, запажа
Хајдегер а да остаје при интерпретацији појма критике, критика
задобија један испуњенији смисао – колико се и кроз Кантово
мишљење успоставља нешто што је по наш смисао постојања
одлучујуће. Критика чистог ума зато нема природу одбацивања
чистогуманитимуналазинедостатке,негоимасмисаоограничавања
који, не из аргументације, него из принципа изводи могућност
одлучивања. Подручје одлучивања јесте чисти разум као судећи ум.
Ограничењечистогуманасвраћа,дакле,напитање:„Штајествар?“,
атозначидајеобнављањеодносаизмеђуфеноменаиноуменазаснивано
накритицичистогума.

Утомседомену,изједногцјеловитијегискустваодносаконачног
и бесконачног, нужности и слободе, преко критике, дакле, одређују
супстанцијалнасвојствахуманитета,ауоквирукојихјечовјек,односно
човјечанство у времену, позвано да одлучује о себи, а уколико се,
резимирајмоСартровоупозорење,тоодлучивањетемељинаискључиво
једном тотализованом принципу онда је то рационализам који води
у ирационалност, у насиље. У овом се смислу, питање о слободи
дефинитивно износи у конкретно подручје одлуке што је, и преко
Хајдегеровеинтерпретацијеисторичностиљудскогпостојања,какото
видииМаркузе[Marcuse],доменразрјешењаграђанскефилозофије.
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ŽelimirD.Vukašinović

CRITICALTHINKINGANDDETERMINATIONOFHUMANITY:
APROBLEMOFSELF-UNDERSTANDINGANDFREEDOM

Summary


In reference to Plato’s dialectic, Heidegger’s interpretation of Kant’s

notionofcritiqueandSartre’scritiqueofdialecticalreason,thispapertends
toopenahermeneuticaldimensionofthequestionaboutthepossibilityand
significanceofhumanfreedom.Inthiscontext,anexistentialmeaningofthe
criticalthinkingisexplicatedincontrasttoCartesianscepticism,aswellas
itisrecognisedthatatragicexperienceofhumanexistenceisthehistorical
foundationforametaphysicalrecognitionofcareasthebeingofDasein.This
recognition,finally,providesapossibilityforthepracticalrealisationof(post)
humanismitself.
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ФЕНОМЕНКРИТИКЕКАОГРАНИЧНЕЛИНИЈЕ
ИМЕЂУ(НЕ)МОЋИИХТЕЊА

Овајрадпретендујенаобјашњењефеноменакритике,каоинтегралног
дела људске природе и настоји да открије њену улогу у успостављању и
одржавањухармоничниходносамеђуљудима,каконаиндивидуалном,такои
наколективномплану.Акосепослужимотерминологијомхемијскереакције,
критика се својим аморфним положајем појављује у улози катализатора
процеса друштвених промена, чија се непредвидивост кроз безброј облика
креће у распону између два екстремна пола.На једној страни је негативно,
деструктивно и рушилачко призвођење мањих или криза великих размера
којеводеуратиразарање,анадругојстранијеонајпожељнијиидруштвено
прихватљивијимоделкритике,у видуподстицањаи стварањановихоблика
друштвенеорганизације.Такођејеизвеснодавласт,славуимоћсвакеврсте
највише критикукју они који за тим вредностима највише жуде. Лакоми
среброљупцићеупорноговоритиозлоупотребиновца,аоникојиунајвећој
мери жуде за славом, истовремено су и њени најгласнји критичари. Таква
употребакритикеуводинасуновуборбуилиигрумоћнихионихкојибито
желелипостати.
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ПРОБЛЕМКРИТИЧКОГПРИСТУПАМОРАЛУ
УВИТАЛНИМИНСТИТУЦИЈАМАНАШЕГДРУШТВА

Свако добро уређено и зрело изграђено друштво засновано је
на високимморалним принципима и заповестима којих се појединци
иинституцијепридржавајуили тонастоје да чинеунајвећојмогућој
мери.Каоградивни,генетскиивиталнидеодушеивољенашегнарода,
моралодређујекакоквалитетживота,такоиизгледезањеговусрећну
будућност и опстанак. Он се састоји у томе да институције нашег
система буду стварни носиоци истине и поверења и сигуран ослонац
свихљудикојиприпадајусвакојдруштвенојорганизацији.Посматрано
из те димензије стварности, очигледно је да морал у нашем друштву
живи свој дубокипад.Другимречима,моралне вредности су обојене
својимсупротностиматакодасетешкоразазнајуправенамере,циљеви
и средства поступања одређених група и појединаца. Такво стање
моралаимаразорнодејствонаквалитетимоћвољедасестварајутрајне
вредностииводиуопштуапатијуиосећајгубљењаповерењаиослонца
удругељуде,уинституциједруштваиусамудржаву.Резултаттогасу
усамљеностиотуђењанасвимнивоимабитисањаи(или)удруживање
у групације са непровереним критеријумима заједништва. Принцип
раскида са традицијом сам по себи, широко отвара врата осећају
несигурности, расту ауторитарности, а некритичко прихватање нових
(страних)вредностисвевишепојачаваконфузијуусвимструктурама
нашегдруштва.

Друштвене институције према дефиницији представљају
обрасце понашања, тј. програме које друштво поставља појединцу и
групама.Таквиобрасци(програми)заснованисунакултурноисоцијално
прихватљивим и праведним нормама и служе за постизање виталних
циљева у друштву. Свака друштвена институција почива на систему
дужности и привилегија: члан парламента има моралну обавезу да
вернорепрезентујесвојебираче(Tulmin,1970,str.195).Акобисможелели
даближеодредимоприродудруштвенихинституција,ондаћемонајпренавести
некењиховеопштекарактеристике,каоштобимоглебитиследеће:

1.институцијесуодређенојгрупиобјективнодате;

2.институцијеимајупринуднумоћнадпојединцем;

3. институције имају морални ауторитет над појединцем (морамо их
поштовати);
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4.институције прописују поступке за постизање циљева, обезбеђују и
гарантују извођење радњи у остваривању тих циљева (процедуре) и
кажњавајуилинаграђујупојединцекодосигуравањаистих.

Јошу староми средњем веку, па и у првобитнимдруштвеним
организацијама осмишљен је низ друштвених институција које
су почивале на нематеријалним вредностима, а које су појединцу
омогућаваледаводипундруштвениипрофесионалниживотузаједници
са другима. Стога, поборници традиционалних облика друштвеног
уређења,новеобликесавременихлибералнихдруштаванајчешћевиде
као превише атомизована и растурена, истовремено, инсистирајући
на суштинском значају класичних институција, каошто су породица,
комшилук,црква,парохија,струковнеорганизације,еснафи,задругеи
другиоблициљудскогдобровољногудруживања,укојимачовекналази
својидентитет,моралневредностиипољесарадњеистварања. Штавише,
праксатоталитарнихрежима,којисунајпреишликаразбијањуовакве
мреже аутономних институција, које посредују између појединца и
државе,јошвишејеубедилатрадиционалистеусвојестановиштедаје
очувањеиподстицањепосредничкихинституцијанајбољапревенција
одманипулација,револуцијаиугрожавањаслободе.Таквеинституције
суштински доприносе и развоју осећаја солидарности, одговорности,
партнерства, ауторитета, сигурности,редаилојалностипремадругим
члановима,премадруштвенојзаједнициипоретку.Овосусвепојмови
директно супротстављени хаосу и анархији и без ових моралних
одлика, развијених у довољној мери, ниједно друштво не може да
опстане.Поредак је за традиционалисте извор, основа и услов за све
добро у друштву. За њих је постојање уређеног политичког поретка
са средствима принуде први услов за цивилизацију, који гарантује
постојањеграђанскогмираимогућностпостојањаредаикритеријума
како у укупном друштву тако и у његовим појединим сегментима.
Појединацможенормалнодаобављасвојеживотнефункцијесамоако
мујеобезбеђенаелементарнасигурностбезкојенемастабилности,мира,
слогеиповерења,дакле,свегаоногашточиниосновувисокоморалног
ицивилизацијскогодносамеђуљудима.Уодбранутаквогставаговори
чињеницадаконзервативцирадијеприхватајумногеобликедиктатуре
иауторитарневладавине,акојеалтернативатомезападањеуанархију
играђанскират.Акосепоредакимирочувају,бићемогућепостепено
стварати услове за његову реформу и за либерализацију. Искуство је
показалодајенаконсвакенасилнепроменевластипоправилунаступала
јошгоратиранија.Поштовањеауторитета јеуслов зафункционисање
билокојеинституције,одпородицедодржаве.Свудаморадапостоји
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лицекојепреузимаодговорностисносипоследицезарад,организацију
ирезултатеентитетакојимуправља. Непостојиприроднаслободакоја
је човекуурођенаи коју онможеуживатии упражњаватибез обзира
насве.Дабипоредакпостојао,свакаиндивидуалнаслободаморадасе
уклапасаслободамадругих.Опет,дабипојединацмогаодаупражњава
своју слободуне самода јенеопходнопостојањеполитичкогпоретка
којићерегулисатимогућесукобепојединачнихслобода,већјепотребно
изградити читаву мрежу образовних и васпитних институција, у
најширем смислу речи, које појединца социјализују, уклапају у једно
окружењеиоспособљавају замогућност адекватнеупотребе слободе.
Такве институције су, пре свих, породица, школа, локална заједница,
црква,културнеисоцијалнеустанове,медијиитакоредом,којипостоје
и неометано делују захваљујући гаранцијама политичког поретка.
Поредак, дакле, није нешто што угрожава апстрактну, неограничену
слободу,већјеусловипретпоставказарационално,сигурноинормално
деловање појединца, које њему омогућава несметано испољавање
својихспособности,адруштвудоносикористодумеренеиканалисане
разноврсностиидејаиподухвата.

Значај морала и религије као темеља друштвеног живота и
институцијапосебнојенаглашенукласичнојфилозофијииполитичкој
теорији.Поштовалацтрадицијеверујеуобјективнопостојањеморалног
поретка,односноунекуврстутрансцендентногморалногреда,ипрема
његовом ставу дужност човека је да га сазна и да по њему поступа.
Међутим, због несавршености (грешности) људске природе мора
постојати поменута мрежа институција која осигурава морално
образовањеиомогућавадачовекспроводиморалнаначелаупрактичном
светуживота.Традиционално,управојерелигијабиланајзначајнијаод
тихинституцијаипрекоњесесазнаваоисаопштаваоморалнипоредак.
Уз то, конзервативци подсећају да је човек по природи и религиозно
биће, а религија је основа грађанског друштва. То не подразумева
нужно постојање једне званичне религије, већ право свих грађана да
остварујуииспољавају својоблики странурелигиозногбића (верау
предрасуде,прихваћенамњењаиобичајносткаопраксадоказанеоснове
расуђивања и деловања). Читава просветитељска идеологија била је
базирананазахтевузаукидањенаслеђенихмњења,обичајаиверовања.
Сматралоседајеречонизупогрешнихсхватањаинавикакојипопут
окова ограничавају праву (добру) људску природу и онемогућавају
испољавањењенихкреативнихпотенцијала.Религијаиобичајностсу
сматрани наносима историје које треба елиминисати. Ово схватање
се и до данас очувало у систему вредности и образовања који тврди
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да су предрасуде саме по себи лоше, што онемогућава „отворену“
комуникацију међу људима. Етика мора бити отворена за религију
(Cortina, 2010, р. 263). Реалистична и рационална анализа показује
неопходност предрасуда као стварног оквира нашег одношења према
светуиљудимаоконас.Прикупљенамњењаинавикечиненашживот
могућими помажунам дафункционишемо без сталног почињања од
почетка. Конзервативци подсећају да обичаји и предрасуде садрже
скривену и нагомилану мудрост прикупљану кроз многа поколења,
стогајееволуционипринципкаоначелодруштвенепроменемноговише
прихваћенипоштованодоногреволуционог.Једнаоднајвећихгрешака
утумачењуовеидеологије јестетврдњадасуконзервативциуначелу
противсвакепромене.Управојеобрнутотачно.Уосновиконзервативне
представеосветуинтегрисанајемогућностсталнепостепенепромене.
Људииствариступајунепрестаноуразнеиразличитеобликерелација
иодносакојипроизводеновеситуацијеитраженоварешењаууређењу
њихових облика сарадње. Стога је неопходно схватити да се ствари
сталнопомерајуидаапсолутни„statusquo“нијемогућ.Овореалистично
схватањесветасвојизразналазиуконзервативномзаступањуеволуције
као методе друштвене промене. Будући да друштвени односи стално
еволуирају, тако ће и институције морати стално да се прилагођавају
дотренуткакадпојединепостанунеадекватне,аондасеполакозамене
другима.Конзервативцисусамопротивпросветитељско-анархистичке
идејеопромени,којамислидасенаосновуапстрактнихначелапреко
ноћимогуукинутисвестареистворитиновеинституције.Затосуони
противреволуција којеу суштининедоносепромену, јер сељудине
могуизменитипреконоћи.

Принцип вера у проживљено искуство и традицију наспрам
апстрактних рационалистичких схема и апстракција у политици је
простаразрадапретходног.Конзервативацзнадаувекполазиодстања
ствари,обичајаиискуставакојесустворилепретходнегенерацијекао
најбоље инструменте за сналажење у свету. Прихвата се оно што је
дугогодишњомпраксомпоказанокаонајбољаваријантаисразлогомсе
одупирешарлатанимакојимиследасветпочињеодњих.Натајпринцип
ослањањанатрадицијуистовременоинепосредносенадовезујекритика
механицизма и идеологије прогреса. Наиме, већина просветитељских
идеологија је углавном базирана на вери да сељудско друштвоможе
организовати као механизам у ком се, слично законима физике, могу
пронаћиодређенедруштвенезаконитости.Једанодтаквихзаконајесте
биоинаводнизакононепрестаномнапретку,односнопрогресуљудског
рода. Традиционалне теорије, попут ставова руских религиозних
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филозофаинтуитивиста(Лоски,1995,стр.344)суметафоримеханизма
супротставилиметафору организма у коме су елементи сједињени на
приснији, углавном непредвидљив начин. Органицистичко схватање
друштванезначипотпунуутопљеностипокорностпојединцадруштвуи
држави,већинсистирањедаједруштвонештовишеодпукогинтересног
удруживања јединки. Морал, религија, традиција, емоције и сличне
институције дајумотивељудима за доживљавање своје заједнице као
нечегузвишеног, савезизмеђуонихкојисунекадаживели,онихкоји
садаживеионихкојићетекдоћи.Сдругестране,људскаисторијаје
показаладанепостојизакононужномлинеарномнапреткучовечанства
и, посебно, да то не може бити легитимацијска основа за насилне
друштвенереконструкције.Феноменикаоштосусветскиратови,атомско
наоружање и глобално загревање услед загађења веома пластично
релативизујунекадашњуубеђеностуизвеснусветлубудућностљуди.

Критицизамнарелацијиколективизам–индивидуализам

Један од основних проблема филозофије, који се очитава у
разумевању квалитета субјект–објект релације, свој најбољи израз и
реализацијудобијанатлуетичкетеоријевредностииврлине.Наиме,
у мору неслагања око дефиниције врлине, постоји једно заједничко
рационалнозрно,чијејезгропредстављасагласностунутрашњеггласа
субјектасаодређенимобјективнимнормама,којемогубитиразличитог
спољашњег порекла, било да је то Бог, разум или природни закон.
Врлина је поступање засновано на доброј вољи и истрајној енергији,
које доприноси стварању,ширењу и егзистенцији свегашто је добро
у животу, насупрот злу. Такав склоп вредности и врлине саставни је
елементконцептаборбе,борбеногдухаличностиинародакојисебори
за свој опстанаки слободуи заживоту достојанству.Наовомместу
се поставља једно од оних граничних питања, наиме, да ли друштво
илипојединцатребаузетизаконачнусврхуидалиинтереседруштва
требаподредитиинтересимапојединаца,илипакобрнуто.Друштвени
или социјални елемент представља одређено усмерење деловања
појединачногчовека,акатегоријасврхеимасмисласамокадасепримени
наделовањепојединачногчовека.Кадасеимаувидуразвојетике,ови
проблемисемогурасветлитинарелацијикритикедужностиипозива,с
једнестранеивладавинеинтересаувиду„Свакогледасвојеинтересе“
(Tulmin, 1970, стр. 195), с друге стране. Телеолошка, метафизичка и

64

БранкицаПоповић



теолошкаисторијаразматрајуциљеведруштваиплановекојеБогжели
даоствариупогледудруштва,истотакокаошторазматрајусврхесвих
других делова створеног универзума. Сврха деловања које омогућава
и константно обнавља друштвену заједницу није ништа друго до
сарадњаимеђусобнопомагањерадиостваривањаконкретнихциљева.
Друштво, као комплекс међусобних односа различитих индивидуа,
којијестворензаједничкимделовањем,замењује,баремхипотетички,
изоловани живот појединаца одређеном заједницом, друштвеном
организацијом. Наиме, човек се рађа у друштвено организованом
окружењуисамоутомсмислуможемоприхватититврдњудадруштво
временскиилиисторијскипретходипојединцу.Усвакомдругомсмислу
овај став је или празан или бесмислен, јер појединац живи и делује
унутар друштва. У оквиру социјалне сарадње између припадника
једнедруштвене заједнице, јављајусе социјалнаосећањанаклоности,
пријатељства и заједничког припадништва. Управо су та осећања
извори човекових најдивнијих и најпрефињенијих искустава као
најдрагоценијиукрасиживота,којиузносепукучовековуегзистенцију
довисинаистинскељудскеегзистенције (Дамњановић,1990, стр.43).
Међутим, таква позитивна осећања нису, као што су неки тврдили,
чиниоциформирањадруштвениходноса,већпредстављајуграничник
друштвенесарадњекојисеразвијајусамоунутартогоквира, алиона
непретходеуспостављањудруштвениходносаинисусемеизкогаови
ничу. Употребу појмова својеврсне свести, осећања заједништва или
заједничкеприпадностиможемосхватитикаопризнавањечињеницеда
сусвадругаљудскабићапотенцијалнисараднициуборбизаопстанак,
затошто су способнидапрепознају обостранеи вишеструке користи
од заједништва и удруживања, који рађају осећања човекољубља и
добре воље, као највиших полазних етичких категорија (Нинковић,
1998,стр.300).

На основу учења универзализма, појмовног реализма и
колективизма, друштво представља посебан ентитет који живи за
себе,независноиодвојеноодживотаразличитихиндивидуа,делујући
у сопствено име и тежећи циљевима различитим од оних којима
се руководе те индивидуе.Ово је место где се, наравно, може јавити
антагонизамизмеђуциљевасамогдруштваициљевањеговихчланова.
Ради обезбеђивања развоја и друштвеног напретка, неопходно је
савладати егоизам индивидуа да би се оне приморале да жртвују
своје себичне планове зарад друштвеног добра. На овом месту, све
холистичкетеоријеморајуданапустесекуларнеметоденаукеилогичког
расуђивањаидапређунатеолошкоилиметафизичкопроповедањевере.
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Њихова нужна претпоставка је та да Провиђење, кроз своје пророке,
апостолеихаризматичнелидере,примораваљуде,којисесталноодају
пороку,односноонекојитежесвојимсопственимциљевима,дакрену
путем правичности којим Господар Светског духа или историја жели
дапође.Речјеофилозофијикојукарактеришупрастараверовањакоја
сеналазиусвимрелигиознимучењима.Поњој,човек јеобавезанда
се повинује законима више силе и да поштује ауторитете које је она
овластила у спровођењу тих закона. Поредак створен овим законом,
људскодруштво,украјњојјеинстанциБожје,анељудскодело.Даније
било небеске објаве, човек никада не би сазнаошта судбина каже да
требачинитизасвоједоброидобросвојихпотомака(Mizes,2012).

Научнатеорија,онакокакојеразвијенаудруштвенојфилозофији
осамнаестовековнограционализмаимодерне економије,неприбегава
никаквом мешању виших сила. Сваки корак, којим појединац своје
изолованоделовањезамењујезаједничким,одмахдоводидовидљивог
побољшањањеговогстања.Јер,предностикоједоносимирнасарадња
иподеларадасууниверзалне,одкојихимакористисвакагенерацијаи
тоодмаху садашњости, ане самобудућапокољења.Наиме,оношто
појединацморадажртвујеуимедруштва,компензујеседалековећим
добицима.Његовожртвовањесамојепривидноипривремено;одриче
семањегдобиткадабиубудућностидобиовећи.Немаразумногбића
којенебимоглодасхватиовуочигледнучињеницу.Кадаседруштвена
сарадњаразвијеширењемделокруга поделе рада, или када су правна
заштита и мир обезбеђени, стимуланс постаје жеља свих оних који
хоћедаунапредесвојположај.Тежећииспуњењусопственихправилно
схваћенихинтереса,појединацрадинаинтензивирањусоцијалнесарадње
имирногсаобраћаја.Друштвојепроизводљудскогделовања,односно
потребечовекадасе,штојевишемогуће,ослободинепријатности.Да
бисеобјаснилинастанакиеволуцијадруштва,нијенеопходнопозивати
сенаучење,свакакоувредљивозаистинскирелигиознусвест,којакаже
дајепрвобитностварањеутоликојмеридефектнодајерадиуспешног
друштвеногодржањанеопходносталноуплитањевишихсила.Сваком
систему хетерономне етике својствена је оштрина пропаганде и
нетолерантности војничког или џелатовог сечива. Божански закони
илизакониСудбине,полажуправонауниверзалнуваљаност,аонима
којеонипрогласелегитимнимсвиљудипоправудугујупослушност.
Усветлуутилитарнефилозофије,заједница,друштвоидржававишене
представљајуинституцијеодржавањасветскогпоретка,којијеизљудима
недокучивихразлогаповољиБожанства,иакојеочигледноштетанпо
секуларнеинтересемногих,иличакогромневећинеданашњихљуди.
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Напротив,друштвоидржавапредстављајузасвељудеосновнасредства
постизањааутономноодабранихциљева.Овесуинституцијестворене
људским напором, а задатакњиховог одржавања и најбољег уређења
суштинскисенеразликујеодсвихосталихинтересаљудскогделовања 
(Mizes,2012).

Анархизам верује да образовање може помоћи свим људима
дасхватештаодњих захтевањиховсопствениинтерес, јерправилно
усмеренииускладусасвојимнахођењемљудићеувекподржатиправила
понашањабезкојихдруштвонеможеопстати.Анархистисматрајуда
друштвени поредак у коме ниједан грађанин не ужива повластице на
рачун другогможепостојати без било какве принудеи приморавања,
у смислу превенције друштвено штетних поступака. То је идеално
друштвокојефункционишебездржавеиливладе,тојестбезполицијских
снага, друштвеног апарата принуде и присиле.Анархисти занемарују
непорецивучињеницудасунекиљудиилиисувишескученихпогледа
илиисувишеслабидабисеспонтаноприлагодилиусловимадруштвеног
живота.Чакидапризнамодајесвакојздравојособидатаспособност
разумевањапредностисоцијалнесарадњеипонашањаускладусњом,
и даљеостаје проблемдеце, старихи умнопоремећених.Можемо се
сложити око тога да друштвено неодговорног човека треба сматрати
менталноболеснимидамујепотребнапомоћ.Међутим,сведокбудебило
болеснихљудиидокпостоједецаидементнеособе,морасеобезбедити
некостарање,иначећедруштвобитиугрожено.Анархистичкодруштво
билобипрепуштенонамилостсвакогапојединцапонаособ.Друштво
не може постојати уколико већина није спремна да одврати мањину,
претњомилиупотребомнасиља,одурушавањадруштвеногпоретка.То
јеонамоћкојасепреносинадржавуиливладу.Дакле,држава,иливлада,
представља друштвени механизам присиле и принуде, она поседује
монопол на примену силе.Ниједан појединац нема право да користи
насиљеилипретњунасиљем,осимакомудржаватонедозволи.Држава
је,усуштини,институцијазаштитемирнихмеђуљудскиходноса.Ипак,
радизаштитемира,државаморабитиспремнадасломинасиљеоних
којиреметемир.Међутим,чимсепретпоставидаизнадиизванљудског
деловања постоји неуништиво биће које се руководи сопственим, од
смртникаразличитимциљевима,настаје антагонизамциљеваинужносе
постављапитањењиховогпрвенства–циљевипојединацаилициљеви
државе/друштва (Mizes,2012).СличноМизесовом [Mizes]схватањуи
ЏонМеки[JohnL.Mackie],усвојојЕтици,износиставдаекстремни
индивидуализам не може бити алтернатива утилитаризму, јер једини
могућиљудскиживотједруштвени.
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„Сваки појединац је смештен у бројне кругове – мање и веће,
који се понекад секу, нису сви концентрични – где је бројним начинима
удружен са другима. Унутар сваког круга, великог или малог, морамо
очекивати и прихватити не само сарадњу већ и такмичарство и сукоб, али
различитих врста и степена у круговима различите величине. У породици,
у кругу научника или филозофа, међу члановима неког одељења или било
које друге групе људи који раде заједно, између запослених и оних који
их запошљавају, између пословних предузећа и између држава, постоје
различите врсте сарадње и различите врсте такмичарства и сукоба“
(Меки,2004,стр.171).

Криза морала напада друштво потајно, изнутра, остављајући
дугорочне и озбиљне последице, које прете да уруше културни
интегритетиидентитетнашегнарода.Затојенашапрвадужност,коју
намваљачинитиуовомтренутку,дапоправљамовећнапуклотлоуслед
потреса и урушавања наших традиционалних моралних вредности и
оставимобољетлозабудућапоколења,онакокаоштосунашистари
чинилиусвоја(ви)тешкавремена.Аконештотребадабудепримарни
проблемзарешавањетосупроблемикриминала,корупције,насиљаи
све учесталијег испољавања негативних, друштвено неприхватљивих
моралних особина и њихових манифестација у друштву у виталним
институцијамакаквесуобразовнисистемиполитика,породица,војска,
економија

Казакључку

Коднасјефеноменкритикезаступљенусвимсегментимасему
кључном,наиме,нигденемапоменаморалнеобновеиобновесистема
моралних вредности на којима почива читаво друштво. Утисак је,
штавише, да је после петог октобра настављено морално урушавање
овог друштва. Политичари који би и сами требало да нам нуде нове
моделепристојности, доследности,приврженостипородици, локалној
заједници, нацији или држави, поштења и одговорности свакодневно
радепотпунообрнуто:отворенолажу,варају,непридржавајусезакона,
не поштују програме са којима су дошли на власт, постоје бројне
основанесумњедасумногиодњихповезанисакорупцијом,итд.

С друге стране, треба погледати у каквом су стању друге
институције које би требало да промовишу основниморал и базичне
друштвене вредности. Шта је с породицом, црквом, локалном
заједницом, школом? Зар нису управо све ове институције у веома
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тешком стању? Колико је очувана вера у традиционалну породицу
каонуклеусдруштва?Човеккаосинтезарационалногиирационалног
бића јесте и биће емоција, страсти, инстинкта, које има потребу за
сигурношћу,припадањемиљубављу.Тепотребесенајбољеостварујуу
класичнојпородици,којапредстављастубдруштва,морала,образовања
и патриотизма. Традиционални концепти стога, с пуно страха гледају
наозбиљнонарушавањебракакаоинституције,наподаткеосвевећем
бројудецерођенеуванбрачнимзаједницама,освевећембројуразвода
итд. Погледајмо, нпр., како су постављене основе система основног,
средњошколскогивисокогобразовањаунашемдруштву,иколикооне
креспондирајусаистинскимпотребама!Патриотизам,којијебиоједан
односећих елемената реформеовде је потпунодевастирани доведен
у питање као вредност. Управо искуства најразвијенијих савремених
демократија говоре да стварних реформи у економији, правосуђу,
културииусвимосталимсегментиманемабезјаснеморалнеобнове.
Аонапочињеилитакоштосепрвомењапонашањеносилаца јавних
функцијаилиштосеоднекудпојавиалтернативнипокрет.

Добро нам је познато да су најзаступљеније теме за разговор
разноврсниоблицикризаудруштву,насвимњеговимнивоимаи,нешто
ређе,начинизањиховопревазилажење.Говорисе,пресвега,оекономској
кризи,кризиприроднихресурсаиизвораенергије,глобалнојеколошкој
кризи, финансијској кризи, социјалној кризи и повећаном проценту
насиљаупородициинарадномместу.Међутим,онаврстакризекојасе
самоповршноспомиње,акојапредстављадалекосежну,дубљуиширу
друштвену кризу, која захвата све сегменте друштва је свеприсутна и
сталнорастућакризаморалаинедостатакједнеекологиједуховнеклиме
друштва.Кадасекажекризамораланемислисесамонаприпаднике
елита, иако њихово понашање представља камен темељац ове кризе.
Тусепрвенственомислинаособекојесуукоруптивномдруштвеном
системуумногомеизгубилеоријентирзаразликовањедоброгодлошег
илипакисправногпонашањаодоногпогрешног.Речјеокризиморала,
даклеоратуибројнимбиткамаукојимаморалживисвојеврснуголготу,
укојојјенаделустрадањељудскеиндивидуе,попутдављеникаубурном
мору,комесемирнапучинајошувекненазире.Посталојеуобичајено
дасенаконоваквепесимистичкедијагнозефункционисањадруштвеног
системанаширокоговориотакозваномпадусистемавредности,попут
пада неког техничког оперативног склопа. И ту се прича најчешће
и завршава. Питање, које одговорни филозоф неминовно поставља
у том тренутку, није једноставна дилема, да ли се мирити са таквим
малодушниминеукимпревредновањем,процењивањемвредностиили
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не(Ниче,2003,стр.207–203),већоно,којимсетотемељниметичким
начелимаивредностимаикојимсе тостазамаможеитребавратити,
а потом их и обновити, зарад оздрављења друштва и међуљудских
односаунутарсистема.Наиме,филозофскиидеалживотачовекастарог
античкогвремена,уантиципацијидвејуфилозофскихшкола(Стоичке
иЕпикурејске) јеблаженство,којесесастојиудушевномспокојству,
мируихармонији.Међутим,распадомполиса,античкиГрксесуочава
сатектонскимпроменамаиусвомвластитомживоту,наимесагубитком
идентитета, оличеном у свом полису. Распад полиса узрокује кризу
моралнихвредностикоја,паксасвојестране,погодујеразвојунегативне
селекцијеивредностикоје,посвојојприроди,остављајукатастрофалне
последицеуфункционисањудруштвенезаједницеипојединаца,штоје
вишенегоочигледнасличностсанашомданашњомситуацијомкризе
временаукојојсесвимиподједнаконалазимо.Каоиусвакојболести,
узрокекризетребатражитиуњиховимузроцимаижариштима.Једно
таквоизвориштеболестидруштвајевећпоменутанегативнаселекција
која запоследицуимачитавулепезунегативнихпојава,оддоношења
штетниходлуказбогкојихиспаштавећинадобрих,младихљуди,који
тешкодолазедопослаинапуштају своју земљу,доонихполитичких
одлукакојемогуугрозитиисамеживотемладихљуди,којипосвојој
природи, имају виши степен вере у идеале своје заједнице.Наместо
негативнихвредностииселекцијанужнојеокретањекаинституцијама
које су задужене за формирање и обликовање друштва по мери и
истинским потребама човека, дакле за формирање таквих профила
личностикојиодговарајупотребамамодерногдруштва.

Антрополошкипесимизамзаосновуполитичкетеоријеипраксе
узимагрешностикварљивостчовековеприроде,комесуувекпотребне
друштвене, политичке и моралне стеге, јер човек није способан да
поднесепревишеслободе.Међутим,постојијакатрадицијаскептичког
или реалистичког конзервативизма, која је стриктно политички
(несаморелигиозно)оријентисанаикојузанимакакодасеизбегнустални
сукобиуљудскимодносима.Анархистичкаидеја,којаједостаблиска
ранимлибералнимтеоријама,почиванаидејидасуљудипоприроди
добрииједнакитедасвазлаудруштвупотичуодлошихполитичких
институција. У основи просветитељства је вера у људску доброту
и његову бесконачну способност усавршавања, ако се уклоне лоше
институцијеинаправенове,којећесвимљудимаподједнакоомогућити
усавршавањеипобољшање.Анархистису јошдоследнијеизвелиову
тезутврдећидајенапростодовољноуклонитибилокаквеинституцијеи
даћебудућакомуникацијаљудибитиизграђенананепринуднојсарадњи
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испонтаноморганизовању,однивоаопштинадосветскедржаве.Малтус
[Malthus]јесјајнопоказаодатонијемогуће.Онтврдидаакосеједном
прихватедвафундаменталназаконадруштваицивилизације,сигурност
имовинеиинституцијабрака,неједнакостуслованужноморадаследи.
Сдругестране,показујеседаљудскаприродаиприродадруштвакоја
сеизњеизводинисуподложненеограниченомусавршавању.Човекније
поприродисаморационалан.Малтусјеинсистираонаставудаљудска
природанеможебитиидеалнаидаседруштвенеинституцијенемогу
градитинаутопијскиминереалнимпретпоставкамаољудскојдоброти.
То је до данас остала специфична одлика конзервативизма. Човек је,
дакле,поњимаилизаоиливеомаспособандазлонанесе,пастоганије
могуће градити друштво без институција, које би рачунало само на
његову доброту и непринуднумеђуљудску комуникацију. Због тога је
неопходнонаправитичитавсклопморалних,политичких,образовнихи
принуднихинституција,којећенастојатидаограничењеговезлепориве.
С друге стране,ЏонМеки изражава наду „[...] да конкретнаморална
питањамогу да се решавају без позивања на неке митске објективне
вредности,захтеве,обавезеилитрансценденталненужности,алитакође
и без позивања на неку фиктивну јединствену и мерљиву срећу као
особито меродаван циљ“ (2004, стр. 198). Свој приступМеки назива
„утилитаризмом правила“, услед кога би свако појединачно извођење
билозаснованонанекојконцепцијинапредовањаљудскогживота.

Каданастане „пустош“моралног система,неопходно је, према
навођењу Евгенија Спекторског [Евгений Спекторский] у књизи
Хришћанскаетика,дасеонаиспуниновимрегулативимаилидасевратика
старим,унајбољемслучају,кавечниметичкимпринципима.Уместотога,
„[...]техникајепочеладаистискујеетику,атеологијадеонтологију.И
нашлисусељудикојисуаморализампрогласилизадобродетељ.Велико
јепитањедалијеодтогаљудскиживотпостаобољиилакши?“(1999,
стр.102).
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ЯВЛЕНИЕКРИТИКИКАКГРАНИЦЫ
ИЗОБРАЖЕНИЕ(НЕТ)СИЛАИВСЕГО

Резюме

Эта статья призвана объяснить явления критики, как неотъемлемая
часть человеческой природы и стремится выявить его роль в
создании и поддержании гармоничных отношений между людьми,
как на индивидуальном и коллективном уровнях. Если использовать
терминологию химических реакций, критики аморфного положения
выступает в роли катализатора процесса социальных изменений,
который является непредсказуемостью мириады форм в пределах
между двумя крайними полюсами. С одной стороны, отрицательный
результат, деструктивные и разрушительные prizvođenje маленькие
или крупные кризисы, которые ведут к войне и разрушению, но с
другой стороны, предпочтительным и более социально приемлемой
модельюкритикиввидепоощрениясозданияновыхформсоциальной
организации.Он также уверен, что власть, слава и сила всякого рода
большинствоkritikukjuдлятех,ктожаждетэтиценностибольшевсего.
Жадныеденегбудутпостоянноговоритьозлоупотребленииденег,ите,
ктовосновномжаждетславы,втожевремяиегоnajglasnjiкритиках.
Такое использование критики приводит нас к новой борьбе или игре
могущественныхитех,ктохотелбыстать.
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KRITIKASAVREMENOGAMERIčKOGPLATONIZMAU
MATEMATICI

Kadagovorimoosavremenomameričkomplatonizmuumatematici,onda
je nezaobilazno govoriti o školi matematičkog platonizma koja je utemeljena u
Prinstonu.Možemojepratitiod70-ihgodinaprošlogvijekadodanas.Triosobesu
njeniglavnipredstavnici:PolBenaserafkaonjenutemeljitelj,PenelopaMediiAlan
Bejker.Njenaosnovnakarakteristikajepokušajdaseplatonizamumatematiciodbrani
fizičkim / prirodno-naučnim argumentima, što nam daje za pravo da ovakvu
verziju platonizma nazovemo najmanje očekivanim terminom – empirističkim
platonizmom. Pokušaćemo da pokažemo da ovakvo zasnivanje platonizma ima
nekolikoznačajnihnedostatakaidajeusadašnjemoblikuteškoodrživo.

Ključneriječi:platonizam,matematika,Benaseraf,Medi,Bejker.

Pojamplatonizmavećodavnonijeekskluzivnofilozofskipojam,već,
moglibismoreći,opštekulturalnipojam,kojisekoristiurazličitimkontekstima
inapriličnorazličitenačine.Našanamjera jedase timpojmombavimou
okvirimafilozofijematematike,dakle,bavećisematematičkimplatonizmom.
Utusvrhućemokratkopodsjetitinafilozofskipojamplatonizmakojijedanas
opštepoznatomjestoufilozofskimudžbenicima.

Prema onome što nam nude Platonovi dijalozi možemo govoriti o
postojanjujednogposebnogsvijetakojinijeodredivprostornonivremenski.
Naime,tajsvijetjebezvremenibesprostoran,vječanifizičkineograničen.
Međutim,iakoonjegovimfizičkimodrednicamanemožemoništareći,prema
Platonu taj neobični svijet je mjesto postojanja svih originala, arhetipova,
praizvora, ideja svih stvari koje imamo u našem fizičkom svijetu. Tako u
tomsvijetupostojeidejesasvimkonkretnihobjekatakaoštojestounečijoj
kuhinjiilikonjunečijojštali,aliiidejemnogoapstraktnijihentiteta,poput
nekekonkretnemanifestacijeiliaktivnostiunašemfizičkomsvijetuzakoju
ćemorećidajelijepaili,naprimjer,dobra.Umnoštvuidejakojenastanjuju

1 drekalovicv@gmail.com
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Platonovsvijetpostojiodgovarajućahijerarhijameđuidejama.Tako,recimo,
idejidobrapripadanajvišapozicijautomuređenju.Onoštojezanaštekstbitno
jedautomsvijetupostojeiidejematematičkihobjekataiidejematematičkih
istina sa kojima se susrećemou našemfizičkom svijetu.Tako, na primjer,
možemogovoriti o ideji kruga ili tetraedra, kao i o idejamamatematičkih
istina,naprimjerone,dajezbiruglovausvakomtrouglujednakzbirudva
pravaugla.

Osnovna teza matematičkog platonizma je ontološka tvrdnja o
postojanjumatematičkihobjekata.Onajekrozistorijufilozofijematematike
obrazlagananarazličitenačine.TakoPlatonudijaloguMenondokazuje tu
tvrdnjunaposredannačindokazujućitvrdnjuopostojanjusjećanjačovječije
dušeočinjenicamakojeonanosiizsvijetaidejaiprijenegojedošlaunaše
tijelo (Menon, 82, 85b). Ovakva Platonova argumentacija savremenom
čovjekumožeizgledatikaonekafantastičnapriča,fabulanamijenjenadjeci,
kao bajka, ne samo zbog metafizičke konstrukcije (kojoj današnji čovjek,
dominantno materijalno orijentisan, teško može biti previše sklon) nego i
zbogčinjenicadaseradiokonceptukoji,budućidajenastaoprijeotprilike
dvadeset i trivijeka,možebiti shvaćenkaoarhaičnakonstrukcijakojojne
trebapridavatiprevelikiznačajusavremenimokvirima.

Ipak, odmah ćemo se usprotiviti takvim kritikama originalnog
platonizmanalazećijedanočigledankontraprimjer.Naime,dvadesetivijekje
iznjedriojednogodnaznačajnijihmatematičarakojem„arhaičnost“Platonovog
konceptanijenimalosmetala.RiječjeoKurtuGedelu[Gödel]najpoznatijem
po teoremamanekompletnosti iz1931.godinekojimajepokazana izvjesna
nesavršenost formalnih sistema. Preciznije, teoremama se pokazuje da u
svakom formalnom sistemumožemo pronaći barem jednu rečenicu koja u
tomsistemunijedokaziva. Zanašu raspravu je,međutim,značajan jedan
drugiGedeovtekstkojijeonobjavio1947.godine,nakonštojenapočetku
DrugogsvjetskogratanapustioEvropuinastanioseuPrinstonu,uameričkoj
državiNjuDžersi.RiječjeoraduWhatisCantor’scontinuumproblem?U
njemunalazimosljedećipasus:

„[…]Ali,iakosuobjektiteorijeskupovadalekiodčulnogiskustva,možemo
rećidaimamonekoopažanjetihobjekata,budućidanamseaksiomenameću
kao istinite. Ne vidim zašto bismo takvu vrstu opažanja, matematičku
intuiciju, smatrali nesigurnijom od čulnog opažanja koje nas navodi da
gradimofizikalneteorije[...]“(Gödel,1947/64,pp.483−4).2



2 Naovomisvimnarednimmjestimanakojimajecitiranaizvornaliteraturaprevodjeuradio
autor.
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 IzprethodnogcitatamožemovidjetikakojeGedelshvataoontološku
prirodumatematičkihobjekata.Ongovorionekojvrstiopažanja–intuiciji
matematičkihobjekata.Jasno,maokakvomseopažanjuradilo,nužanuslov
zatajprocesjepostojanjetihobjekata.

PokušamoliuporeditiGedeloviPlatonovplatonizammožemojasno
vidjeti da Gedel ne govori o posebnom, bezvremenskom i besprostornom
svijetusvihoriginalafizičkogsvijeta.Ipak,jasnojeizprethodnogcitatada
matematičkiobjektikoje„opažamo“nisudionašegfizičkogsvijetajeronda
Gedelnebigovorioonekojvrstiopažanja.Dakle,matematičkiobjektizanjega
imajuposebinekuposebnuvrstupostojanjakojanije istakao ipostojanje
fizičkihobjekatausvijetuukojemživimo.OvojerazlogzbogčegaGedela
možemo smatrati savremenim platonistom. Ipak, čini nam se da je gore
pomenutiGedelov citat, krajnje pogrešno protumačen, bio početnomjesto
iz kojeg se naUniverzitetu u Prinstonu razvilo jedno kranje neočekivno i
neprihvatljivo shvatanjeplatonizma.Mi ćemoga, shodnonjegovoj prirodi,
nazvati kontradiktornim terminom, koji, kako ćemo pokušati pokazati,
zaslužujeempirističkiplatonizam.

Utemeljitelj pomenutog gledišta je Pol Benaseraf [Benacerraf],
profesoremeritusUnverzitetauPrinstonuidopisničlanAmeričkeakademije
nauka iumjetnosti.Njegovo ime jenezaobilaznozasvakogakonamjerava
dasebavifilozofijommatematike.3Moglobiserećidajeonnajpoznatijipo
Dilemikojadanasuliteraturinosinjegovoimeikojujeizniousvomtekstu
Mathematicaltruthiz1973.godine(Benacerraf,1973).Parafrazirana,onabi
semogla formulisatinasljedećinačin: ili sumatematičkiobjektikauzalno
dostupni ili matematičko znanje nije moguće. Drugim riječima, radi se o
tezidajematematičkoznanjekauzalnozasnovano,empirističkiutemeljeno
na funkcionisanju naših čula. Istovremeno, Benaserafovom dilemom je
mogućnost matematičkog znanja u izvjesnom smislu bila dovedena u
pitanje. Naime, dilema kao jednu od alternativa ostavlja i mogućnost da
matematičko znanje nije moguće u slučaju nepostojanje uslova kauzalne
veze između matematičkih objekata i onoga ko saznaje istine o njima.

Benaserafovadilemajeistorijskigledanouepistemologijidonijeladvije
novine.Prvo,biojeovoprvidirektannapadnamatematičkoznanje.Zaista,
krozistorijufilozofijeposmatrano,postojalasurazličitaskeptičkailisofistička
gledišta,kojasunaovajilionajnačindovodiliupitanjenekevrstesaznanja.Ipak,
uistorijinemožemonaćimnogoprimjerakojisuilustracijadirektnognapada
namatematičkoznanje.Ozbiljnijiskeptičkinapadiuepistemologijinajčešće
suzaziraliodkritikematematikeimatematičkogznanja.Drugo,Benaserafova

3 BenaserafjezajednosaHilariPatnamomurednikprvogznačajnijegsavremenogzbornika
radovaizoblastifilozofijematematike(Benacerraf&Putnam,1983).
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dilema jeostavilaalternativnumogućnostpostojanjamatematičkogznanja,
ali u prilično, da upotijebimo jednu starinsku filozofsku konstrukciju,
vulgarno-materijalističkomsmislu.Premaovompristupu,matematičkeistine
možemoznati,alisamoakosaobjektimanakojeseteistineodnoseimamo
kauzalnu vezu. U matematičkoj zajednici ćemo teško naći nekoga ko će
direktnomaktivnošćumoćidasvjedočiotakvojvrstiveze.

ZaBenaserafa,imajućiuvidunjegovagledišta,nećemomoćirećidaje
platonista,alićemozanjegovesljedbenikekojisuiskoristilinjegovagledišta
tomoćisapravomdakažemo.PrviznačajansljedbenikBenaserafovihideja
je PenelopaMedi [Maddy], profesorUniverziteta u Irvajnu, uKaliforniji i
vrlo značajna ličnost kada je riječofilozofijimatematike.4Prva značajnija
knjigaMedijevejeRealisminMathematicsobjavljena1990.godine(Maddy,
1990).Tojeproširenjenjenedoktorsketezeodbranjenedesetgodinaranijena
UniverzitetuuPrinstonu.Utojknjizionajeiznijelavrlosmjeleiekstremno
empirističkiorijentisaneideje,kojeseodnosenamatematičkoznanjeipitanje
postojanjamatematičkihobjekata.Medioplatonizmupokušavagovoritikao
o realizmu izjednačavajući značenje tih termina, kada govori o postojanju
matematičkihobjekata,azakojeznamodaimznačenjanisunesamobliska,
većveomačestosuprotstavljena.

Pokušajmo u nekoliko rečenica skicirati ideju kojom se vodila
Medijeva.Njenciljjebio„dovesti“svematematičkeobjekteprednašačula
inatajnačinobezbijeditiontološkistatusmatematičkihobjekata.Alikako?
Akobismosveobjekteosnovnematematičketeorije,teorijeskupova,mogli
dovestiiliuočitiunašemfizičkomsvijetuondabiiobjekteiistinesvihdrugih
matematičkihteorijabilomogućeopazitičulima,jerbisveobjekteitvrđenja
tihdrugihteorijamogliopisatiiizrazitisredstvimateorijeskupova.No,kako
stvarriješitinaelementarnomnivou,nivouteorijeskupova?TujeMedijeva
bila spremna za radikalan rez.Ona razvija ideju saglasno kojoj bi trebalo
prihvatitisamopostojanjeskupovakonkretnihfizičkihobjekatapokušavajući
danatajnačinobezbijedi„fizikalizaciju“osnovnihmatematičkihobjekata–
skupova.Tako,skupodtrijajetasenalazibaštamogdjesenalazetatrijajeta.
Uovomslučajufizičkiobjekti, jaja,učestvujuuizgradnjinašegznanjabaš
kaošto„[...]mojarukaučestvujeustvaranjumogvjerovanjadapostojiruka
ispredmene,kadjeposmatram[...]“(Maddy,1990,p.58).

Sve ostale složenije matematičke konstrukcije su spoznatljive
zahvaljujući ovom osnovnom nivou. Na primjer, na sličan način možemo
odreditifizičkupozicijuskupovavišegreda:

4 Mediječlanuređivačkihodboranekolikovrloznačajnihsvjetskihčasopisakojisebave
filozofijom matematike i logikom, kao što su Philosophia Mathematica i Notre Dame
JournalofFormalLogic.
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„Skup višeg ranga, kao što je skup koji se sastoji od skupa jaja i skupa
Stivove dvije ruke ponovo bi trebalo da se nalazi tamo gdje su njegovi
članovi,tojest,tamogdjejeskupjajaitamogdjejeskupruku“(Maddy,
1990,p.59).

OvakvimpristupomMedi je iznijela tezu da je postojanje skupova
kojinesadržekonkretnefizičkeobjektebezznačenjaismisla,čimeodbacuje
sveteorijetakozvanečistematematike,onihdijelovamatematikekojinemaju
imperativopisivanjakonkretnihfizičkihobjekatainjihovihsvojstava.

Konačno, treći značajan predstavnik empirističkog platonizma
PrinstonajeAlanBejker[Baker],Benaserafovdoktorand.Onjeprijedesetak
godina formulisao takozvaniPojačani argument neizostavnosti (Enhanced
Indispensability Argument), pojam koji je jedna od udarnih tema vrlo
značajnihfilozofskihčasopisa.5Argumentjedatuoblikunekevrstemodalnog
silogizmaipredstavljapokušajdasedokažepostojanjematematičkihobjekata
korišćenjem alata skolastičke logike, preciznije rečeno, jednim oblikom
modalnogsilogizma.Dajemogauizvornomobliku:

„(1)Mimoramoracionalnovjerovatiupostojanjesvakogentitetakoji
ima neizostavanu ulogu u vezi sa objašnjenjima u našim najboljim
naučnimteorijama.

 (2)Matematičkiobjektiimajuneizostavnuuloguuvezisa 
 objašnjenjimaunauci.
 (3)Dakle,mimoramoracionalnovjerovatiupostojanje
 matematičkihobjekata“(Baker,2009,p.613).

Sa jedne strane, moglo bi se reći da je Bejkerova formulacija
eksplicitnaposljedicadugogodišnjeraspravevođenenarelacijinominalizam–
platonizam,6opotrebipreciziranjavrsteneizostavnostikojubimatematika,
eventualno,imalazaprirodnenauke.IdejakojastojiupozadiniArgumenta
nije bez smisla. Grubo govoreći, ako nauka opisuje i objašnjava pojave
i objekte koji su nesumnjivo postojeći, onda takvu osobinu – postojanje,
moramopripisatiialatukojikoristimoprilikomtogobjašnjavanja.Budućida
zaobjašnjenjeempirijskihpojava,izmeđuostalog,koristimoimatematičke
objekte, to možemo zaključiti da ti objekti postoje. Istorijski posmatrano,
Pojačani argument neizostavnosti (nadalje EIA) je „unaprijeđena“ verzija
takozvanog Kvajn-Patnamovog argumenta neizostavnosti u kojem je
5 Pogledati, na primjer, časopise British Journal of Philosophy of Science i Synthese.
Synthesejeprošlegodineposebanbrojposvetioisključivoovojtemi.
6 Vidjeti,naprimjer,Melia(2002)zanominalističku, iColyvan(2002)zaplatonističku
stranu.
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ulogamatematičkih objekata u opisu i objašnjenju empirijskih pojava bila
svedenateknakvantifikacijuiindeksiranjefizičkihobjekata.EIA,dodatno,
akcenat stavlja na neizostavnost uloge matematičkih objekata u vezi sa
objašnjenjemuempirijskojnauci(Drekalović,2016,p.281).Sadrugestrane,
Bejkerov argument je najnovija riječ, sigurno ne i posljednja, koju je po
pitanju egzistencije matematičkih objekata imala da kaže prinstonovska
empirističkaškola.

UkomsmisluimamopravotražitizajedničkunitnalinijiBenaseraf
– Medi – Bejker i reći da sve troje imaju jednu vrstu pristupa kad je u
pitanjuontologijamatematičkihobjekata?Štajetozajedničkoištaihspaja?
OsimprostefaktografijevezanezaPrinston,mjestodjelovanjaiškolovanja,
očigledna je idejnapovezanostovihautorakoji idukazajedničkomcilju–
empirističkomzasnivanjustavaopostojanjumatematičkihobjekata.Benaseraf
je prvo stvorio plodno tlo za empirizam ne dozvoljavajući da se razmatra
bilokakvopostojanjematematičkihobjekatakojenećebitičulnoutemeljeno,
naštovećinafilozofa,аpogotovomatematičara,nećegledatisanaklonošću.
Radiseoekstremnomepistemološko-ontološkomrezukojidosadanijeviđen
u istoriji filozofije matematike. Matematičke objekte koji su uvijek slovili
kao apstrakcije koje saznajemo na poseban način jer čulni, svakako, nisu,
sada, saglasnoBenaserafu,eventualnomožemosaznati isključivokoristeći
kauzalnu vezu čija je osnova u čulima.Na tako postavljenoj osnoviMedi
jelakomogladovestimatematičkeobjekteunašufizičkuokolinu,čakipo
cijenudasenapraviogromnažrtva,daseotpišusvematematičketeoriječiji
objektinemogubiti„fizikalizovani“.Konačno,krunaovakvematerijalizacije
matematikejeBejkerovEIA.Onjepostavioargumentkojimježeliodokazati
postojanjematematičkihobjekatavežućiihzaulogukojuimajuuprirodnim
naukama, poput biologije, hemije ili fizike, koje se bave objektima čije
postojanjeobičnonedovodimoupitanje.

čininamsedagorepredstavljeniempirizamufilozofijimatematike
nije prihvatljiv iz više razloga. Navedimo neke. Prije svega, moglo bi se
reći da su stvari krenule pogrešnim tokomveć od samogpočetka, to jest,
odBenaserafove dileme. IakoBenaseraf nikada nije potvrdio da je povod
zaDilemu našao uGedelovoj sintagmineka vrsta opažanjamatematičkih
objekata, više je nego jasno da je baš to njegova polazna tačka koja je
otvorilavratazaDilemu.Uovomkontekstuznačajnojeuočitidvijestvari.
Prvo,Gedelnina jednommjestuu svojim tekstovimanije tvrdioda jena
umu imao čulnu vrstu opažanja. Naprotiv, na mjestu koje smo citirali on
govori o intuiciji kojapredstavlja nekudrugačijuvrstu saznavanja.Drugo,
konsultujemoliesnaf,kojiseprijesvegabaviobjektimaočijemjepostojanju
riječ,matematičku zajednicu, teško ćemo dobiti podršku za stav o uslovu
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postojanjakauzalnevezekaoosnovnomuslovuzasaznanječinjenicakojese
odnosenamatematičkeobjekte.Akotakvupodrškuizatražimo,najprijećemo
naićinanekuvrstučuđenjauodnosunanašzahtjev.Možemokostatovatida
jeBenaserafovaidejaomaterijalizacijimatematičkihobjekatapokušajdase
ti objekti „realnije upodobe“ našemfizičkom svijetu.То је smio, u istoriji
dosadaneviđen,ali ineprimjerenzahtjev, imajućiuvidunačinnakoji se
matematika imatematičkiobjekti pojavljujuunašemsvijetu, tekako se ti
objektidoživljavajunalaičkom,aliistručnomnivou.Konačno,daćemoijedan
sarkastičankontraprimjerBenaserafomkonceptu.Kakoimatikauzalnuvezu
sa,naprimjer,nekimkomutativnimprstenomsajedinicom?

BudućidajeMedisvojeidejerazvilanaovakočudnopostavljenom
konceptu,kakavjepredložioBenaseraf,nije teškodatismisleneprimjedbe
injenomkonceptu.Mićemosugerisatidvije.Prvo,Medijesmatraladaima
smislagovoritiisključivoopostojanjuelementarnihmatematičkihobjekata–
skupova,čijisuelementifizičkiobjekti.Generalnogovoreći,tojestrategijakoja
jepoznatasvimanamaikojaseprimjenjujenaosnovnimnivoimaškolovanja
kadaseželiuvestipojamskupa.Tadagovorimooskupovimaknjiga,lopti,
klikera.Notadajetosamopomoćnopomagalo,neicilj,kakobisekoddjece
razvioapstraktnipojamskupa.JasnojedajeMediimaladrugačijerazlogeza
ovajpristup,aliishodje,bezobziranarazloge,biofatalan–eliminacijasvih
apstraktnihskupovaizteorije.Drugo,direktnaposljedicaovakvogpristupa
je eliminacija svih matematičkih sadržaja čiste matematike, matematičkih
teorijakojenemajuprimjenuinisudirektnopovezanesafizičkimobjektima
našeg svijeta. Obje navedene posljedice, ne samo da bi bile neprihvatljive
za svakog iole ozbiljnijeg matematičara nego bi neprimjereno eliminisale
brojnematematičketeorijekojesustvaranevijekovima.Uprilogovekritike,
napomenimo da je tijelo čiste matematike, sadržaj teorija koje trenutno
nemajunikakvupraktičnuprimjenu,znatnoobimnijeodmatematičkihteorija
kojesupraktičnoprimjenljive,odaklejejasnokojimbiposljedicamavodilo
prihvatanjeteorijeMedijeve.

Konačno, iznesimo ikratkukritikuBejkerovogEIA.Onzarazliku
od Benaserafa i Medi nije pokušavao dokazivati da matematički objekti
postojesugerišućidajezaznanjeonjimanužnakauzalnavezasaobjektima
saznanja, ili trudećisedaimodredifizičkulokacijuuprostoruivremenu.
Njegovputkaempirističkojargumentacijijebioneštodrugačiji.Prvo,onje
pokušaodatieksplicitandokazopostojanjumatematičkihobjekatakoristeći
sredstvarazvijenanaAristotelovojlogici.Drugo,utomdokazujepokušao
iskoristitisljedećedvijeprepostavke:naučneteorije(mislisenanaukekoje
običnokategorišemokaoprirodne)opisujurealnopostojećeobjekte;sredstva
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kojamoramokoristiti (matematički objekti) za opisivanje naučnih teorija i
osobinapostojećihobjekatatihteorija,moraju,takođe,postojati.

Ukazaćemo na ovom mjestu na nekoliko nedostataka Bejkerovog
arumenta.Prvo,uArgumentunijepreciznoodređenprostormatematičkih
objekatanakojeseArgumentodnosi.Naime,udrugojpremisiArgumentanije
preciznorečenodalisegovorionekimiliosvimmatematičkimobjektima.
Ovajdetaljjevrlobitanjerodređujeveličinuprostoramatematičkihobjekata
čije se postojanje tvrdi. Drugo, pojam neizostavnosti koji se spominje u
Argumentu, nije elementaran iako gaBejker ne definiše. Intuitivno, njime
seopisujeneštočije jepostojanjenužanuslovzaostvarenje/razumijevanje/
objašnjenjenečegadrugog(pojave/događaja/ideje).Naprimjer,akokažemo
dajeneizostavanuslovzapolaganjenekogispitaučenjenekogsadržaja,onda
mislimodasepolaganjenemožedesitibezučenja.Međutim,akopokušamo
definisatiovajpojamvidjećemodanailazimonaznačajnepoteškoće.Treće,
čininamsedajeprevelikiskokkojiBejkerpraviuArgumentudokazujući
egzistenciju matematičkih objekata na osnovu pretpostavke o egzistenciji
objekatanaučnihteorija.Zaista,akoobjekteteorijeAkoristimozaobjašnjenje
osobinaobjekatateorijeB,pretpostavljajućipritomdaovidrugipostoje,nije
jasnozaštobiontološkistatusjednihidrugihbionužnopovezan.Zaista,čitava
teorijaAmožebiti praznafikcija kojukoristimokaomodel za objašnjenje
nekedrugepojave.Pritomenetvrdimodapostojanjefikcijeneznačiineku
vrstupostojanja,ali,svakako,nenužnoistogtipakaoštojevrstapostojanja
teorijekojaseobjašnjavateorijomA.7

U prethodnom smo pokušali iznijeti kratku skicu jedne filozofske
školekojajeaktuelnaiveomaživa.Niformalno,nineformalnouliteraturi
se o njoj i njenim predstavnicima ne govori kao o jednom koherentnom
sistemu.Ipak,pokušalismoiznijetiargumentezbogkojihmislimodaseradi
oidejamanekolikofilozofa,kojeidukajednomcilju–ontološkomzasnivanju
statusamatematičkihobjekatakorišćenjemempirističkihsredstava.Takođe,
kratko smo analizirali teoriju svakogodpredstavnika ove škole i nastojali
smopokazati da ovakva analiza ontološkog statusamatematičkih objekata
nailazinanimalobeznačajneteškoćezbogkojih,čininamse,čitavpristup
nijelakoodrživ.

7 ZavišeokriticiBejkerovogargumentavidjetiDrekalović(2016).
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THECRITICISMOFCONTEMPORARYAMERICAN
PLATONISMINMATHEMATICS

Summary

WhenwetalkaboutcontemporaryAmericanplatonisminmathematics
thenitisaninevitableplaceistheschoolofmathematicalplatonismfounded
inPrinceton.Wecanfollowitfromthe1970stothepresent.Threepeople
areitsmainrepresentatives:PaulBenacerrafasitsfounder,PenelopeMaddy
andAlanBaker.Itsbasiccharacteristicistheattempttodefendplatonismin
mathematicsbyphysical/natural-scientificarguments,whichgivesustheright
tocallthisversionofplatonismtheleastexpectedterm-empiricalplatonism.
Wewilltrytoshowthatsuchafoundingofplatonismhasseveralsignificant
shortcomingsandthatitisdifficulttosustaininthepresentform.
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Филозофскифакултет
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УЗДИЗАЊЕСРБИЈЕУКРАЉЕВИНУ
(Кратакосвртнаоценеитумачењаувизантологији)2

Крунисањем Стефана Немањића за краља, 1217. године, српска
средњовековнадржавајестекланајширемеђународнопризнањеиуврстила
сеуредвеомаугледнихевропскихмонархија.Речјеоједномоднајважнијих
догађајаунашојисторији.Урадусеанализиракако јетајдогађајодјекнуо
у научним радовима, односно књигама и приручницима, које су написали
византолози,анарочитоусветлостичињеницедаупериодуод1204.до1261.
Византијанијепостојала.

Кључнеречи:Србија,средњивек,краљевина,византологија,тумачења,
1217.година,оцене.

Српска држава у средњем веку се налазила на размеђу два
историјскаантипода,наместугдесусесучељавалихришћанскиИсток
ихришћанскиЗапад,двасветанереткосмештенанафронтовимакоји
сусемеђусобноискључивали.Ипак,онајепревасходноприпадалатзв.
„византијском комонвелту“ (Obolensky, 19742, p. 19–477; Оболенски,
1991, стр. 9–445), јединственој заједници народа који су се налазили
у духовној орбити Византијског царства и чија се цивилизација
развијала под благотворним утицајима рафиниране и надмоћне
византијске цивилизације.У ту заједницу улазили суБугарииСрби,
затим Румуни и Руси, а на истоку Јермени и Грузини (Оболенски,
1991, стр. 5–8, 125–144). Штавише, и Мађари, који су припадали
латинскомсветузападнеЕвропеизачијесевладаренаглашавадасу
1 rradic@f.bg.ac.rs 
2 Овај рад је настао на пројекту бр. 177015 под насловомХришћанска култура на
Балкануусредњемвеку:Византијскоцарство,СрбииБугариод9.до15.века,који
финансираМинистарствопросвете,наукеитехнолошкогразвојаРепубликеСрбије.

87



били „најкатоличкији“ краљеви у средњем веку, односно најоданији
римском папи, у XI и XII веку улазили су у ту заједницу народа
(Оболенски,1991,стр.186–197;Рокаиидр.2002,стр.34–60).Међутим,
Срби су као најзападнији православни народ претрпели одређене
утицајеизлатинскогсветазападнеЕвропе(Subotić–Maksimović,2001,
p.241–250).Тиутицаји,којисудобијалинасназикакосесредњивек
ближио своме крају, долазили су са две стране: преко приморских
градова,ДубровникаиКотора,пресвега,каоипрекоУгарске.Ипак,
у обликовању српске средњовековне цивилизације пресудни су били
византијскиобрасци.

СрпскадржавностјепостојалабаремтрииповекапреНемањине
владавине (Благојевић, 2011, стр. 6 сл.), али је Стефан Немања као
државник засенио претходнике на владарском престолу. Порази у
ратовима против Византије нису поколебали српске велике жупане,
којисунаставилисаполитикомчијијециљбиладржавнанезависност,
а остали су тесно повезани са угарским двором. Када се говори о
уздизању Србије на ранг краљевине и о својеврсном међународном
признању, неопходно је нагласити и чињеницу да су у најмању руку
упитањубиладвакорака.Први јебиоучињен јошзавремеСтефана
Немање, а у оквирима византијског света. Користећи се недаћама
Византијског царства, њему је пошло за руком да војнички пораз на
Морави, највероватније с јесени 1190. године, претвори у својеврсну
дипломатску победу. Упркос српском поразу, постигнути споразум
нијебионеповољанзаСтефанаНемању.Сагласноњеговимодредбама,
требало је да се Немањин син Стефан ожени Евдокијом, синовицом
византијског цара Исака II Анђела. Била је то прва византијска
принцеза која је као невеста дошла у Србију (Мишић – Радић, 2017,
стр. 40–41). Само неколико година касније Стефан Немањић је из
Цариграда,каоцаревзет,добиовисокутитулусевастократора,друго
порангудворскодостојанствоуВизантији.Узто,посебнутежинуима
чињеницадајеонбиопрвистранацкојијеудостојентитулесевастократора
(Ферјанчић,2000,стр.42).Усрпскојисториографијибилојемишљења
да је склопљенимирпредстављао својеврсномеђународнопризнање,
итопризнањеизреченосанајвишегместа,одвасилевсаРомејакојије
гордостајаонаврхупирамидевладарасредњовековногсвета.

Међутим, овако одлучан закључак ипак се мора унеколико
релативизовати.Најпретребанагласитиданезависностдржаве,схваћена
у данашњем смислу, уXII веку није постојала у том облику.Српски
великижупанитада,дакле,прекрсташкогосвајањаЦариградаирушења
Византијскогцарства,нисумоглитежитипотпуној самосталностиод
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још увек моћне Византије. С друге стране, „зависност“ од Византије
није била посматрана на модеран начин, као потчињеност Срба
Ромејима.Напротив,она је собомносила једнуидеолошкудимензију
којајесрпскимвладаримаињиховојдржавипружалабогатополитичко
и духовно завештање Царства, као и другу, практичну димензију,
која је везивала српскевладаре зацареве,можда јединона тајначин,
спутавајући њихово самостално деловање. Јер, нема сумње, Срби
су се токомXII столећа у више наврата сукобљавали саВизантијом,
али ниједном нису оспорили право Царства на духовно првенство у
породицихришћанскихнарода.Свевишепродирућиупросторунутар
византијског политичког система и освајајући неке његове делове за
себеисвојудржаву,Србисудоброразумелизначајпостојањаутврђеног
редаукомејеВизантијскомцарствуприпадалоизузетноместо(Мишић
–Радић,2017,стр.41).Уколикојеречомеђународномпризнањусрпске
државе после битке на Морави, дакле, пре би се могло говорити о
признању унутар „византијског комонвелта“ (Ферјанчић, 2000, стр.
42–44). У односу на латински свет западне Европе то признање није
ималонекивећизначај.Дакле,онодруго,ширемеђународнопризнање
уследићетексакраљевскомкруномдобијеномизРима1217.године.

Међутим,састановништвасрпскедржаве,заузимањеодређеног
високог места у оквиру византијског света било је чврст темељ за
каснијепосезањеСтефанаНемањићазакраљевскомкруном. Једнаод
последицановонасталеситуацијејеикрајсрпско–угарскесарадње,која
јетрајалакрозчитавXIIвекикојасеуновимиизмењенимоколностима
постепено претворила у супарништво и непријатељство. Управо
ће угарски краљеви бити огорчено против тога да папство пошаље
краљевскукрунууСрбију.Године1199.уследиојепрвипокушајкада
је Стефан Немањић тражио круну од папе, али није уродио плодом
(ИСН, 1981, стр. 300; Коматина, 2016, стр. 265; Коматина, 2016а, стр.
19). Петнаестак година касније она је ипак стигла из Рима. Није без
значајачињеницадасутобили звезданитренуциудвадесетвековној
историји папства.Никада пре нити никада после римска курија није
достигла толикумоћкакву јеималаоко1215. године (Jedin, 1993, str.
157–219).Иноћентије III,вероватнонајвећипапауисторији,пресудно
је утицао на збивања у Енглеској, Француској, Немачкој, Пољској,
Норвешкој,Шведскојиоправдаоједевизу„папајецрква“(Линч,1999,
стр.219–236).Изтакомоћногпапства1217.годинестиглајекрунауСрбију.
 Занимљивобибиловидетикакојеуприручницимазавизантијску
историју,каоиувизантолошкимстудијамаирелевантнимчланцима,
приказано уздизање српске средњовековне државе у ранг краљевине.
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ОдмахтребанагласитидасетодесилоувремекадаВизантијезаправо
није ни било, када је подлегла под јуришима учесника Четвртог
крсташког рата и када се повуклана рубове византијског света, када
се,дакле,налазилауегзилу(Острогорски,1959,стр.396–409;Angold,
1975,p.9–296).
 Један од најстаријих проучавалаца раздробљеног византијског
светапосле1204.годинебиојегрчкиисторичарАндониосМилиаракис,
којијенасамомкрајуXIXвеканаписаоједнуподробнуисторијуНикејског
царстваиЕпирскедржаве.ОннаводидајепапаХоноријеIIIпослаокруну
изРимазаСтефанаНемањића,адајесрпскивладартакопоступионезато
дабипризнаопревластримскогпрвосвештеника,негоизполитичких
разлога.Каовремекрунисањаоннаводи1222.годину,аистичеидајеСава
крунисаобрата,штојечињеницакојаиобјашњавапогрешнухронологију
(Miliarakis1898,p.645).

Неколико година после Милиаракиса, почетком друге
деценије XIX века, опширну књигу о историји Никејског царства
написала је Алиса Гарднер [Gardner], али у њеној студији нема
поменаокрунисањуСтефанаНемањића(1912,p.72sq.).Стимувези,
ваља нарочито нагласити чињеницу да су се најважнија збивања у
историји југоисточне Европе и делова Мале Азије у првој половини
XIII столећа одвијала у четвороуглу: Никејско царство–Епирска
држава–Латинско царство–Друго бугарско царство (Радић, 2003, стр.
93). Србија је и географски била смештена некако на рубу главног
попришта оновремених бурних догађаја. У питању је чињеница од
ширег значаја којом се, између осталог, може објаснити и зашто
крунисањеСтефанаНемањићаипакнијеоставилонекогдубљегтрага
урадовимавизантолога.

Енглески византолог Доналд Никол [Nicol], свакако најбољи
познавалацисторијеЕпираупозномсредњемвеку,краткорегиструје
уздизањеСрбијеурангкраљевства.Оннајпретачнонаглашавада је
1217. године Стефан Немањић остварио амбицију коју је дуго гајио
(1957, p. 49). Подсетимо се да је између првог обраћања Иноћентију
III и доношења круне у Србију протекло више од петнаест година.
Никол потом истрајава на чињеници да је том успеху допринела
и Стефанова венецијанска супруга – у питању је, наравно, Ана
Дандоло – тако што је убедила папу да њеном мужу додели
краљевску круну. То је значило да је држава Стефана Немањића, уз
чије име сада стоји „првовенчани (the first-crowned)“ уздигнута у
краљевину (1957, p. 49). Ниједним изворним податком, међутим, не
може се оправдати титула коју француски историчар Ален Диселије
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[Ducellier] ставља узСтефанаНемањића – „царСтефанПрвовенчани
(tsarStepenlePremierCouronné)“(1981,p.144).

ДајеВенецијапомогласрпскомвладаруда1217.годинедобије
краљевскукрунуизРимасматраиамеричкиисторичарЏонФајн[Fine].
ОндодаједајеСтефанНемањићпрозван„Првовенчани(First-Crowned)“
какобисеразликоваооддругихсрпскихвладаракојисуносилиисто
име,аучесталосттогименаобјашњавачињеницомдајепатронСрбије
биоСтефанПрвомученик.Фајнзакључуједа јеосталонепознатошта
је Стефан Првовенчани обећао римском архипастиру, али истиче и
чињеницу да су свештенство у Србији и Сава, игуман Студенице и
најутицајнији духовник, имали отклон према ближем повезивању са
Римом(1987,p.107–109).

КрунисањеСтефанаНемањића(1217)истицањеаутокефалности
српске цркве нису поменути у књизиЏозефаЏила [Gill] о односима
ВизантијеипапскекуријеуXIIIиXIVстолећу(1979,p.48sq.).

Свајеприликадајеувизантологијинајподробнијеокрунисању
Стефана Немањића за краља писао Гинтер Принцинг [Prinzing]
(1972, p. 155–162). Немачки византолог је очигледно изванредно
упућеннесамоусверасположивеизворе–каколатинске,такоионе
насрпскословенском језику–негоиуцелокупнунаучнулитературу.
Нарочит утисак оставља чињеница да је Принцинг у својој студији
користио и све радове наших старих истраживача, међу којима и
поједине који су објављени у веома ретким и тешко приступачним
публикацијама(1972,p.163–168).Кадасуупитањуауторикојипишу
на светским језицима (енглески, француски, немачки) ово је готово
усамљенслучајјерсевећинањихуглавномослањаланаИсторијуСрба
КонстантинаЈиречекананемачкомјезику(Jireček,1911).Принцингиде
чакдотледапомињеипојединенаучнеконтроверзекојесувезанеза
уздизање средњег Немањиног сина за краља, каошто је, на пример,
питањедалијебилодругогкрунисањаСтефанаНемањићакојејеобавио
његовбратСава(Prinzing,1972,p.155–156).Посредијенаучнипроблем
окојемсерасправљалодеценијама,ауновијојнаучнојисториографији,
чини се, превладало је уверење да другог крунисања није било
(ИЦГ, 1970, стр. 10; ИСН, 1981, стр. 300 н. 15; Благојевић,
2011, стр. 155–156; Коматина, 2016, стр. 266; Коматина, 2016а,
стр. 17–21; Мишић – Радић, 2017, стр. 91). Немачки историчар
ПринцингјевеомапрецизноитачноставиокрунисањеПрвовенчаног
у оновремени историјски контекст и, уз зналачко расправљање
о његовој идеолошкој позадини, оставио свеобухватан приказ
тогзначајногдогађаја.
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У класичној књизи о историји Никејског царства, коју је
средином друге половине XX века објавио енглески византолог
Мајкл Анголд [Angold], доводе се у везу српска и бугарска црквена
политика у првој и другој деценији XIII столећа. Он истиче да су
цркве јужнословенских суседа у то време биле близу да доспеју
под супрематију Рима. Папски легат је у новембру 1204. крунисао
бугарског владара Калојана краљевском круном и архиепископа
Трнова, престонице тзв. Другог бугарског царства, уздигао у ранг
примата.Насличанначин јевеликижупанСтефанНемањићпримио
краљевскукрунуодпапскоглегата1217.године.Анголд јемишљења
да сеСрбија колебалаизмеђупапстваиправославља.СветиСава се,
наставља енглески византолог, ипак окренуо Никеји и са те стране
добиоаутокефалностзасрпскуцркву(1975,p.21–22).Овдејејезгровито
и тачно описан след главних догађаја из српске историје, али остаје
утисакда јеунеколикопрецењенамогућностдасесрпскаибугарска
цркваистинскиокренупапскојкурији.Основаносесматрада је„[…]
одлучнимиделотворнимпрогономјеретикаизсвојезамљеиподизањем
православнихманастиракојејепратиоразвојмонаштва,СтефанНемања
недвосмисленосаопштиокаквојењегововерско,ауосновииидеолошко
опредељење“ (Мишић – Радић, 2017, стр. 21). Оснивач најважније
српскесредњовековнединастијесејасноинедвосмисленоприкључио
источнохришћанскојекумени.

ВеликирускивизантологФјодорУспенскиусвојојмонументалној
Историји византијске империје, коју је писао двадесетих годинаXX
веказабележиоје:

„Формирање српског краљевства у време Стефана Првовенчаног,
Немањиног сина, подудара се са латинским освајањем царства
Комнина и Анђела. Није више било моћне, суседне Византије која
би могла спречити српско уједињење. Никејско царство, одвојено
одСрбалатинскимосвајачима,само јепружилорукуправославним
Србима. Никејска патријаршија је благословила српску националну
и аутономнуЦркву и поставила Светог Саву за архиепископа свих
српскихземаља,справомдасвогбратаСтефанакрунишекраљевском
круномизРима“(Успенский1948,стр.727;Успенски2000,стр.674).

Успенски углавном тачно, али са појединим непрецизностима,
разумљивимкадасеузмеуобзирдајењеговоделонасталопрескоро
сто година, као и историографским погледима који су доминирали у
његово време, пише о овим догађајима. Унеколико је споран термин
„српско уједињење“, као и да јеСава крунисао брата, како се некада
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мислило.Данашњанаука,каошто јевећречено,сматрада јеСтефан
Немањићкрунисансамоједномитоодстранеримскоглегатакојијеиз
РимадонеокрунуизаставуимиропомазаоНемањиногсредњегсина
(ИСН1981,стр.300н.15;Благојевић2011,стр.155–156;Коматина2016,
стр.266;Коматина2016а,стр.17–21;Мишић–Радић2017,стр.91).

Када су у питању уџбеници и приручници за византијску
историју,онимањегобимауглавноминерегиструјууздизањеСрбијеу
рангкраљевине.Таквесу,например,ИсторијаВизантијезнаменитог
францускогвизантологаШарлаДила(Diehl1920,p.172sq.;Дил1933,
стр.125сл.),иначекрајњесажетаисведенанаосновнедогађаје.Ниу
тротомнојИсторији Византије совјетских византолога, објављеној у
Москви 1967. године, није регистрован овај за српску историју веома
важандогађај(ИВ1967,стр.50сл.).АмеричкивизантологВоренТредголд
усвојојволуминознојИсторијивизантијскедржавеидруштватакође
не помиње уздизањеСрбије у краљевину (Treadgold 1997, p. 709 sq.).
ИстоветнојеиунајновијојмодерноконципиранојОксфордскојисторији
Византије (енглеско издање 2002, српски превод 2004) састављеној
под редакцијом Сирила Манга [Mango] (2002; 2004, str. 266 sl.).

Међутим, у веома доброј и прилично подробној Историји
Византијског царства Александра Васиљева [Vasiliev], састављеној
срединомXXвека,налазисеибелешкао1217.години.Рускинаучник,
којијевеликидеонаучничкакаријеретекаоуСједињенимамеричким
државама, истиче да је после грађанског рата који се водио уСрбији
међуНемањинимсиновима–мислисенаратизмеђусиноваСтефана
Немање,ВуканаиСтефанаНемањићакојисеводиоод1202.до1205.
године – Стефан постао владар и крунисао га је папски легат 1217.
године.Послекрунисањабиојепознатподименом„првовенчаникраљ
/first-crownedKing(Kral)/“(Vasiliev,1952,p.612).Зањеговевладавине,
настављаВасиљев,посредствомпапиногпредставникасрпскацркваје
уличностисрпскогархиепископастекланезависногпоглавара(1952,p.
612).Саовомсетврдњом,наравно,неможемосагласити.Ипак,завршава
Васиљев, зависностСрбијеуодносунаримскуцрквубила јекратког
векаи ново краљевство је остало оданоисточној православној цркви
(1952,p.612).

Надругојстрани,ГеоргијеОстрогорски[Острогорский]усвојој
гласовитојИсторијиВизантије с разлогомподвлачи значај који је за
српску државу имао склопљени мир после битке на Морави 1190.
године,укојој суВизантинципоразилиСрбе,ибележи: „Склапањем
формалногуговораомируВизантијајеизричнопризналасамосталност
српскедржаве“(1959,стр.382).Топризнање,већјеречено,односилосе
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навизантијскисвет.Острогорски,међутим,непомиње1217.годинуи
краљевскукруну,штоселакоможеобјаснитииоправдати:тајдогађај
сеодвиопоптпуномимоВизантијскогцарствакојеутомтренуткуније
нипостојало.
 Нарочито је интересантно да се уздизање Србије у ранг
краљевине види у монументалним приказима византијске историје,
каква је, например, веомаугледнаКембричкаисторија средњег века
чијијеједантом–речјеоIVтому–посвећенповеснициВизантијског
царства.Радисе,најпре,оиздањукојесепојавилодалеке1923.године,
подуредништвомЏонаБјурија[Bury],„оца“енглескевизантологије,у
којемсесажетоикоректно,изпераВилијамаМилера[Miller],казујео
1217. години у српској историји.Ипак, занимљива је оцена енглеског
истраживача да је увек опасан експеримент за балканског владара да
затражиполитичкуподршкуодЗападнецрквезбогризикадасетаконе
удаљиодИсточнецрквекојојјеприпадалавећинањеговихподаника.
Милернастављадајесрпскикраљпрепознаоипризнаосвојугрешку,
тејењеговбратСаваискористиокритичанупозицијуНикејскогцарства
да од васељенског патријарха прибави своје властито освештење као
„архиепископа читаве српске земље“ заједно са оснивањем засебне
српскецркве.ИВилијамМилер,каоиФјодорУспенски,каоштосмо
нагласили,вероваојеудругокрунисањеСтефанаНемањића,крунисање
којејеуманастируЖичиобавиоархиепископСава1222.године.Посебно
језанимљиваследећареченицакојујезаписаоВилијамМилер,аукојој
наглашава да је храм уЖичи „[…] до наших дана остао крунидбена
црквасрпскихкраљева“(CMH,1923,p.521).Вреднојеподсетитидасе
овакњигапојавила1923.године,даклеувремеКраљевинеСрба,Хрвата
иСловенаца.Занимљивобибиловидетиинакојеизвореилитературусе
ослањаоенглескиисторичар.Међуизворима,измеђуосталих,набројани
суинашинајважнијиисточници,акадајенаучналитератураупитању
чиниседамујенајважнијиослонацбилаИсторијаСрбаКонстантина
Јиречека(1952,стр.163–169),наравнонанемачкомјезику.Улитератури
којудоносиВ.Милернаведенесуипојединекњигекојесувећодавно,
рекаобихсразлогом,увеликозаборављене.

УдругомиздањупрестижнеедицијеКембричкаисторијасредњег
века,односноњеномIVтомукојијевећтрадиционалнопосвећенВизантији,
објављеном1966.годинеподуредништвомЏоанХаси[Hasi],такођесе
налазииврлојезгровитавесто1217.години.Топоглaвљејенаписаопроф.
МихаилоДинић,нашугледнимедиевиста,ионојеускладусатумачењима
најугледнијих проучавалаца српске средњовековне прошлости
(CMH1966,p.530–532).
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Међутим, у најновијој Кембричкој историји средњег века
објављеној2008.годинеподуредништвомЏонатанаШепарда[Shepard],
слика Балканског полуострва у XIII веку дата је из једне унеколико
извитоперене визуре која није у складу са историјским чињеницама.
Самнасловпоглављајеунајмањурукупроблематичан:Балканскесиле:
Албанија,СрбијаиБугарска(1200–1300)(CHBE,2008,p.779),апотписује
гаАленДиселије[Ducellier],професоремеритусУниверзитетауТулузу.
Узгред буди речено, „сила Албанија“ не може се наћи ни на једној
картиБалканскогполуострвауXIIIстолећу.Кадајеречо1217.години,
Диселије је врло језгровито и релативно коректно указао на основне
чињенице(CHBE,2008,p.785).
 У референтном Оксфордском речнику Византије, који је под
редакцијом Александра Каждана [Каждáн] објављен у Њујорку и
Оксфорду 1991. године, под одредницом Србија, коју су потписали
Јелисавета Станојевић Ален и сам Александар Каждан, једном
реченицом се помиње круна коју је послао папа Хонорије III (ODB,
1991, p. 1872). У литератури која прати ову одредницу наведене су
ИсторијаСрбаКонстантинаЈиречека,Историјасрпскогнарода,књига
Византијске принцезе у средњовековној Србији Михаила Ласкариса,
па, помало изненађујуће, чак и чланак Георгија Острогорског
Византијско-јужнословенски односи из првог тома Енциклопедије
Југославије, који је објављен још давне 1955. године у Загребу. У
истом Оксфордском речнику Византије, под одредницом Стефан
Првовенчани(StefantheFirst-Crowned),такођесенаглашавадаје1217.
годинепапаХоноријеIIIпослаоспецијалнуделегацијусакраљевским
инсигнијама и круном и Стефану подарио краљевску титулу
(ODB,1991,p.1948–1949).

Врло занимљив закључак доноси Димитри Оболенски
[Оболенский] у својој већ класичној књизи Византијски комонвелт.
Оннајпреистрајаваначињеницида јеСтефанНемањићобећаопапи
Иноћентију III да ће, уколико добије круну из Рима, Србију ставити
подјурисдикцијуСветестолице.УнаставкудодаједачакниРуси,који
су били најдоследније одани цариградској патријаршији, нису били
отпорни према привлачности Рима. У прилог своје тезе са разлогом
наводи податак да се кнез Данило, господар Галиције и Волиније,
у жељи да се отресе татарског јарма и уздајући се у крсташки рат
који се припремао у Риму, препоручивао да призна папску превласт.
Штавише,године1253.краљевскукрунупослаомујепапаИноћентије
IV. Међутим, завршава своју приповест Оболенски, „[…] овај се
краткотрајни напор да се западна Русија доведе у орбиту латинског
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хришћанства завршио одлагањем крсташког похода и поновним
успостављањем татарског надзора над Даниловим територијама“
(1991,стр.286).Надругојстрани,кадасусрпскивладариупитању,осим
поменутогобећањаримскојкуријикоје једаоСтефанПрвовенчании
његовипотомци,унукМилутиничукунунукСтефанДушан,умелисуда
римскимпрвосвештеницимастављајууизгледпрелазакуримокатоличку
веруиверскоокретањеРиму.Међутим,погрешнобибилоапсолутизовати
таобећања,негобиихисправнијебилопосматратипрекаонеобавезући
залогузамршенимполитичкимиграма,анекаонекаквуреалност.

Годину 1217. у српској историји бележи и грчка историчарка
Алкмини Ставриду-Зафрака [Stauridou–Zafraka] у својој књизи о
НикејскомцарствуиЕпирскојдржави.Онанаводидајетадастиглакруна
изРимаидајеСтефанНемањићназван„Првовенчани(Protosteptos)“,а
одмахунаставкупомињеиуспостављањеаутокефалнеСрпскецркве
1219.године(1991,p.58).

Божидар Ферјанчић у свом значајном прилогу Србија и
византијски свет у првој половини XIII века, у којем је првенствено
окренутодносимаСрбије,сједне,иНикејеиЕпира,сдругестране,сасвим
узгредпомињекрунисањеСтефанаНемањића1217. године (1989, стр.
103).Стефановокрунисање,алисаубедљивимдоказимадајеобављено
урашкојсаборнојцркви,односнохрамуСветихапостолаПетраиПавла
(кодданашњегНовогПазара),помињеЈованкаКалић(2009,стр.131–132).
И у једном од најновијих радова чији се аутори баве проучавањем
византијскогсветаудругојдеценијиXIIIвекасасвимузгредпомиње
секрунаизРимакојајестиглауСрбију.Упитањујеприлогнемачког
истраживачаГинтераПринцинга(2013,p.556).

ЗанимљивојепоређењеизмеђуначинанакојисусеодкрајаXII
докрајаXIII развијаледве суседне јужнословенске земљеБугарскаи
Србија.ТопоређењеизреклисурускиучењакАлександраФ.Гиљфердинг
[Гильфердинг]уXIXибугарскиисторичарПетарМутафчиев[Мутафчиев]
упрвојполовиниXXстолећакојисматрајуданасупротбугарскомразвитку
препуномвеликихуспонаинаглихпадовастојипоступни,алистални
успон српске државе (Гильфердинг, 1868, стр. 147; Мутафчиев, 1987,
стр.152–155;Николов,2009,стр.176).

Изреченогпроизлазида јеуздизањеСрбијеукраљевину1217.
годинеурадовимавизантологанаишлонаумеренодјекувидусажетих
икоректних,алипонекадипомалонепрецизнихформулација.Изузетак
је свакако одлична студија немачког научника Гинтера Принцига
у којој је прилично опсежно и свеобухватно сагледан историјски
контекст овог веома важног догађаја српске средњовековне историје.
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Као што је наглашено, реч је о догађају који се одиграо у раздобљу
када Византијског царства није ни било и збивању које се више
тицаловеза српске средњовековнедржаве саРимом, односноСветом
столицом, а, шире гледано, са латинским светом западне Европе.

Литература

Angold, M. (1975). A Byzantine Government in Exile: Government and
SocietyUndertheLaskaridsofNicaea(1204–1261).Oxford:Oxford
UniversityPress.

Благојевић, М. (2011). Српска државност у средњем веку. Београд:
Српскакњижевназадруга.

Божилов,И.–Гюзелев,В.(1999).ИсториянасредновековнаБългария
VII–XIVВек.София:Анубис.

CHBE,(2008).TheCambridgeHistoryoftheByzantineEmpire,c.500–1492,
ed.J.Shepard,Cambridge:CambridgeUniversityPress.

CMH, (1923). The Cambridge Medieval History. Planned by J. B. Bury,
Vol IV (The Eastern Roman Empire, 717–1453), Cambridge:
CambridgeUniversityPress.

CMH, (1966). The Cambridge Medieval History, Vol IV (The Byzantine
Empire), Part I (Byzantium and itsNeighbours), ed. J.M.Hussey,
Cambridge:CambridgeUniversityPress.

Diehl, Ch. (1920).Histoire de l’empire byzantine. Paris: Auguste Picard,
Éditeur.
Дил, Ш. (1933). Историја Византиског царства. Прев. Р. Перовић,

Београд:ИздавачкакњижарницаГецеКона.
Ducellier,A.(1981).Lafaçademaritimedel’AlbanieauMoyenAge.Durazzo

et Valona du XIe au XVe siècle. Thessaloniki: Institute forBalkan
Studies.

Ферјанчић, Б. (2000). Стефан Немања у византијској политици
друге половинеXII века.УСтефанНемања –СветиСимеон
Мироточиви.Историјаипредање,Одељењеисторијскихнаука
књ.26,ур.

 Ј.Калић,Београд:Српскаакадемијанаукаиуметности.

97

УздизањеСрбијеукраљевину



Ферјанчић,Б.(1989).СрбијаивизантијскисветупрвојполовиниXIIIвека
(1204–1261).ЗборникрадоваВизантолошкогинститута27–28,
стр.103–148.

Fine,J.V.A.(197).TheLateMedievalBalkans.ACriticalSurveyfromLate
TwelfthCenturytotheOttomanConquest.AnnArbor:Universityof
MichiganPress.

Gardner,A.(1912).TheLascaridsofNicaea.TheStoryofanEmpireinExile.
London:Methuen&Co.Ltd.

Gill,J.(1979).ByzantiumandthePapacy,1198-1400.NewBrunswick,New
Jersey:RutgersUniversityPress.

ГильфердингА.(1868).Собраниесочинений,I,СанктПетeрбург.
ИБ, (1982). История на България, III (Втора българска държава),

София:ИздателствонаБългарскатаакадемиянанауките.
ИЦГ, (1970).Историја Црне Горе, књ. II (Од краја XII до краја XV

вијека),том1(ЦрнаГораудобаНемањића),Титоград:Редакција
заисторијуЦрнеГоре.

ИСН, (1981).Историја српског народа, I (Од најстаријих времена до
маричкебитке,1371).Београд:Српскакњижевназадруга.

ИВ,(1967):ИсторияВизантии,III.Москва:Издательство„Наука“.
Jedin,H.(1993):Velikapovijestcrkve,uredjujeH.Jedin,III-2(Odcrkvenog

zrelog srednjeg vijeka do predvečerja reformacije), prev. V. Bajsić.
Zagreb:Kršćanskasadašnjost.

Јиречек,К.(1952).ИсторијаСрба,I(Политичкаисторијадо1537).
 Прев.Ј.Радонић.Београд(репринт1978):Епоха.
Jireček,K.(1911).GeschichtederSerben,I.Gotha.
Калић, Ј. (2009).ДржаваиЦрква уСрбијиXIII века.Зборникрадова

Византолошкогинститута46,129–137.
Коматина,И.(2016).ЦркваидржаваусрпскимземљамаодXIдоXIII

века. Историјски институт, Посебна издања књ. 66, Београд:
Историјскиинститут.

Коматина,И.(2016а).„Великокраљевствоодпрва“:КрунисањеСтефана
Немањића и „Традиција дукљанског краљевства“,Историјски
часопис65,15–34.

Линч,Џ.Х.(1999).Историјасредњовековнецркве.Прев.Д.Живојиновић,
Б.Танчић,Београд:Clio.

98

РадивојЂ.Радић



Mango,S.(2004).OksfordskaistorijaVizantije.PriredioS.Mango,preveli
 M.MiloradovićiP.J.Marković,Beograd:Dereta.
Mango,C.(2002).TheOxfordHistoryofByzantium,ed.C.Mango,Oxford:

OxfordUniversityPress.
Miliarakis,A.(1898).HistoriatouvasileioutisNikaiaskaitoudespotatoutis

Ipeirou(1204–1261).Athina:VivliopodeionGeorgiouKasdoni.
Мишић,С.–Радић,Р.(2017).Србија1217:настанаккраљевине.Београд:

Evoluta.
Мутафчиев,П.(1987).Книгазабългарите.София:Българскаакадемия

нанауките.
Nicol,D.M.(1957).TheDespotateofEpiros.Oxford:BasilBlackwell.
Николов,Г.(2009).Вътрешнополитическоторазвитиенавъзобновеното

Българско царство (края на XII – края на XIII в.): фактори и
проблеми.ЗборникрадоваВизантолошкогинститута 46, стр.
167–177.

Оболенски, Д. (1991). Византијски комонвелт. Прев. К. Тодоровић,
Београд:Просвета–Српскакњижевназадруга.

Obolensky, D. (19742). The Byzantine Commonwealth. Eastern Europe,
500–1453,London:Cox&WymanLtd.

ODB,(1991).TheOxfordDictionaryofByzantium,ed.A.P.Kazhdan,III,
 NewYork–Oxford:OxfordUniversityPress.
Острогорски, Г. (1959).Историја Византије. Београд (репринт: 1998):

Српскакњижевназадруга.
Prinzing,G.(2013).HatteStefanI.vonSerbieneineTochternamensKomnene?

Zur aktuellen Diskussion über die Chomatenos-Akten zu Stefan
NemanjićundseinemBruderSava.ЗборникрадоваВизантолошког
института50-2,/MélangesLjubomirMaksimović/549–571.

Prinzing,G.(1972).DieBedeutungBulgariensundSerbiensindenJahren
1204–1219 imZusammenhangmitderEntstehungundEntwicklung
der byzantinischenTeilstaatennachderEinnahmeKonstantinopels
Infolgedes4.Kreuzzuges,MiscellaneaByzantinaMonacensia12,

München: Institut für Byzantinistik und Neugriechische Philologie der
UniversitätMünchen.

99

УздизањеСрбијеукраљевину



Радић,Р.(2003).ГеоргијеАкрополитиСрби.УКраљВладиславиСрбија
XIII века, Научни скуп 15–16. новембар 2000. године.Уред. Т.
Живковић,Београд:Историјскиинститут,стр.89–97.

Рокаиидр. (2002).П.Рокаи–З.Ђере–Т.Пал–А.Касаш,Историја
Мађара,Београд:Clio.

Stauridou–Zafraka,A. (1991).Nikaia kai Ipeiros ton13oaiona. Ideologiki
antiparathesi stin prospatheia tous na anaktisoun tin autokratoria.
Thessaloniki:Vanias.

Subotić,G.–Maksimović.Lj.(2001).LaSerbieentreByzanceetl’Occident.
XXeCongrèsInternationaldesétudesbyzantines.Pré-actesI,Séances
plémières,Paris.

Treadgold,W.(1997).AHistoryoftheByzantineStateandSociety.Stanford:
StanfordUniversityPress.

Успенски,Ф.(2000).ИсторијаВизантијскогцарстваод11.до15.века.
Прев.А.Пантелић,Београд:ZepterBookWorld.

Успенский,Ф.И.(1948).ИсторияВизантийскойимперии.Москва
 –Ленинград:ИздательствоАкадемиинаукСССР.
Vasiliev,A.A.(1952).HistoryoftheByzantineEmpire,324–1453.Madison:
 TheUniversityofWisconsinPress.

100

РадивојЂ.Радић



RadivojRadić

SERBIABECOMINGAMONARCHY
(BriefoverviewoftheevaluationsandinterpretationsinByzantology)

Summary

 ThecoronationofStefanNemanjicaskingin1217,grantedtheSerbian
medievalstatethewidespreadinternationalrecognitionandplaceditinthe
familyofverywellrespectedEuropeanmonarchies.Itwasoneofthemost
significanteventsinSerbianhistory.Thisworkanalyzesthewaysthisevent
wasportrayedinthescientificworks,thatis,booksandhandbookswritten
by byzantologists, and particularly in light of the fact that the Byzantine
Empirenolongerexistedintheperiodfrom1204to1261.Relatedtothat,it
isparticularlyimportanttonotethefactthatthemostimportanteventsinthe
historyofSoutheasternEuropeandpartsofAsiaMinorinthefirsthalfofthe
13thcenturytookplaceinthequadrangle:EmpireofNicaea–StateofEpirus
– Latin Empire – Second Bulgarian Empire.  Serbia was geographically
situatedaswellsomehowontheedgeofmaincenterofthetumultuousevents
ofthattime.Itisafactofbroadersignificancewhich,amongotherthings,can
explainwhythecoronationofStefanNemanjichadnotleftanydeepertraces
intheworksofthebyzantologists.Fromalloftheabovementioneditcanbe
concludedthatSerbiabecomingamonarchyin1217echoedonlymoderately
intheworksof thebyzantologists intheformofconciseandcorrect,even
thoughsomewhatunpreciseterminologyattimes.
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ГЕРОИЧЕСКИЕПОДВИГИВОИНОВ60-ЙАРМИИВ
ПЕРИОДБОЕВЫХДЕЙСТВИЙВРАЙОНЕВОРОНЕЖАВ

ИЮЛЕ1942-ЯНВАРЕ1943Г.


Аннотация. В статье раскрываются героические подвиги солдат
и офицеров 60-й армии, совершенные в период боевых действий с
немецко-фашистскимизахватчикамиврайонеВоронежавиюле1942–январе
1943гг.Рискуяжизнью,авбольшинствеслучаевижертвуяей,советские
воиныстремилисьвыполнитьпоставленнуюбоевуюзадачу.Подвигиносили
индивидуальный имассовый характер, отвечая интересам всего воинского
соединенияитребуяотбойцови командировисключительногомужества,
стойкости и готовности к самопожертвованию. Благодаря подвигам
советских воинов и другим обстоятельствам в районе Воронежа, также
какинадругихучасткахсоветско-германскогофронта,былразвеянмифо
непобедимостивермахта.

Ключевые слова. Военно-патриотическое воспитание, героические
подвиги, Великая Отечественная война 1941-1945 гг., 60-я армия, боевые
действияврайонеВоронежа.

Введение.

Внастоящеевремявоенно-патриотическоевоспитаниемолодежи
являетсянеменееважнымаспектомвовсейвоспитательнойсистеме,
поскольку готовит будущих защитников Родины. Воспитывая такие
качествакактвердостьхарактера,смелость,верностьслужебномудолгу,
физическаявыносливость,всеэтичертыявляютсянеотъемлемымине
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толькодлябудущихпризывников,ноидлярядапрофессий,вчастности
учителейиврачей.

Ксожалению,морально-нравственныеценности,которыеимели
актуальность для молодого поколения в 1980-ые годы, в наши дни
существенноизменились, став болеепрагматичными.Коллективный
успех, присущий советскому периоду, в настоящее время почти
полностью вытеснен индивидуальным и большая часть молодежи
ориентированатольконаудовлетворениесвоихпотребностей.

В связи с этим очевидна неотложность решения на
государственномуровненаиболееострыхпроблемсистемывоспитания
патриотизмавкачествеосновыконсолидацииобществаиукрепления
государства.Приобщениемолодежикпамятныммероприятиямвчесть
советскихвоинов,отстоявшихв годыВеликойОтечественнойвойны
честьинезависимостьнашейРодины,можетстатьоднимизглавных
направленийвоспитаниясовременноймолодежи.Какивтетрагические
дни,армиявнастоящеевремяявляетсяоднимизважнейшихинститутовв
военно-патриотическом воспитании. Именно на армию народ
устремляетсвоивзгляды,преисполненныенадежды,авиныемоменты
и любви (как это было в годы Великой Отечественной войны),– это
многовековая российская народная традиция: видеть в солдате,
офицере,генералезащитникаОтечества,носителявысокойдуховности,
нравственности, патриотизмаи верностиидеаламОтечества [Зайцев,
Ковалевский,2003,стр.203-204].

Анализподвиговсолдатиофицеров60-йармии.

В ходе проведенных исследований, было установлено, что в
летописи героических дел, совершенных частями и соединениями
КраснойАрмиивгодыВеликойОтечественнойвойнывпериодбоевых
действийврайонеВоронежа1942-1943гг.,достойноеместо занимает
60-я армия (IIформирования).Сформированная в начале 1942 г., она
первойприняланасебяударвомногопревосходящихсилпротивника
подВоронежемивыстоялавпервыхбоях,сыгравшихисключительную
роль в оборонительных операциях летом – осенью 1942 г. и
в Воронежско-Касторненской наступательной операции в январе
– феврале 1943 г. За этот период солдаты и офицеры 60-й армии,
в большинстве случаев ценой своей жизни, совершили огромное
количествоподвигов.Остановимсянаописаниинаиболееяркихизних.
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 Прежде чем приступить к раскрытию данного вопроса,
необходимократкоосветитьпроцесссоздания60-йармиииположение
нафронтеврайонеВоронежакмоментуприбытияеёчастей.

17 апреля 1942 г. на основании директивы Ставки Верховного
ГлавногоКомандования№170265началосьформирование3-йРезервной
армии,которая7июля1942г.директивойСтавкиВерховногоГлавного
Командования №170483 была переименована в 60-ю армию [ЦАМО
РФФ.417.Д.92,1942,листы1об.,3об.].До25июля1942г.60-йармией
командовалгенерал-лейтенантМ.А.Антонюк,азатем–генерал-майор
И.Д.Черняховский,членомВоенногоСоветабылармейскийкомиссар
2-горангаФ.Ф.Кузнецов,начальникомполитотдела–бригадныйкомиссар
К.П.Исаев.Всоставармиивошли107,159,161,195,206,232-яи303-я
стрелковыедивизии (сд), которыевначалеиюля1942г. выдвигались
в район Воронежа. Общее число личного состава в 60-й армии на
10 июля 1942 г. составляло 94 989 человек [Бирюлин, 1970, стр. 39].
Армиясостоялаизвоиновразныхнациональностей,новосновномэто
былирусские,украинцы,белорусы,казахи,узбекиитатары.Онивсе
одинаковолюбилиРодинуивсемсердцемненавиделиврага.

Когда подвижные вражеские войска в ходе осуществления
операции«Блау»вначалеиюлявышликДонуврайонВоронежа,тона
подступахкгородуивсамомВоронежесложиласьтяжелаяситуация.
Корреспондент«Правды»Л.Бронтман,описываяположениевгороде4
июля1942г.,отмечалвдневнике:«Городпсихологическиподготовлен
ксдаче,хотянесомненно,чтоармиябудетегозащищатьупорно.Это
слишком важный пункт, да и рубежи (Дон, Воронеж) солидные»
[Бронтман,2007,стр.31].

ЧтокасаетсячастейКраснойАрмии,тонепосредственныеподступы
к Воронежу прикрывала 232-я сд под командованием подполковника
И.И. Улитина, укомплектованная сибиряками. Ее соседи в силу
различныхобстоятельствпоявилисьпозже.Вчастности,соседсправа
159-ясдсмоглаподойтиизанятьоборонительныйрубежтолько5июля
[ЦАМОРФФ.1510.Д.1,1942,листы2об.].

Задача,отведенная232-йсд,осложняласьтем,чторубеж,который
занималичастидивизии,инженерныхсооруженийнеимел.Отдельные
дзоты и окопы, построенные 6-й саперной армией, в тактическом и
инженерномотношениибылинепригодны, о чембыл составлен акт
[ЦАМОРФФ.1510.Д.1,1942,листы2об.].

Несмотря на эти серьезные недочеты личный состав дивизии,
применяя находчивость и смекалку, приготовился к достойной
встречепротивника.Так,первыев232-йсднаграды–орденаКрасной

Герическиеподвигивоинов60-йармиивпериодбоевыхдействийврайонеВоронежа
виюле1942-январе1943г.

105



Звезды–получиликапитанИ.П.ЩекаилейтенантА.И.Красногорский,
которые накануне решающихбоев смогли обеспечить части дивизии
необходимымибоеприпасами, разгрузив горящий эшелон.Ихподвиг
помогдивизиивстретитьпротивникаогнемартиллериииминометов
всех калибров, значительно ослабив удар [Пронин, Белозерцев, 1976,
стр.14-15].

3 июля противник, скрытно сосредоточившись у селаЮневки,
неожиданнымударомсбилбоевоеохранение498-гострелковогополка
(сп) 232-й сд. Немцы сразу же стали подтягивать к Дону свою 57-ю
пехотнуюдивизию.ОдновременновселахПриволье,Латной,Девице,
Дмитриевке появилось около 100 немецких танков. К исходу дня
фашистыпопыталисьфорсироватьДонуселаМалышево.Части232-й
сдвступиливнеравныйбойимужественноотбросиливрага[Бирюлин,
1970,стр.36].

5июлякомандирсаперноговзводамладшийлейтенантКарелин
совершилподвиг,взорвавжелезнодорожныймостисорвавпереправу
противникачерезДон[ЦАМОРФФ.417.Д.237,1942,лист2об.;ЦАМО
РФФ.ЗЗ.Д.137,1942,лист394].

Днис3по7июля1942г.осталисьвпамятиубойцовикомандиров
232-й сд как самые страшные во всей войне. Необстрелянные, еще
недостаточно обученные, без огневого и авиационного прикрытия
полкидивизииоказалисьнаглавномнаправленииудара4-йтанковой
армиипротивника.Противоднойдивизиинаступалосемьвражеских:
пять пехотных и две танковые, усиленные авиацией, артиллерией,
минометами.

Противникпоставилпередсобойзадачуоднимударомсломить
наэтомнаправлениисопротивлениесоветскихвойск,форсироватьДон,
занятьВоронеж,послечего,повернувнаюг,создатьугрозуокружения
войскЮго-Западногофронта.

Однако,планампротивниканесужденобылосбыться,поскольку
наегопутисталичасти232-йсд.Дивизиясорвалапланынемецкого
командования. Бывший командующий Воронежским фронтом,
МаршалСоветского СоюзаФ.И. Голиков позднее вспоминал: «...Это
была свежая сибирская дивизия. Многие ее бойцы и командиры –
юноши18-19лет,неимелибоевогоопыта.Новоинскаядисциплина,
политико-моральноесостояниебыликрепкими...232-ядивизияпервой
остановилаврага,спешившеговорватьсявВоронеж.С3июлянавязала
ему тяжелые бои... Сражаясь на левомфланге 232-й дивизии, 498-й
стрелковый полк ни на шаг не отступил, потеряв всех командиров
батальонов–П.И.Зайцева,В.И.Конькова,А.В.Махотина,командиров
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полкамайораА.А.Ермолаева,затеммайораБ.Д.Марцыленко,атакже
большинствоофицеровстроевыхподразделений.

Брошенныйздесьватакуучебныйбатальоннанесврагутяжелый
ударврукопашномбою.

 Здесьже,наюжномучасткеобороны,отбиваятанковыеатаки,
погибли во главе с командиром противотанковый дивизион 232-й
дивизииидвебатареиартполка.Сэтойстороныирвалиськгороду
24-я танковая и 16-я моторизованная дивизии, имевшие более 200
танковисамоходныхорудий«артштурм».

Носходуврагтакинесмогворватьсявгород.
Такжетяжелообстоялоделонаучастке605-гополкаврайоне

Терновое –Ендовище– Семилуки – Подклетное – Подгорное. Здесь,
нежелаяотступать,бросилсяподвражескийтанкраненыйкомандир
батальона старший лейтенантA.M.Ушаков.Вызвал огонь на себя и
погиб,несдавшисьвплен,командир5-йбатареиартполкалейтенант
И.С.Афанасьев.Срываяатакунемцев,бросилсяподтанксосвязкойгранат
сержантЧернов.Научасток605-гополка,которымкомандовалмайор
Г.С.Васильев,наступалонеменее150вражескихтанков.

Тяжелое испытание выпало на долю штаба и управления
232-й стрелковой дивизии: ударом вражеской авиации в 8
часов утра 5 июля на командном пункте был убит начальник
штаба дивизии подполковник П.С. Шилов, с ним погибли
многие другие офицеры. Был контужен, но не покинул пост
командир дивизии полковник Улитин» [Голиков, 1968, стр. 13].

Стойкои храбро сражалсяличныйсостав232-й сд, прикрывая
подступыкВоронежу.Входеожесточенныхбоевдивизиисоветские
воинынанеслипротивникусерьезныйурон.Задвоесутокнепрерывного
боя ими было убито около13 тысяч немецких солдат и офицеров,
подорвано63танка,160автомашинсвойскамиигрузом.Новсеже,
понесябольшиепотери,дивизиипришлосьотойти.Остаткиеёзаняли
новыйоборонительныйрубежврайонеБуровлянки–Новоподклетного
[Бирюлин,1970,стр.39].

Несмотрянато,чточастивермахтавсежезахватилибольшую
частьправобережьяВоронежа, дальшеонипродвинутьсяне смогли.
Кэтомувремениподошлиосновныесилы60-йи40-йармий,которые
провели в июле сентябре ряд наступательных операций, пытаясь
уничтожитьворонежскуюгруппировкупротивника.

Неувядаемой славой покрыли себя в ходе наступательных
июльских боев воины 161-й сд под командованием полковника
П.И. Кочеткова. 14 июля в 5.00 утра части дивизии совместно с
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танкистамииартиллеристамиприподдержкесоседейсправа–232-й
сдислева–107-йсдпослемногочасовогобоясломилисопротивление
врага и к 12.00 очистили село Подгорное от гитлеровцев. В ходе
этих боев был уничтожен 417-й пехотный полк 168-й пехотной
дивизии немцев и подразделения, поддерживавшие его. Оставшиеся
вживых42солдатаиофицерабыливзятывплен.Однако,большие
потери понесла и 161-я сд, потеряв в боях за Подгорное убитыми,
ранеными и пропавшими без вести 2 367солдат и офицеров
[Бирюлин,1970,стр.42].

Вэтихбояхсмертьюгерояпогибвоенкомбатальонаполитрук
П.И. Олиференко и был тяжело ранен комбат старший лейтенант
Шумилин.Заместительполитрукаротыразведки565-госпстаршина
В.Е. Туранский, ворвавшись в Подгорное, увидел стоявший без
движениясоветскийтанкисразужебросилсякнему.Оказалось,что
башенныйстрелокубит,аводительранен.Туранскийоказалпомощь
водителю, а сам занялместобашенного стрелка.Танквновьпринял
участиевбою.СтаршинаТуранскийвелразящийогоньпофашистам
дотехпор,покасамнепалсмертьюгероя.Политрукротыавтоматчиков
569-го сп Самохвалов трижды был ранен, но не покинул поле боя.
Истекаякровью,онпродолжалсражаться.Комсомолкавоенфельдшер
З.А.Генералова,будучисамаранена,неоставилаполебоя.Находясьв
огнесражения,онаоказывалапомощьраненымсолдатамиофицерам,
вынесласполябоя38раненыхвоиноввместесихоружием[Бирюлин,
1970,стр.43].

Разгром фашистов в селе Подгорное способствовал развитию
успеханашихчастейисоединений,наступавшихнепосредственнона
Воронеж.107-ясдворваласьнасевернуюокраинугорода,195-ясдзаняла
районобластнойбольницыивышланаулицуПролетарскую,121-ясд,
тесняпротивникаизрайонаСХИ,выбилаегосостадиона«Динамо»и
продолжалапродвигатьсяпоулицеЛенина.Успехадобилисьидругие
частиисоединения60-йармии.

Вовремяатакиврайонеобластнойбольницы7-ярота849-госп
303-йсдпопалаподсильныйпулеметныйогонь.Командир849-госп
полковникМ.К.Губановпозднеевспоминал:«Итогда,сливаясьсземлей,
кдзотупоползпарторгротыстаршинаМ.П.Абызов.Пулиложились
рядом, а он, меняя направление, медленно, но упрямо продвигался
вперед.Казалось,прошлацелаявечность,покаондостигспасительного
«мертвого»пространства.Вамбразурудзоталетитоднаграната,другая...
Нопопастьвузкующельнеудается.Старшинабьетпонейизавтомата.На
какое-томгновение пулемет замолкает.Абызов поднялся и бросился
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вперед. Но дзот открыл еще более яростный огонь. Смертельно
раненныйАбызов упал на амбразуру и закрыл ее своим телом. Рота
поднялась в атаку...МихаилПетровичАбызов посмертно награжден
орденом Красного Знамени. Именем его названа одна из улиц
КоминтерновскогорайонаВоронежа»[Губанов,1973,стр.95-96].

Наполебоятвориличудесахрабростиивыносливоститанкисты17,
18-гои25-готанковыхкорпусов(тк),включенныхвсостав60-йармии.В
ЦентральномархивеМинистерстваобороныРФ(г.Подольск)хранится
документ:«ПризанятиинашимичастямирощиФигурнаябылобнаружен
подбитый танк KB322 танкового батальона (180-я танковая бригада
18-й танковый корпус.– Е.Ш.) со старшиммехаником-водителем тов.
Тарабан,которыйнаходилсявмашинес24.7.по12.8.42г.врасположении
противникаипредпочеллучшеумеретьвсвоемтанке,чемсдатьсяв
пленпротивнику.Тов.Тарабанбылжив,отправленвсанчастьнаотдых»
[ЦАМОРФФ.417.Д.92, 1942, лист 39].Необходимо подчеркнуть, что
«имеявтанкечетырерыбины,однубанкуконсервовиоколокилограмма
хлеба,Ф.А. Тарабанмужественно и стойко, как подобает истинному
воину,переносилвсетрудностивтечениедвадцатисуток...»[Потанин,
Федорчук,1968,стр.82].7августамладшийлейтенантКутарев (25-й
тк) при сборе трофеев проявил бесстрашие и мужество. Он прополз
враспоряжениепротивника,где«нашелсвойподбитыйтанкивынес
из него 2 станковых пулемета, радиостанциюи оптический прицел»
[ЦАМОРФФ.417.Д.92,1942,лист31].

К началу октября 1942 г. наступательные операции 60-й армии
прекратились.Яростныйогоньутих,посколькупротивникиперешли
к активной обороне. Началась взаимная охота: немцы открывали
огонь на шорох, на выстрел, советские воины экономили патроны,
били короткими очередями, прицельно и точно. В этих условиях
на первое место выдвинулись снайперы. В частности, с 15 октября
по 30ноября1942 г. снайперами60-й армиибылоуничтожено2 733
фашиста[ЦАМОРФФ.417.Д.43,1942,лист29].Лучшимиснайперами
в60-йармиибыли:по121-йсд–Конарев,Стрелков,Беляев,Козырев,
Бодриков, Невзоров, Стрельников, Чухарев, Усик, Кавальчук и
Никишев; по 107-й сд– Валеев, Волков, Моршалин и Загородный;
по 303-й сд– Сафронов, Кондаков, Данилевский, Лошкарев и
Хохлунов;по232-й–Катериненко,Улыбин,Климов,Соколов,Попов,
Хомченко, Нечаев, Ченьчик, Востейков; по 8-й истребительной
бригаде–Шельтенов,Чернуха,Щапов,Сидоркин,Лушников,Москалев,
Шевелевидр.[ЦАМОРФФ.417.Д.43,1942,листы1,3,9,10,11].
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 Не отставали от снайперов и воины других подразделений.
Так,казахбоец6-йстрелковойроты574-госп121-йсдКалиевслужил
химинструктором.Воктябре1942г.онподалрапортнакомандирачасти,
вкоторомписал:«Направьтеменявротунапередовую.Когдаяуходил
нафронтотец,мать,жена,родныеприказалиубиватьнемцев.Чтояим
скажу?Отсюданевиднонемцев,ачтобыубиватьнемцевнадоихвидеть.
Проклятыефашистыхотят отнять свободнуюжизньумоегонарода.
Мститьнемцам,истреблятьих,вотчтояхочу»[ЦАМОРФФ.417.Д.27,
1942,лист101].ПросьбаКалиевакомандованиембылаудовлетворена.
Онбылотправленнапередовую.Запериодс10октябряпо6ноября
1942 г. Калиев из трехлинейной винтовки уничтожил 33 фашиста
[ЦАМОРФФ.417.Д.27,1942,лист99].

В ноябре 1942 г. казахи сержанты 232-й сдКушумбаев,
Тушиев и красноармеец Мурзахметов в разведке захватили в плен
немецкогообер-ефрейтора. При отходе Тушуев, Мурзахметов
и Кушумбаев убили 15 и ранили 10 солдат и офицеров
противника [ЦАМО РФ Ф.417.Д.27, 1942, листы 100 об.]. Еще
раньше братья Кушумбаевы взяли в плен ценного «языка».
Командующий 60-й армией генерал-майор И.Д. Черняховский
лично вручил братьям Кушумбаевым ордена Красного Знамени
[Пронин,Белозерцев,1976,стр.50].

Вночь с21на22ноября1942 г. разведгруппаот взводапешей
разведки574-го сп 121-й сд в составе 22 человекпод командованием
лейтенанта Андросова, преодолев препятствие переднего края
противника, решительным броском атаковала намеченный дзот, где
уничтожиладо30фашистовивзялавпленкомандиравзвода222-го
пехотногополка75-йпехотнойдивизиинемцевибезпотерьвернулась
обратно.Запроявленнуюдоблестьимужествопривыполнениибоевой
задачи участников операции командование дивизии наградило 5
человек орденом Красной Звезды и 8 человек медалью «За отвагу»
[ЦАМОРФФ.417.Д.7,1942,листы71-71об.].

Вянваре1943г.воины60-йармииподкомандованиемгенерал-
майора И.Д. Черняховского провели Воронежскую наступательную
операцию, в ходе которой также показали образцы доблести и
героизмамногиесолдатыиофицеры.Вчастности,605-й сп232-й сд
под командованием подполковника Г.С. Васильева отличился в бою
за Кочетовку, где «противник, сосредоточив превосходящие силы
и технику, хотел задержать успешное продвижение войск... бойцы
тов. Васильева уничтожая живую силу, захватили село с большим
количествомскладов...Васильеввсевремянаходилсявбоевыхпорядках
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батальонов,самличнонесколькоразводилбойцоввштыковуюатаку,
гдеипогибсмертьюхрабрых»[ЦАМОРФФ.33.Д.8,1942,листы133-
134]. За умелое руководство полком, за личную храбрость в бою, за
преданность родине до последней минуты жизни подполковнику
ВасильевубылопосмертноприсвоенозваниеГерояСоветскогоСоюза.

В целом, в ходе Воронежской операции было освобождено
110 населенных пунктов, включая правобережную часть Воронежа,
уничтоженосвыше8000ивзятовплен5859солдатиофицеровпротивника.
Крометого,былоуничтожено120дзотов,28артбатарей,37минбатарей,
9складовсбоеприпасами,атакжезахваченовкачестветрофеев7103
винтовок,290автоматов,230ручныхпулеметов,143станковыхпулемета,
266орудий,42миномета,свыше1000000патронов,45разныхскладов,
16танков,свыше600автомашин,205мотоциклов,307велосипедови
многодругогоимущества[ЦАМОРФФ.417.Д.431,1942,лист1].

Резюме

В целом, как показали проведенные исследования, воины 60-й
армиинарядусдругимичастямиКраснойАрмиивнеслисущественный
вклад в оборону Воронежа. На проявление героизма в армейских
условияхоказаливлияниесистемавоинскогообученияивоспитания,
организация службы войск, героико-патриотические традиции
вооруженныхсил,атакжеихпредназначениеивыполняемыезадачи.
Вусловияхкровопролитнойвойны,постояннойопасностидляжизни
советскиевоинывыстоялиипобедили.Огромнойдвижущейсилойдля
нихявлялисьтакиекачества,какпатриотизм,глубокоукоренившийся
в их сознании за годы строительства новой жизни, национальная
гордость за свою страну и готовность отдать все силы, даже саму
жизнь,дляотраженияагрессии.НародыСССР,защищаяРодинувгоды
Великой Отечественной войны, продемонстрировали такую ратную,
физическую и духовную стойкость, какой еще не знала история.
Дажевсамыедраматическиемоментыожесточеннойборьбысврагом
советскиелюдинетеряливерывпобедуистремленияделатьвсе,что
быловихсилах,дляеёприближения.

Спустя годы, это по достоинству оценило политическое
руководствоРоссии.16февраля2008г.ПрезидентВ.В.Путинподписал
Указ№206 о присвоении г. Воронежу почетного звания Российской
Федерации«Городвоинскойславы»,вкоторомподчеркнул«мужество,
стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в
борьбезасвободуинезависимостьОтечества»[Указ№206,2008].6мая
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2008г.,выступаявКремленацеремонииврученияграмотоприсвоении
почётногозвания«Городвоинскойславы»Воронежу,Луге,Полярному,
Ростову-на-ДонуиТуапсе,ВладимирВладимировичотметилзаслуги
Воронежа в годы Великой Отечественной войны, подчеркнув, что в
«тегодыэтобылединственныйгород,поделённыйлиниейфронтана
двечасти.212долгихднейиночейпродолжаласьгероическаяоборона
Воронежа,такинесдавшегосяврагу»[2008].

Воронежцы чтят память солдат и офицеров 60-й армии,
отдавшихжизнь за освобождение их родного города.Многие улицы
носят имена воинов и названия частей 60-й армии.В Воронеже
воздвигнуты памятники, к которым приходят жители города отдать
свойдолгпавшимгероям,возложитьвенкикподножиюпамятников.
Преподавателиучебных заведений, в частности сотрудникикафедры
истории,философииирусскогоязыкаВоронежскогогосударственного
аграрного университета им. императора Петра I, на занятиях
рассказываютшкольникам и студентам о солдатах и офицерах 60-й
армии,которыевбояхпротивнемецкихзахватчиковиихсателлитов
твориличудесагероизмаихрабрости,презираяопасностьисмертьи
проявляя невиданные в истории войнмужество, отвагу, стойкость и
самоотверженность
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ХЕРОЈСКИПОДВИЗИБОРАЦА60.АРМИЈЕТОКОМРАТНИХ
ДЕЈСТАВАУВОРОЊЕШКОЈОБЛАСТИУПЕРИОДУОДЈУЛА1942.

ДОЈАНУАРА1943.ГОДИНЕ

Резиме

 У раду су представљени херојски подвизи војника и официра
60.армије,којисуизвршениутокуратнихдејставапротивњемачко-
фашистичкихокупаторауВороњешкојобласти,упериодуизмеђујула
1942. и јануара1943. године.Ризикујућиживот, а у већини случајева
ижртвујућига,совјетскивојницисунастојалидаиспунепостављени
ратнизадатак.Подвизисубилииндивидуалногимасовногкарактера,
одговаралисуинтересимацјелокупногвојничкогдруштваизахтијевали
од војника и команданата изузетно јунаштво, чврстину и спремност
на самопожртвовање. Захваљујући подвизима совјетских војника и
другимоколностимауВороњешкојобласти,каоиудругимдијеловима
совјетско-њемачкогфронта,поникаојемитонепобједивостиВермахта.

Кључнеријечи:војно-патриотсковаспитање,херојскиподвизи,Други
свјетскират1942-1945.године,60.армија,ратнадејствауВороњешкој
области.
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разумевањаутицајаподкојимасеонусредњемвекуформирао.Затосеураду
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у Нишу о наставним јединицама које су у вези са историјом Византије у
уџбеницима за историју гимназија свих смерова и образовних профила
трогодишњегичетворогодишњегобразовања.Разматрајусеразлозикојису
наставникеисторијенавелидасеопределезанекиодуџбеникаизодобреног
каталогауџбениказасредњешколезашколску2016/2017.годину.Упоредном
анализомсадржајауџбеникакојијеувезисаисторијомВизантијеисугестијом
наставника историје за кориговање наставних јединица које се односе на
историјуВизантије,настојиседаседопринесеефектнијојобрадивизантијске
цивилизацијенанивоусредњихшколауРепублициСрбији.
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УВОД

Циљнаставеисторијеједакодученикаразвијеисторијскусвест,
учинидаразумејуисторијскипросторивреме,каоиисторијскедогађаје,
појаве и улоге истакнутих личности. Посебно је важно правилно
формирањеиндивидуалногинационалногидентитетаиразвојставова
неопходних за разумевање савременог света, те обликовање вештина
потребнихзаживотусавременомдруштву.

Иако је добро конципиран, садржински и језички уобличен и
богатдидактичко-едукативнимматеријалом,уџбеникзаисторију,као
наставносредство,веомазначајанзарадсаученицима,несумњивоне
може,каонидругапомоћнанаставнасредства,коликогодбиладобро
написана, да замени улогу наставника историје. Наставник преноси
знање ученицима, подстиче их на дискусију постављањем одређених
историјскирелевантнихпитања,продубљујењиховоинтересовање,али
развијаиактиванприступисторији,односноусмераваихнакреативан
исамосталанилигрупнирад.

Учењео српско-византијској културној баштинииодговорном
односу премањој, без обзира на то да ли је реч о духовном наслеђу
или остацима материјалне културе, битан је сегмент у обликовању
националногидентитетаиразумевањаутицајаподкојимасеонусредњем
веку формирао. На важност образовања о српској средњовековној
историји (тимеиисторијиВизантије),већуосновнојшколиуказао је
професорМаркоШуица:

„Српскосредњовековнокултурнонаслеђе,ствараноподдоминантним
византијскимутицајима,интегрисалојеусопствениидентитетиделове
западнихутицаја,чимесе јасноистичешири,регионалникарактер.
Светозаједнопредстављаспонуразличитихјакихкултурнихмодела
којисупојединачноилизаједноутканиуширепосматрануевропску
средњовековну баштину. Наглашавајући ученицима такве аспекте
наслеђа,стварасеиосећајприпадностинесамонацијивећиевропској
цивилизацији“(2010,стр.60).

Циљ истраживања овог рада био је добијање релевантних
податкаоприсутноститемавезанихзаисторијуВизантијеушколским
уџбеницима за историју средњег образовања. Зато су састављени
упитници намењени запосленима на пословима наставника историје
усредњимшколама.Очекиваниисходспроведенеанкетебио једасе
утврди у којим се разредима обрађују наставне јединице о историји
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Византије и који то уџбеник у коме се изучава историја византијске
државесенајчешћекористиурадусаученицима,безобзиранасмери
разредкоменаставниципредају.

Мотивзабављењеовимпроблемомпронашласамучињеницида
оваквоистраживањејошувекнијесистематичноспроведено,асматрам
даби значајнодопринелопобољшањуквалитетанаставногпроцесаи
образовања у целини.У сегменту којим се у раду бавимпретходних
истраживањанема.

ПоложајтемавезанихзаисторијуВизантијеунаставнимплановима
засредњеобразовање,различитје.Такосуупрограмузапрвиразред
гимнзијесвихсмероватемеизобластиисторијеВизантијезаступљене
спорадично, јер програм прати хронологију догађања старог века.
Удругојгодинигимназијевећсепојављујуразликеуплануипрограму
за друштвено-језички смер и гимназије општег типа у односу на
природно-математички смер. Присутност тема у вези са историјом
Византијевећајенадруштвено-језичкомиопштемсмеру.Кадајереч
осредњимстручнимшколамапостојиразликаизмеђутрогодишњеги
четворогодишњегобразовања.Учетворогодишњемобразовањујеброј
тема већи у односу на трогодишње, будући да они предмет слушају
две године, док је у трогодишњем образовању историја као предмет
предвиђенасамоуједнојгодини.

МеђуонимакојисеактивноивеомауспешноуРепублициСрбији
бавеметодикомнаставеисторијеуактуелномтренуткупосебноиздвајам
радовепроф.дрМаркаШуице(Шуица,2010,5–67;2008;2007,243–265;
Шуица–Стојановић, 2005). Својим доследним научним прегнућем
у последњој деценији веома је унапредио положај наставе историје
у целокупном образовном процесу у законским оквирима система
образовања.

МЕТОДЕ

Истраживање је спроведено путем упитника на нивоу четири
гимназије и петнаест средњих стручних школа у Нишу током
септембраиоктобрамесеца2017.годинеисастојалосеоданонимног
анкетирања наставника историје запослених у тим институцијама.3

3 Испитивање је извршено у четири нишке гимназије: Првој нишкој гимназији
„Стеван Сремац“, Гиманзији „Бора Станковић“, Гимназији „Светозар Марковић“
иГимназији „9.мај“.Међу средњимстручнимшколама анкетирани супрофесори
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Уанкети јеучествоваотридесети једаннаставникисторије.Одтога,
њих тринаесторо предаје у гимназијама, а осамнаесторо у средњим
стручнимшколама.Анкетајерађенаподшифромдабисеобезбедила
анонимностиштоискренијиодговоринапитања.

Однаставникајетраженодаодговоренапитањеукојимразредима
обрађују лекције из историјеВизантије, у складу са правилницима о
наставном плану и програму из историје за гимназије (Правилник
о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму
за гимназије,2011, стр.85–91)исредњестручнешколе (Правилнико
изменамаправилникаоплануипрограмуваспитањаиобразовањаза
заједничкепредметеустручнимиуметничкимшколама,2013,стр.58–
63).Затим,којиуџбеникзаисторијуукомесуобрађененаставнејединице
из историјеВизантије користе у раду са ученицима, у зависности од
смераиразредакомепредају,анаосновуизводаизрегистраодобрених
уџбеника–каталогауџбениказасредњешколе,одобренихзашколску
2016/2017.годину(Законоуџбеницимаидругимнаставнимсредствима,
чл. 35. стр. 1).Наставнициисторијеупитани су за разлоге који суих
подстаклидасеопределезаконкретануџбеник.Коначно,замољенису
дадајумогућесугестијекојимабисенаставнејединице,којесуувезиса
историјомВизантијеууџбеницимакојесуодабрали,моглеобрадитина
бољииефектнијиначин,наосновуњиховогискустваунаставииураду
саученицимасредњихшкола(Додатак).

Презентовањеставоваевалуиранихнаставникаисторијесредњих
школауНишусистематизованојетакоштопратиструктуруупитника
поделовима.Наравно,одвојенисуодговоринаставникакојипредајуу
гимназијамаододговоранаставникакојипредајуусредњимстручним
иуметничкимшколама.

историје у следећим установама: Економској школи, Правно-пословној школи,
Трговинској школи, Угоститељско-туристичкој школи, Медицинској школи „Др
Миленко Хаџић“, Првој техничкој школи „Милутин Миланковић“, Техничкој
школи„12.фебруар“,Машинскојшколи,Електротехничкојшколи„НиколаТесла“,
Електротехничкој школи „Мија Станимировић“, Грађевинској техничкој школи
„Неимар“, Прехрамбено-индустријској школи, Школи моде и лепоте, Уметничкој
школииМузичкојшколи.Користимприликудасезахвалимнапомоћи,стрпљењу
иразумевањукојесуминаставнициисторије,учеснициевалуације,свихгимназија
и средњихстручнихиуметничкихшколауНишу, спремноинесебичнопружали
токомизрадеовограда.
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РЕЗУЛТАТИ

На основу упоредне анализе садржаја уџбеника и наставног
програмаизисторијезагимназијеиодговораевалуиранихнаставника
историје у нишким гимназијама, извесно је да се ученициу првоми
другом разреду упознају са историјом Византије и њеним културно-
уметничкимзначајемзаправославно-хришћанскуЕвропу.

Будућидасунаставнипланипрограмизисторијезапрвугодину
гимназијасвихсмероваиодобрениуџбеницикојигаследеунајвећојмери
исти,ученицигимназијасвихсмеровазавршавајупрвиразредсаједнаким
сазнањимаопрвихшествековаисторијевизантијскедржаве.Међутим,
ђацидругогразредагимназијадруштвено-језичкогсмераигимназија
општег типа опширније свеобухватније и комплексније изучавају
Византијско царство од ученика другог разреда гимназија природно-
математичкогсмера.Разлогтомејесадржајнаставногпланаипрограма
за ученике другог разреда гимназија природно-математичког смера,
којипредвиђамањенаставнихјединицаувезисаисторијомВизантијеу
односунасадржајнаставногпланазаученикедругогразредагимназија
друштвено-језичког смера и гимназија општег типа. Нема сумње да
закономодобрениуџбеницизагимназијесвихсмеровапратенаставни
планипрограм.Стога јеисторијавизантијскецивилизацијеобрађена
целисходнијеукњигамазадругиразредгимназијадруштвено-језичког
смераигимназијаопштегтипа.

Налазим крајње  неумесним  коментарисање веродостојности
података у лекцијама које обрађују Византијско царство, будући да
су уџбенике за гимназије писали и рецензирали врсни медијевисти
данашњице (Радивој Радић, Смиља Марјановић Душанић, Срђан
Пириватрић,АлександарКрстићидр.).

Није споран ни одабир садржаја у лекцијама посвећеним
Византији. Начињена је, наиме, лепа равнотежа између политичке,
друштвене и културно-уметничке историје Византијског царства.
Наравно,оноликоколикојетонаставнипланипрограмдозволио.Разлике,
међутим, постоје у начину интерпретирања података, односно, стилу
ијезикуписањакојијекодпојединихуџбеникауспешнијеприлагођен
узрастуученикасредњихшкола.Леппримерзатојеуџбеникзадругу
годину гимназијеопштегидруштвено-језичког смераиздавачкекуће
„ФРЕСКА“чијисуауториРадивојРадићиЈасминаМилановић.

Пријатноизненађујетоштосунаставнициисторијегимназијау
Нишу,искључиво сопственимкритичкимсудом,или,пак, договором
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актива историчара, бирали уџбенике помоћу којих ће предавати, без
обзира на разлоге који су их на то навели. У прилог овом сведочи
чињеница да је исти наставник историје који предаје и првом и
другом разреду свих смерова у једној гимназији, изабрао уџбенике
различитихиздавачкихкућа.Такође,дешавалоседавишенаставника
једнегимназијекојипредајуистомразредуисмерукористеуџбенике
другихиздавача.

Наставници историје задовољни су, начелно, уџбеницима
из историје за први разред гимназија (свих смерова) и други разред
гимназијадруштвено-језичкогсмераигимназијаопштегтипа.Лекције
које обрађују историју Византије, у складу са наставним планом и
програмом,обликованесувеомауспешно.

Кадајеречоуџбеницимаизисторијезадругиразредгимназија
природно-математичкогсмера,наставне јединицеувезисаисторијом
Византијемогусемногобољеобрадити,наравно,уколикобинаставни
план и програм претрпео извесне измене. Средњовековна историја
могла би се повезати хоризонтално и вертикално, односно, могла би
се направити паралела догађаја из опште историје са догађајима из
националнеисторије.

Према садржају уџбеника и наставног плана и програма из
историје за образовне профиле трогодишњег и четворогодишњег
образовањаиодговоримаевалуиранихнаставникаисторијеунишким
средњим стручним и уметничким школама, јасно је да се наставне
јединицеувезисаисторијомВизантијеобрађујуупрвомразреду.

Извесно је да је историја Византије веома штуро заступљена,
какоунаставномплануипрограмуизисторијезаобразовнепрофиле
трогодишњег и четворогодишњег образовања, тако и у уџбеницима
којигапрате.

Иакојеууџбеникуизисторијезапрвиразредчетворогодишњег
образовања аутора Драгољуба Кочића прегледно и концизно дата
најосновнија историја Византије и њен утицај на Србију у средњем
веку, свакако има простора да се у књигу уврсти више илустрација
и историјских карата, кључних појмова, кључних личности, као и
фрагменатаизисторијскихизвора.

Несумњиво је да ученици средњих стручних и уметничких
школа заслужују бољи и садржајнији уџбеник из историје за први
разред трогодишњег образовања: у концепту, садржају, дизајну и сл.
Византијска цивилизација се не обрађује, а оно што се о Византији
узгредпомиње,углавномсрпско-византијскиодносиувремеНемањића,
урађенојеповршноинепрегледно.
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ДИСКУСИЈА

Анализанаставнихпрограмаипланова

a) загимназије

Наосновусадржајанаставногпрограмаизисторијезагимназије
друштвено-језичког смера, гимназије општег типа и гимназије
природно-математичког смера, извесно је да се ученици већ у првом
разреду упознају са најранијим почецима византијске државе, као и
хришћанскомвером,којапоредримскогправаихеленистичкекултуре
представљатрећукомпонентубезкојесеВизантијскоцарствонеможе
замислити(Острогорски,1959,стр.48).

Садржај наставних јединица у вези са рановизантијским
периодом4предвиђенихзаученикепрвогразредагимназијасвихсмерова
је исти: Доминат. Реформе Диоклецијана и Константина; Римска
култураураздобљуодIдоIVвека(религија,наука,уметност);Појава
иширењехришћанства;РимскепровинцијенаБалканскомполуострву;
Подела Римског царства. Опадање и пропаст Западног царства;
Сеоба народа и стварање „варварских“ држава на западу. Источно
царство,IV–VIвек.Јустинијановаобнова–Културарановизантијског
доба; Аварски походи и насељавање Словена на Балкану (Правилник
оизменамаидопунамаправилникаонаставномплануипрограмуза
гимназије,2011,стр.85–86).Међутим,учениципрвогразредагимназија
природно-математичкогсмераимајујошдветематскејединицекојесу
увезисаисторијомВизантије.Реч јеопокрштавањуСрбаињиховој
ранојписменостииСрбимаисрпскојдржавидокрајаXIIвекаињеним
односимасаВизантијом,БугаримаиУгрима (Правилникоизменама
и допунама правилника о наставномплану и програму за гимназије,
2011,стр.86).

Када је реч о средњовизантијској епохи и позновизантијској
епохи, упоређујући садржајнаставнихпрограмаизисторије за други
разред гимназија свих смерова, приметно је да се ситуација битно
разликује.

4  Према периодизацији академика Георгија Острогорског, историја Византијског
царстваподељенајенарановизантијскипериод(324–610),средњовизантијскипериод
(610–1025)ипозновизантијскипериод(1025–1453)(в.Острогорски,1970,стр.7–29).
Опотребипериодизацијеисторијеиуопштеотомедалиисторијутребаделитина
периодевидетибриљантнустудијуЖакаЛеГофаТребализаистасецкатиисторију
напериоде?
(ЛеГоф,2017).
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Сједнестране,ученицигимназијадруштвено-језичкогсмераи
гимназијаопштегтипаудругомразредусвогшколовањаучеоисторији
Византије одVII доXV века,њеној култури, значају и византијском
комонвелтукрозразненаставнејединице:Хришћанскацрквадораскола
1054. године (рано монаштво, мисионарска делатност, улога цркве
токомIXиXвека–цезаропапизамупоређењусаодносомдржавеицркве
уВизантији,великираскол1054.годинеињеговепоследице);Византија
одVII доXII века (реформа цараИраклија, борбе противАрабљана,
успонВизантијеувремеМакедонскединастије);Културараногсредњег
века(разликеизмеђукултураВизантијеизападнеЕвропе,манастирска
култура,односпремаБогуураномсредњемвеку);Крсташкиратови;
Односдржавеицрквеупозномсредњемвеку;КултурапознеВизантије
(процват уметности у доба Комнина, Византија после Четвртог
крсташког рата, ренесанса Палеолога) (Правилник о изменама и
допунамаправилникаонаставномплануипрограмузагимназије,2011,
стр.86–87).

Поред тога, две тематске целине које обрађују насељавање
СловенанаБалканистварањепрвихсрпскихдржаваисрпскинарод
ињеговесуседеодXIIдоХVвека(Правилникоизменамаидопунама
правилникаонаставномплануипрограмузагимназије,2011,стр.86–
87)неизоставноусвојимподтематскимнаставнимјединицамаговорео
Византији.Тојезатоштосесрпскасредњовековнадржаваполитички
стваралаиразвијалаподутицајемВизантијскогцарства,штосуСрби
примилихришћанствоизВизантије,каоитоштосусесрпскакултура,
правоипривреданепосредноослањалинаВизантију.

С друге стране, из садржаја наставног програма за ученике
другог разреда гимназија природно-математичког смера видљиво је
да се термин „Византија“ не помиње ни у једној тематској јединици.
ОправданосеможепретпоставитидасеоВизантијскомцарству,ипак,
може „чути“ у оквиру наставних јединица Словенски свет у доба
феудализмаикултурасредњовековногсветаупозномсредњемвеку.Уз
то,тематскацелинаСрпскинарододXIIдоХVвека(ДржаваНемањића,
Културасрпскесредњовековнедржаве,СредњовековнаБосна,Продор
Турака на Балкан и њихова прва освајања, Држава Лазаревића и
Бранковића,Губитакдржавнесамосталности)(Правилникоизменама
и допунама правилника о наставномплану и програму за гимназије,
2011,стр.86–87)неминовносеморадотицативизантијскедржавепод
чијимсуседруштвено-политичкомутицајемобликовалесрпскеземље
уовомпериоду.
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б)засредњестручнешколе

Имајући у виду садржај наставног програма из историје за
образовне профиле трогодишњег и четворогодишњег образовања
(Правилникоизменамаправилникаоплануипрограмуваспитањаи
образовањазазаједничкепредметеустручнимиуметничкимшколама,
2013,стр.58–63)запаженоједасеискључивоупрвомразредуобрађују
наставнејединицекојесуунепосреднојвезисаисторијомВизантије.

Садржај програма за образовне профиле трогодишњег и
четворогодишњегобразовањадонеклејеисти:Србиињиховоокружење
усредњемвеку,саподтематскимјединицама:Србиињиховоокружење
ураномсредњемвеку,Србиињиховоокружењеупозномсредњемвекуи
СрбииосталибалканскинародиуборбипротивОсманлија(Правилник
оизменамаправилникаоплануипрограмуваспитањаиобразовањаза
заједничкепредметеустручнимиуметничкимшколама,2013,стр.59;
61).Иакосетермин„Византија“самонаједномместупомињеунаставном
плану из историје за образовне профиле трогодишњег образовања
(Правилникоизменамаправилникаоплануипрограмуваспитањаи
образовањазазаједничкепредметеустручнимиуметничкимшколама,
2013,стр.59)византијскацивилизацијапланморапрожимати,будући
дајеРомејскоцарствоутицалонаразвојсрпскесредњовековнедржаве.

У оквиру садржаја наставног програма за образовне профиле
четворогодишњег образовања, међутим, налазе се тематске јединице
које су свакако у вези са историјом Византије. Реч је о појави и
ширењу хришћанства; особеностима развоја друштва и државе
у Византији (утицају римског наслеђа, покушају обнове Римског
царства – Јустинијан, феудализацији, значају хришћанства и Цркве,
односусЈужнимСловенимаиосталимнародимаБалкана);црквеном
расколу 1054. године, православној цркви и њеној улози и значају;
културним областима и њиховим обележјима на простору Европе
и Средоземља; византијској култури – хеленистичком и римском
наслеђу,уметности,ренесансиПалеолога;каоисрпскојсредњовековној
култури–књижевности,уметности,културнимвезамасасуседимаи
значајнимкултурно-историјскимспоменицима(Правилникоизменама
правилникаоплануипрограмуваспитањаиобразовањазазаједничке
предметеустручнимиуметничкимшколама,2013,стр.61).
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Анализауџбеникаизисторије

а)загимназије

Увидомукаталогодобренихуџбениказасредњешколе(Закон
оуџбеницимаидругимнаставнимсредствима,чл.35.стр.1)можесе
закључитидасуиздавачкекућеуРепублициСрбијипонудиленајвише
уџбениказапрвиразредгимназија–чакпетуџбеника.Тоинетреба
превишедаизненађује, јер јенаставнипланипрограмизисторијеза
првугодинугимназијасвихсмероваунајвећојмериисти.ТакосуЈП
„ЗАВОДУ ЗА УЏБЕНИКЕ“ одобрена два уџбеника. Аутори једног
уџбеника су Татјана Катић и СнежанаФерјанчић (Решење министра
бр.: 650-00-00029/2003-03 од 4. 7. 2003), а другог Татјана Катић и
ДушанИлијин(Решењеминистрабр.:650-02-10/2012-06од4.12.2012).
Издавачка кућа „KLETT“ понудила је уџбеник Мирка Обрадовића
(Решење министра бр.: 650-02-129/2012-06 од 13. 8. 2012). Снежана
Ферјанчић,ДанијелаСтефановић,РадивојРадићиЗорицаНедељковић
написалисууџбеникзаиздавачкукућу„ФРЕСКА“(Решењеминистра
бр.:650-02-118/2012-06од28.1.2013).За„НОВИЛОГОС“уџбениксу
припремилиДушкоЛопандић,ВладимирПетровићиИванаПетровић
(Решењеминистрабр.:650-02-290/2012-06од18.2.2013).

Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС
одобрило је за други разред гимназија друштвено-језичког смера и
гимназијаопштегтипаследећеуџбенике(Законоуџбеницимаидругим
наставним средствима, чл. 35. стр. 1): ЈП „ЗАВОДУЗАУЏБЕНИКЕ“
одобрен је уџбеник Смиље Марјановић Душанић и Марка Шуице
(Решење министра бр.: 650-02-00053/2002-03 од 24. 9. 2002), као и
уџбеникКатаринеМитровић(Решењеминистрабр.:650-02-347/2015-06
од20.1.2016).Издавачкакућа„ФРЕСКА“понудилајеуџбеникаутора
РадивојаРадићаи ЈасминеМилановић (Решењеминистрабр.650-02-
451/2015-06од1.3.2016),док је заиздавачкукућу„KLETT“уџбеник
написаоСрђанПириватрић(Решењеминистрабр.:650-02-582/2013-06
од18.2.2014).

За други разред гимназија природно-математичког смера,
Министарствопросвете,наукеи технолошкогразвојаРСодобрило је
три уџбеника (Закон о уџбеницима и другим наставним средствима,
чл. 35. стр. 1). ЈП „ЗАВОДУ ЗА УЏБЕНИКЕ“ одобрен је уџбеник
СимеЋирковића (Решењеминистра бр.: 601-04-112/91 од 20. 6. 1991).
За издавачку кућу „ФРЕСКА“ уџбеник су писали Биљана Крстић и
АлександарКрстић(Решењеминистрабр.:650-02-65/2012-06од25.1.2013),
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док су аутори Душко Лопандић, Александра Колаковић и Ивана
Петровићрадилиуџбеникзаиздавачкукућу„НОВИЛОГОС“(Решење
министрабр.:650-02-71/2014-06од13.8.2014).

У уџбенику ЈП „ЗАВОДА ЗА УЏБЕНИКЕ“ из 2003. године,
рановизантијски (позноримски)периодобрађен јеупетлекција:Доба
домината; Римска култура у доба Царства; Хришћанство; Крај
античког света; Балканско полуострво под римском влашћу, које
обухватајупоследњихтридесетстраницаууџбенику(Ферјанчић–Катић,
2003, стр.216–246).Ауторовогделауџбеника јеСнежанаФерјанчић.
Лекцијесусразмерноподељененатематскецелине.Напочеткусваке
одлекцијадатјејасануводочемућебитиречиутексту.Врлоконцизно
интерпретиране и садржински веома успешно обрађене наставне
јединице прате добро илустроване карте и слике са објашњењима.
Реткосе,међутим,уоквирулекција,моженаћипреводизделанеког
историјског извора, као и објашњење мање познатих речи. Након
сваке лекције налазе се хронолошкипостављене и добро осмишљене
најважнијетезеизградиваијасноконципиранапитањазаобнављање
пређеногградива.Накрајудолазевежбања,састављена,углавном,од
фрагмената одређеног историјског извора и питања која су у вези са
њим,чијајесврхадађакеподстакнунаразмишљање.

У оквиру четвртог, последњег, поглавља Позна антика и рани
средњивекууџбеникуЈП„ЗАВОДАЗАУЏБЕНИКЕ“из2013.године,
седам лекција непосредно изучава историју Византије:Позно римско
царство – доминат и подела државе; Хришћанство; Византијско
царство од 4. до 6. века; Култура рановизантијског доба; Аварски
походиинасељавањеСловенанаБалкан;ПокрштавањеСрбаињихова
рана писменост и Срби и српске државе до краја 12. века (Катић–
Илијин,2013,стр.189–200;221–247).ЛекцијејеобрадиоДушанИлијин
иподељенесупотематскимјединицамакојенапрвипогледделујујако
сажето, али су концизно садржински уобличене. На почетку лекција
налазесеапстракти,којимасеуводиутему,икључнеречи.Богатесу
картамаиилустрацијамасаобјашњењима.Драгоценојетоштосвака
лекцијасадржидеоизодређеногисторијскогизвора.Накрајулекција
налазесерезимеиинајбитнијипојмовисаглавнимтезамаизградива,
каоипитањазаобнављање.Коначно,вежбањанакрајуконципирана
су веома занимљиво [на пример дате суфотографијеСветеСофије у
ИстанбулуихрамаСветогСавеуБеоградукакобиученициувидели
сличности(иразлике)уградитељству](Катић–Илијин,2013,стр.228).

Мирко Обрадовић у уџбенику издавачке куће „KLETT“
обрадио је рановизантијски период у пет лекција. Прве три лекције
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(Позноримскоцарство–периоддомината;РелигијеуРимскомцарству
иуспонхришћанстваиНаукаикултураупериодуРимскогцарства)
налазесеуоквирутематскецелинеАнтичкиРим(Обрадовић,2012,стр.
242–263).Упоследњој,шестој,целиниПознаантикаиранисредњивек
конципиранесулекцијеВеликасеобанародаикрајантичкогсветаи
Византија, насељавањеЈужнихСловенанаБалканскомполуострвуи
крајВеликесеобенарода (Обрадовић,2012,стр.264–282).Напочетку
поглављадатесухронолошкелинијесанајбитнијимдогађајима,кључне
речиипојмовииапстрактикојиуводеуградиво.Лекцијесуприлично
опширне,подељененамањетематскејединицесадостадетаља,садрже
веомалепеилустрацијесаобјашњењимаиквалитетноурађенекарте.
Велики квалитет овог уџбеника чине објашњени непознати појмови,
напримерПорфирогенит–грч.„рођенупурпуру“,апурпурнајебила
царска боја, друго име византијског цара и писца Константина VII
(Обрадовић, 2012, стр. 280). На крају лекција налазе се хронолошке
табеле, питања и задаци за обнављање градива. Додатни квалитет
уџбеникачинезанимљивостиизисторијскихизворазаонекојижеледа
знајувише.

Уџбеник издавачке куће „ФРЕСКА“ изучава најранији период
Византијскогцарствакроздесетлекцијакојесеналазеудвемавеликим
тематскимцелинама:СтаромРиму(РимскадржаваудобаДиоклецијана
иКонстантина,култураРимаудобацарства,Хришћанство,Пропаст
РимскогцарстваиЦентралнииСеверниБалканподримскомвлашћу)
иРаномсредњемвеку(Византијскоцарство,IV–VIвек.Јустинијанова
обнова,Културарановизантијскогдоба,Аварскипоходиинасељавање
Словена на Балкану, Покрштавање Срба и њихова рана писменост,
Балканско полуострво) (Ферјанчић–Стефановић–Радић–Недељковић,
2015,стр.183–213;214–260).Напочеткусвакогпоглављадатјеконцизан
уводупроблематику, апрепочеткалекцијаналазе се апстрактикоји
уводе у градиво. Лекције су сразмерно подељене на мање тематске
одељке,садржевеликибројвеомалепихилустрацијасаобјашњењима
и квалитетно одрађене карте. Поред основног текста који је стилски
јасно уобличен, велики квалитет уџбеника јесте у пратећем тексту,
којинајчешћесадржиделовепреводаизисторијскихизвора,углавном
намењених оним ђацимамотивисанимда знају нешто више.Неретко
су у лекцијама дата објашњења мање познатих речи [на пример:
тема(грч.thema)првобитниназивзавојниодред,аодVIIвекавојно-
административна јединица у Византији] (Ферјанчић–Стефановић–
Радић–Недељковић,2015,стр.257).Накрајулекцијаналазесепитања
изадацизаобнављањеградива.Посебнувредностуџбеникачинитзв.
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Раднидеонакрајусвакетематскецелине,којисадржидивнеодломке
изисторијскихизвораипитањаувезисањимакојабиученикемогла
навестинадискусију.

Ууџбеникуиздавачкекуће„НОВИЛОГОС“десетлекцијајеу
непосреднојвезисаисторијомВизантије.ТакосеупоглављуСтариРим
обрађују лекцијеДоминат – реформе Диоклецијана и Константина;
РимскакултураураздобљуодIдоIVвека;Појаваиширењехришћанства
иРимскепровинцијенаБалканскомполуострву(Лопандић–Петровић–
Петровић, 2013, стр. 264–297). У тематској целини Позна антика,
Византија и насељавање Словена на Балкан четири лекције тичу се
рановизантијскогпериода:ПоделаРимскогцарства,опадањеипропаст
Западног римског царства; Источно Римско царство (Византија)
од IVдоVIвека;Културараногвизантијскогдоба;Аварскипоходии
насељавањеСловенанаБалкан (Лопандић–Петровић–Петровић, 2013,
стр.298–306,315–339).ПоследњепоглављеРанисредњивектематизује
лекцијеПокрштавањеСрбаињиховаранаписменостиСрбиисрпске
државедо крајаXII века (Лопандић–ПетровићВ.–ПетровићИ., 2013,
стр. 359–373). На почетку сваког поглавља постављена је његова
структура,хронолошкалинијасанајбитнијимдогађајимаијасноуводно
излагање.Лекцијесусастављенеизмањихтематскихјединицаибогате
суилустрацијамасаобјашњењима.Наодговарајућимместима,прожете
су одломцима из историјских извора или стручне литературе. Поред
тога,садржејасноназначенезанимљивостиизисторијекојесуувезиса
обрађиваномтемомитекстовенештокомплекснијеприродезађакекоји
желедасавладајувишеградиваодоногпредвиђеногзасредњошколски
узраст. Приложене карте, притом, веома јасно и прецизно урађене,
доприносе лакшем усвајању градива, а неретко су дате биографије
знаменитихличности.Накрајусвакелекцијеналазесенајважнијетезе
изградива,кључнеречи,кључнеличности,каоиконцизнапитањаза
обнављање.Наконсвакогпоглављадатисупригоднитестовизапроверу
и обнављање читаве тематске целине. Великом квалитету уџбеника
доприноси речник непознатих појмова који се налази на крају књиге
(Лопандић–ПетровићВ.–ПетровићИ.,2013,стр.374–376).

Свипонуђениуџбеницизадругиразредгимназијaдруштвено-
језичког смера и гимназија општег типа концептуално, садржински,
дизајном, каоиразноликимдидактичко-едукативнимматеријаломна
завидномнивоуобрађујуисторијуВизантије,билодасерадиолекцијама
које се директно тичу византијске државе (Марјановић-Душанић–
Шуица,2002, стр.6–17,48–53,218–237;Пириватрић,2014, стр.30–34,
42–43, 59–60, 75–76, 84–86, 89–90, 112–119, 137–145, 161–168, 174–176;
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Радић–Милановић, 2016, стр. 6–18, 42–47, 94–98, 132–141;Митровић,
2016,стр.7–19,35–40,48–50,73–78,125–129),илисеулекцијамаради
осрпскимземљама,којесусагледанекроздржавно-правнуидеологију
средњовековне хијерархије држава на чијем је челу био византијски
цар(Марјановић-Душанић–Шуица,2002,стр.54–89,154–215,238–288;
Пириватрић,2014,стр.45–57,93–102,178–265;Радић–Милановић,2016,
стр. 65–86, 147–237; Митровић, 2016, стр. 52–71, 130–220). Уџбеници
обилују преводима фрагмената најрелевантнијих историјских извора
инаучно-стручнелитературеоисторијиВизантијскогцарства.Богати
сувеомауспешноизрађенимилустрацијамаубоји,каоиквалитетним
и прецизним картама. Поред тога, неретко садрже занимљивости из
византијске историје. Тако су, на пример, у уџбенику издавачке куће
„KLETT“датисаветивизантијскогаристократеКатакалонаКекавмена
намењенимладим ромејским достојанственицима (Пириватрић, 2014,
стр. 64), док су у уџбенику издавачке куће „ФРЕСКА“ приложене
византијскепословице(Радић–Милановић,2016,стр.141).

Упадљиво је, међутим, да је уџбеник издавачке куће
„KLETT“ опширнији и детаљнији у односу на уџбенике других
издавачких кућа, што би могло да буде, у неком сегменту, донекле
оптерећујуће за узраст ученика средњих школа. С друге стране,
уџбеник издавачке куће „ФРЕСКА“ језиком, стилом и реченичним
конструкцијама највише одговара ђачком узрасту средњошколаца.
Драгоценојеитоштосејединокодовогуџбеника,одсвихпонуђених
за други разред гимназија друштвено-језичког смера и гимназија
општег типа, на крају налази хронолошка табела са догађајима
паралелно у Европи и свету и у Србији (Радић–Милановић, 2016,
стр.238–246).Структураидизајнуџбениказадругиразредгимназија
друштвено-језичког смера и гимназија општег типа ослањају се
на структуру и дизајн уџбеника за први разред гимназија својих
издавачкихкућа.

Будући да је уџбеник за други разред гимназија природно-
математичког смера аутора Симе Ћирковића настао с почетка
деведесетихгодинаXXвека,извесноједанепратидизајнуџбеникау
XXIвеку.УпоглављуЈужнословенскинародиињиховисуседиупозном
средњем веку површно се и тек узгред помиње историја Византије.
То,свакако,мораимативезеснаставнимпланомипрограмом,којије
предвиђаодругачијуконцепцијуградивадеведесетихгодинапрошлога
столећа. Наиме, утицај Византије на околне народе обрађује се кроз
трилекције:Осамостаљивањеиуспонсрпскедржаве;Турскаосвајања
балканскихземаљаисарадњабалканскихнародауборбипротивТурака
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иСредњовековнакултура(Ћирковић1995,стр.25–37,67–75,82–86).У
њимасе,ипак,налазејасне,црно-белекартеипонекаилустрацијакоја
нијеубоји.Накрајулекцијадатисуодломциизисторијскихизвора,
кратакподсетникнајбитнијегделаградива,каоипитањаизадациза
обнављање.

Ууџбеникуиздавачкекуће„ФРЕСКА“двелекцијеизпоглавља
Европа у развијеном и позном средњем веку непосредно обрађују
Византијскоцарство.РечјеолекцијамаВизантијаисловенскисветод
11.до15векаиСредњовековнакултура(КрстићБ.–КрстићА.,2013,стр.
23–27,32).Поредтога,утематскојцелиниСрпскинародод12.до15.
века,недвосмисленосе,додушесажето,говориополитичко-привредно-
социолошко-културолошком утицају Византије на средњовековну
Србију (Крстић Б.–Крстић А., 2013, стр. 34–55, 60–65). На почетку
поглављадатјејасануводкојисмештаобрађеноградивоуисторијски
простор и историјско време. Лекције садрже концизне апстракте,
подељене су на мање тематске јединице, обилују добро изабраним
илустрацијамаикартамаубоји,каоиобјашњењиманепознатихречи.
Великиквалитетуџбеникачини,поредосновногтекста,пратећитекст
који,углавном,тематизујезанимљивостиизградива.Накрајулекција
налазесепитањазаобнављањеградива,алииодломциизисторијских
извораилистручнелитературе,какобисеђацимадодатноприближило
градиво. За похвалу је тошто је на крају уџбеника дата хронолошка
табеласадогађајимаупоредоуЕвропиисветуиуСрбији(КрстићБ.–
КрстићА.,2013,стр.220–230).

КрозлекцијеизпоглављаЕвропаупозномсредњемвекууџбеника
издавачкекуће„НОВИЛОГОС“провлачесе,понегде,тематскејединице
увезисаисторијомВизантије.ТакојеобрађенВеликираскол(шизма)1054.
године (Лопандић–Колаковић–Петровић, 2014, стр. 9–10) иКрсташки
ратови(Лопандић–Колаковић–Петровић,2014,стр.14–16).Упоглављу
Српски народ од XII до XV века, природно, прожима се византијска
цивилизацијаутоликоколикојеутицаланасрпскеземљеусредњемвеку
(Лопандић–Колаковић–Петровић,2014,стр.48–109).Уџбеникјеконцептом
и дизајном истоветан уџбенику за први разред гимназије издавачке
куће„НОВИЛОГОС“.
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б)засредњестручнешколе

Када је реч о уџбеницима из историје за образовне профиле
трогодишњег и четворогодишњег образовања, избор је веома
сужен (Закон о уџбеницима и другим наставним средствима, чл. 35.
стр. 1). Очито је да издавачке куће у Републици Србији нису биле
заинтересованезауџбеникеизисторијезасредњестручнеиуметничке
школе. Тако постоји један једини уџбеник за први разред образовног
профила четворогодишњег образовања који је издало ЈП „ЗАВОД
ЗА УЏБЕНИКЕ“. Написао га је Драгољуб Кочић (Решење министра
бр.: 650-02-79/2005-06 од 12. 7. 2005). Не мање срећна ситуација је
и са уџбеницима за први разред образовног профила трогодишњег
образовања. Иста издавачка кућа понудила је два уџбеника за први
разред образовног профила трогодишњег образовања. Аутори првог
уџбеника суМилутинПеровић иНовица Бојовић (Решењеминистра
бр.: 601-04-66/91 од 20. 6. 1991), а другог ДанилоШаренац (Решење
министрабр.:650-02-348/2014-06од14.1.2015).

У уџбеникуДрагољубаКочића прегледно и јасно су обрађене
тематске јединице: Доминат; Рано хришћанство; Криза и подела
Царства; Балканске земље под римском влашћу; Крсташки ратови;
ВизантијскакултураиРасколухришћанскојцркви (Кочић,2016,стр.
63–68,81–82,90–92,116).Удвеодпетнаестлекција,уоквирупоглавља
Средњи век, директно се обрађује Ромејско царство: Византија и
Арабљани у раном средњем веку иВизантија под влашћу Палеолога
(Кочић, 2016, стр. 83–85, 126–128). Такође, у оквиру лекција које се
тичу српских земаља у средњем веку прекоСрбије у добаНемањића
до Турских освајања на Балкану (Кочић, 2016, стр. 99–105, 129–159)
неизоставно се провлачи политичко-културолошки утицај Ромеја на
Србијуинадругебалканскенароде.Лепеилустрацијесаобјашњењима
ипрецизноурађенекартедоприносеквалитетуовогуџбеника.Накрају
лекцијаналазесепитањазаобнављањеградива.

У великој тематској целини Средњи век уџбеника Милутина
ПеровићаиНовицеБојовића,кроздесетлекција–однасељавањаСловена
наБалканскополуострвопрекосрпскедржавеуНемањићкомпериоду
допада балканских земаља подОсманлијску власт– веома површно
се говори о Византији, а подаци који се односе на Ромејско царство
тичу се, претежно, политичке историје (Перовић–Бојовић, 2008, стр.
12–50).Извесноједајетоувезисадругачијомконцепцијомнаставног
планирања градива деведесетих година прошлога века. Лекције су
подељененамањетематскејединицеисадржеодломкеизисторијских
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изворакојисеодносенаобрађиваноградиво.Накрајусеналазикратак
подсетниксанајбитнијимтезамаизградиваипитањимазаобнављање.
Дизајнуџбеника,његоваструктура,начининтерпретирањаподатакаи
представљањеилустрацијанеодговарајуXXIвеку.

Уџбеник Данила Шаренца састављен је на готово идентичан
начинкаоипретходнонаведени.УпоглављуСрбиињиховоокружење
у средњем веку, кроз десет лекција, од досељавања Срба на Балкан
преко српске државе у доба Немањића до пада балканских земаља
подОсманлијску власт, веома сажето, уткано је градиво из историје
Византије и углавном се односи на политичко-културне прилике у
којима суСрби имали додирних тачака саЦарством (Шаренац, 2015,
стр. 17–49).Међутим, за похвалу је то што овај уџбеник на почетку
поглављаимаконцизнухронолошкутабелу,каоитоштосупрепочетка
свакелекциједатекључнеречизалакшекретањекрозградиво.Лекције
садрже успешно израђене илустрације у боји, прецизне карте, као и
објашњењамањепознатихпојмова.

Анализаупитника
а)загимназије

Сви евалуирани наставници историје запослени у нишким
гимназијама,безобзиранасмеркомепредају,одговорилисудањихови
ђаци о историјиВизантије уче у првоми другом разреду током свог
четворогодишњегшколовања.

Изупитникакојисупопуњавалинаставнициисторијекојипредају
првом разреду гимназија свих смерова види се да су се определили
или за уџбеник Татјане Катић и Душана Илијина ЈП „ЗАВОДА ЗА
УЏБЕНИКЕ“илизауџбеникиздавачкекуће„НОВИЛОГОС“.Разлози
којенаводеразличитесуприроде.

Из одговора наставника историје који предају другом разреду
гимназија друштвено-језичког смера и у гимназији општег типа,
видљиво је да су заступљени сви уџбеници из каталога уџбеника за
средњешколеодобренихзашколску2016/2017.годину,изузевуџбеника
издавачке куће „KLETT“. Неки од испитаника навели су и разлог
заштосенисуопределилизаовајуџбеник,иаконаставнимсадржајем
заслужује пажњу и одговара свим правилима дизајна уџбеника (Г1).
Наиме,кажеседајеагресивнакампањакојујеиздавачкакућа„KLETT“
водила изазвала потпуно супротан ефекат и усмерила их на друге
издавачкекуће(Г1).
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У другом разреду гимназија природно-математичког смера у
Нишу,наосновуодговаранаставникаисторијеизупитника,очито је
дајеуупотребиискључивоуџбеникиздавачкекуће„НОВИЛОГОС“.

За уџбеник Татјане Катић и Душана Илијина каже се да је
изабран због дугогодишње традиције и добре сарадње са ЗУНС-ом
(Г8).Поредтога,заученикекојижеледаидунатакмичењеуобласти
историје,овајуџбеникјенајприхватљивијијерједетаљнијиоддругих,
и наставници сматрају да се питања на тестовима за такмичење
фреквентнијебирајууправоизуџбеникаЗУНС-а(Г9).Кажесеитода
ђацикојисеопределедастудирајуисторијунаФилозофскомфакултету
Универзитета у Нишу, према неформалном договору професора са
Департмана за историјуФФ, припремају градиво за пријемнииспит
изуџбеникаЗУНС-а.Стогасусенаставнициопределилизапоменути
уџбеник како би својим ђацима увелико олакшали будућу припрему
запријемнииспит (Г9).Наставне јединицеууџбеникукојесуувези
саисторијомВизантијепратенаставнипланипрограм,коректносу
обрађенеиприлагођенесуђачкомузрасту(Г12).

Уџбеник Душка Лопандића, Владимира Петровића и Иване
Петровић од свих понуђених уџбеника највише прати наставни
програм,одговарасвимправилимадизајнауџбеника,садржајјејасан
иприступачанученицима(Г3),тејенаосновукомпаративнеанализе
текста,илустрацијаирадногделасвихуџбениказапрвиразред,актив
историчаразакључиодајеовајуџбеникнајсадржајнији(Г6).

Штосеовогуџбеникатиче,датајесугестијадасемалојасније
урадидеоо поделиРимског царства, јер је ученицима генералнотај
деоизкњигетешкоразумљив(Г3).Билојепредлогадаууџбеникубуде
изворних текстова на оригиналном језику – латинском или грчком,
а затимда се да српскипревод, будућида ђаке збуњује хеленизација
Ромејскеимперије(Г6).

За уџбеник Смиље Марјановић Душанић и Марка Шуице
наставнициистичудасепоказаоврлозадовољавајућимтокомвишеод
деценијеипо,коликојеупонуди,тедаоноштоједобронисужелелида
мењају(Г8).Сматрајудајеууџбеникувеомадоброобјашњенаисторија
Византијеињенакултура;дасезбогмалогбројапредвиђенихчасоваза
историјуВизантије овајпериодтешкоможебољеобрадитиууџбенику
(Г7).ДатајесугестијадасеиздаCDсакраткимдокументарнимфилмом
о историји Византије и њеној култури, укључујући и византијску
музику,какобисеевентуалнонадокнадилооноштонијебиломогуће
приближитиученицимауписанојформииилустрацијама(Г7).
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 НаставницикојисусеопределилизауџбеникКатаринеМитровић
наводедасугаизабралинајпрезбогиздавачкекућеукојојјеобјављен,
али и због ђака који се спремају за такмичење у области историје.
Но,истичудањимегенералнонисузадовољнииданамеравајудагазамене
(Г9).Сматрајудасујезикистилнеприлагођениузрастукојемјеуџбеник
намењен,каоитодасусеаутору,неретко,поткрадалематеријалне
грешке(Г9).Окојимсематеријалнимгрешкамаспекулисало,међутим,
није било речи у упитнику, иако је билопростора да се наведу.Што
се наставних јединица које су у вези са историјом Византије у овом
уџбеникутиче,кажеседагенералнопратенаставнипланипрограм,
алидасемогуподићинамноговишиниво,уосталом,каоикомплетан
уџбеник(Г9).

За уџбеник другог разреда гимназија друштвено-језичког
смераигимназијаопштегтипаиздавачкекуће„ФРЕСКА“наставници
наглашавају да поред тога што прати наставни план, омогућује
остваривање општих стандарда постигнућа и подстиче ученике на
размишљањеидискусију.Истичудатекстузрочно-последичнопрати
структурне тезе и да није оптерећен сувишним дескрипцијама (Г1).
Посебно подвлаче да је предност овог уџбеника у односу на друге
у препознатљивој „Радићевској“ реченици која је прецизна, јасна и
стилски уобличена, приступачна ученицима средњих школа, као и
тодасу утекстувеомалепонаглашенекључнеречии врло успешно
објашњене непознате речи (Г4). Један од, мени лично симпатичних,
одговоранапитање заштосу сеопределили законкретануџбеник,у
овомслучајубиоје:искрено,највишејеутицалоимеаутора;кадасе
појавиоуџбениксаименомРадивојаРадића,определилисмосезањега
без увида у структуру уџбеника.Испоставило се да смо направили
правиизбор(Г5;Г11).

Изнетесусугестиједасеурадиелектронскаверзијаовогуџбеника
садодаткомдидактичкогматеријалаипонудеафирмисанитекстови
излокалнеисторијеСрбијекојисуувезисаисторијомВизантије(Г4).
Стога су предложили да се у уџбенику осмисле мали истраживачки
задацикојибибилиувезисалокалномисторијомСрбијекојабаштини
историјуВизантије(Г5).

Наставници историје сматрају да је уџбеник другог разреда
гимназије природно-математичког смера издавачке куће „НОВИ
ЛОГОС“уодносунадругадвапонуђенапомериученика(Г9),односно
дасулекцијеприлагођенеузрасту (Г10);дапратинаставнипрограм,
као и то да му је садржај јасан и прилагођен ученицима гимназија
природно-математичкогсмера(Г3),дајеодличноилустрован,даима
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прецизнекартекојепратеградивоидоброформулисанапитањакоја
помажуученицимадаобновеградиво(Г10).

Међутим, каже се и то да је у уџбенику недовољно добро
објашњена историја Византијског царства, истичући да то свакако
нијепроблемаутора,негонаставногпланаипрограмакојинепредвиђа
бољеупознавањеђакасаовомправославномсредњовековномимперијом
(Г2).НаглашавајудасеуоквирупричеосрпскојдинастијиНемањића
веомаповршнообрађујевизантијскиутицајнасредњовековнуСрбију
(Г10).

Наставницисудалипредлогекакобисенаставнејединицекоје
суувезисаисторијомВизантијемоглеефектнијеобрадити.Кажеседа
уколикобисенаставнипрограммодификовао,садржајбимогаобити
јаснијиученицима,акосеповежехоризонталноивертикално–општа
историјасредњегвекасанационалномисторијомсредњегвека(Г4).С
тимувези,наводепример:хоризонталноповезатиЧетвртикрсташки
рат,Латинскоцарство,НикејскоцарствоиоколностиукојимаСрби
добијајуаутокефалнуархиепископију(Г3).

б)засредњестручнешколе

Пратећи садржај наставног плана и програма из историје за
образовне профиле трогодишњег и четворогодишњег образовања сви
евалуирани наставници историје запослени у средњим стручним и
уметничкимшколамауНишуодговорилисудаупрвомразредуобрађују
наставнејединицекојесуунепосреднојвезисаисторијомВизантије.

Не изненађује чињеница да је чак тринаесторо наставника
историје од осамнаесторо испитаника одговорило да за први разред
четворогодишњег образовног профила, у обради наставних јединица
изисторијеВизантије,користиуџбеникДрагољубаКочића,будућида
другогуџбеникаупонудинема.Кадајеречоуџбеницимазапрвиразред
трогодишњегобразовногпрофиланаставнициисторијенаглашавајуда
користеоноштоимјепонуђено(ССШ15;ССШ18),односно,комбинују
лекцијеизуџбеникаМилутинаПеровићаиНовицеБојовићасалекцијама
изуџбеникаДанилаШаренацаидајенеопходанновуџбеникизисторије
затрогодишњесредњешколе(ССШ15;ССШ18).

УуџбеникуДрагољубаКочићасажетајенајважнијаисторија
Византијекојаједоброупакованасасредњовековномсрпскомисторијом
(ССШ3).Уџбеникјевеомапрегледан,лепоилустрован,разумљивописан,
сразмерно ђачком узрасту обиман и детаљан, и историја Византије
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успешнојеобрађена,ускладусанаставнимпрограмом(ССШ6).Другим
речима,садржајуџбеникајелепоприлагођенученицима(ССШ17).

Сугестије наставника у вези са тим како да се боље обради
историја Византије у поменутом уџбенику, упућују на то да треба
уврстити много више слика и историјских карата (ССШ5; ССШ8;
ССШ11; ССШ17); додати текстове из историјских извора (ССШ13;
ССШ16), али и податке који истичу културни утицај Византије на
СрбеиСловенеуцелини(ССШ5;ССШ6);Нагласитидајевизантијска
културатемељевропско-хришћанскецивилизације(ССШ6)ипосветити
вишепажњепериодукадасунасрпскомпрестолубилиНемањићите
детаљније обрадити њихов однос са Византијом (на пример: Свети
СаваиВизантија,краљМилутиниВизантија,царДушаниВизантија)
(СС6; ССШ7). Има и конкретних предлога: да се опширније објасне
владавинецареваЈустинијанаиИраклија(ССШ8),каоицараМанојлаI
Комнина(ССШ11).Ууџбеникусемогудатишираобјашњењакључних
појмоваиуврститипонекиописиистакнутихличностиуВизантији,на
пример:некогинтригантногвладара,патријарха,ромејскогвојсковође
иливизантијскепринцезе.(ССШ12).

Примедбенаставникаувезисаобрадомнаставнихјединицаиз
историје Византије тичу се, најпре, наставног плана и програма који
неоправдано предвиђа мали број наставних јединица из Византије
(ССШ9; ССШ10; ССШ16; ССШ17). Наводи се да је статус историје
као општеобразовног предмета у целини трагикомичан, те да и
историјаВизантијезаузимасрамномалопростораунаставномплану
(ССШ11);давизантијскацивилизацијазаслужујевишепростора,какоу
наставномпрограму,такоиууџбеникуизисторијезасредњестручне
школе(ССШ7).

Има,међутим,исупротнихставоваукојимасеизносиданаставни
план солидно покрива број часова везаних за историју Византије
(ССШ8).Овдеипактребанагласитидасерадиоусамљеноммишљењу!

Наставнициисторијекојипредајупрвомразредутрогодишњег
образовногпрофиланаглашавајуда јеисторијаВизантије–односно,
оноштосеодњепомиње,атојевеомамало–приказанасувопарнои
непрегледно(ССШ3).Истичудадабитребалопосветитипажњумакар
периодуукомесуСрбијаиВизантијабилепрвисуседи(ССШ7).Посебно
упечатљивкоментарједногнаставникабиоједазбоговаконакарадног
наставногпланаизисторијеиуџбеникакојигапрати,оноштођацима
остане од историје Византије када заврше разред јесу византијске
принцезекојесупосталесрпскеснајке(ССШ15).
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*
Скренулабихпажњудаодабраниуџбеницитребадабудусамо

полазнаосноваунаставничкомкреативномосмишљавањуреализације
прописанихтемаодређенихнаставнимпланомипрограмом.Разноврсна
помоћна наставна средства (па тако и CD-ови са документарним
филмовимаоВизантијскомцарству,византијскоммузиком,афирмисани
текстовиизлокалнеисторијеСрбијекојисуувезисаисторијомВизантије
ислично),каоиметодичарскетехникепрекокојихсереализујуодређене
историјскетеме јесу,итребадабуду,самосталанзначајанизборрада
сваког наставника историје. Тако компјутери и интернет могу бити
легитиманизворподатаказаисторичаре.Отомесведочиикњигакоја
јевеомабитнометодолошкоупутство,алиилепводичзанаставнике
историје(Мандић,2008).

ЗАКЉУЧАК

Циљизучавањаисторијејестекултурниразвојихуманистичко
образовање ђака.У том смислу, настава историје треба да допринесе
разумевању историјског простора и времена, историјских процеса
и токова, али и да развије национални и европски идентитет и дух
толеранцијекодученика.Добропознавањесрпско-византијскекултурне
баштинеиодговоранодноспремањојнекисуоднајбитнихелемената
обликовањадруштвенесвестиученикауСрбији.Затојекаонаставно
средствовеомазначајануџбеникзасредњешколеукомесеобрађују
лекцијеизисторијеВизантијекојиједоброконципиран,садржинскии
језичкиуобличенибогатдидактичко-едукативнимматеријалом.

Очигледноједасууџбенициизисторијезапрвиидругиразред
гимназија свих смерова, као и за први разред средњих стручних и
уметничкихшколазаобразовнепрофилечетворогодишњегобразовања,
уXXIвекудоживеливеликиликовни,техничкиидидактичкинапредак
у односу на уџбенике писане деведесетих година прошлога столећа.
Пратећипрограмданашњихуџбениканесумњивојепомериотежиште
са темаизполитичко-војнеисторијена темеизкултурно-уметничко-
друштвене историје, док су структура уџбеника за историју ињихов
садржајданасунајвећојмеридалекобољиодуџбеникапрошлогвека
(поготову мислим на уџбенике из историје за први разред гимназија
свихсмероваидругиразредгимназијадруштвено-језичкогсмера).
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 Кадајеречонаставнимплановимаипрограмимаизисторијеза
гимназиједруштвено-језичкогсмера,гимназијеопштегтипаисредњих
стручнихиуметничкихшколазапрофилечетворогодишњегобразовања
(тиме и уџбеницима који их прате), извесно је нововековна историја
неуравнотежено,апремамоммишљењу,исасвимнеоправдано,добила
приматуодносунастаровековнуисредњовековнуисторију.Значајна
достигнућа старовековних и средњовековних светских цивилизација,
наиме, остају необрађена ради историјског садржаја XIX и XX века.
Но,овакомплекснатемаизлазиизоквирарадатеостајекаоподстрекза
некадаљаистраживања.

Искрено се надам да ће ова скромна анализа допринети
побољшањуквалитета средњошколскогнаставногпроцеса, посебноу
сегментукојиизучаваисторијуВизантије, јерјетоиједанодциљева
овограда.
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ДОДАТАК:УПИТНИКЗАНАСТАВНИКЕИСТОРИЈЕГИМНАЗИЈА
ИСРЕДЊИХСТРУЧНИХШКОЛАУНИШУ

1. Институцијанакојојстезапослени:
___________________________________________________
_____________________

2. УкомразредуинакомсмерупредајетеисторијуВизантије?
___________________________________________________
___________________________________________________
_________________________________________

3. КојиуџбеникукомесеобрађујулекцијеизисторијеВизантије
користите у раду са ученицима (наведите издавачку кућу, име
аутораигодинуиздања)?

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
____________

4. Који разлози су Вас подстакли да се определите за конкретан
уџбеник?

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________

5. Далисматратедасенаставнејединицекојесуувезисаисторијом
Византијемогу на ефектнији начин обрадити у уџбеницима и
којибитоначинбио?

___________________________________________________
___________________________________________________
______________________________________________
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JasminaŠaranacStamenković

THEHISTORYOFBYSANTIUMINSERBIANHISTORYTEXTBOOKS
FORHIGHSCHOOLSINTHE21STCENTURY

Summary

Teachings about the Serbian-Byzantine cultural heritage and the
consciousrelationtowardsit,whetheritreferstothespiritualheritage,orthe
remainsofthematerialculture,isanimportantsegmentintheformationof
thenationalidentityandunderstandingoftheinfluenceunderwhichitwas
formedintheMiddleAges.Therefore,ahighschooltextbookwhichcovers
theByzantinehistoryisverysignificantasateachingtoolifitiswellplanned,
if it haswell-formulatedcontent and languageand if it is rich indidactic-
educationalmaterial.

The aim of the research of this paper was to obtain relevant data
aboutthepresenceoftopicsrelatedtotheByzantinehistoryinhigh-school
history textbooks. That is why the questionnaires for those employed as
history teachers inhighschoolswerecomposed.Theexpectedoutcomeof
the conducted surveywas to determine inwhich grades units concerning
theByzantinehistoryaretaughtandwhichtextbook,inwhichthehistoryof
theByzantinestateisincluded,isusedmostwithstudents,regardlessofthe
courseandgradeinwhichhistoryteachershaveclasses.

Theresearchwasconductedthroughtheuseofquestionnairesinfour
grammar schools and fifteen vocational schools in Niš in September and
October 2017, and it consisted of an anonymous survey conducted among
historyteachersemployedintheseinstitutions.Thetotalnumberof31history
teachersparticipated;whereby thirteenof them teach ingrammar schools,
andeighteenoftheminvocationalschools.Thesurveywascodedinorderto
provideanonymityandashonestanswersaspossible.

On the basis of comparative analysis of the textbook content and
curriculum of history in grammar schools and the answers of evaluated
teachersofhistoryingrammarschoolsinNiš,itcanbesaidthatthestudents
ofthefirstandsecondgradesbecomefamiliarwiththeByzantinehistoryand
theircultural-artisticsignificanceforOrthodox-ChristianEurope.

Being that the curriculum of history for the first grade of grammar
schools of all courses and approved textbookswhich accompany it are to
thehighestdegreeequal,studentsofgrammarschoolsofallcoursesfinish
their first gradewith identical knowledge on the first six centuries of the
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Byzantinestate.However,studentsofthesecondgradeofgrammarschools
whoattendsocio-philologicaldepartmentandgeneraldepartmentstudythe
ByzantineEmpireinamoreextensive,comprehensiveandcomplexmanner
thanthestudentsofthesecondgradeofgrammarschoolswhoattendscience-
mathematicsdepartment.Thereasonforthisisthecontentofthecurriculum
forstudentsofthesecondgradeofgrammarschoolsofscience-mathematics
department, which includes a smaller number of teaching units related to
the history of Byzantium compared to the curriculum for the students of
thesecondgradeofgrammarschoolsofsocio-philologicaldepartmentand
generaldepartment.Thereisnodoubtthatthelegallyapprovedtextbooksfor
grammarschoolsofalldepartmentsareinaccordancewiththecurriculum.
Therefore, the history of the Byzantine civilisation is elaborated onmore
suitablyinthetextbooksforthesecondgradeofgrammarschoolsofsocio-
philologicaldepartmentandgrammarschoolsofgeneralcharacter.

 The validity of the data in those lessons which cover the direct
political-culturalinfluenceoftheByzantineEmpireontheSerbianmedieval
statesandtheBalkansasawholeisnotquestionable.This,afterall,makes
sensebecausethetextbooksforstudentsingrammarschoolswerewrittenand
editedbyexcellentmedievalistsoftoday(RadivojRadić,SmiljaMarjanovi
Dušanić,SrđanPirivatrić,AleksandarKrstić,etal.).“

Also, the selection of the content in those lessons which cover the
ByzantineEmpireisvalid.Namely,thereisafinebalancebetweenpolitical,
social and cultural-artistic history of the Byzantine Empire. Certainly, as
muchasthecurriculumallowedthat.However,therearedifferencesinthe
wayinwhichthedataisinterpreted,orinthestyleandlanguageinwhichthe
textbooksarewritten,whichimpliesthatsomearemoresuccessfullyadapted
totheageofstudentsofhighschools.Afineexampleforthisisthetextbook
for thesecondgradeofgrammarschoolofgeneralcharacterandofsocio-
philologicaldepartmentpublishedby“FRESKA”whoseauthorsareRadivoj
RadićandJasminaMilanović.

It is a pleasant surprise that history teachers in grammar schools in
Nišhaveselectedthetextbookswhichtheywillusesolelyaccordingtotheir
owncriticalthinkingoragreementmadebytheassemblyofhistoryteachers,
regardlessofthereasonsthatinfluencedthemtodoso.Whatismore,thereis
thepointthatthesamehistoryteacherwhoteachesclassesinthefirstandthe
secondgradeofalldepartmentsinonegrammarschoolhasselectedtextbooks
fromdifferentpublishingcompanies.Also,therehavebeencasesthatseveral
teachers of one grammar schoolwho teach classes in the same grade and
departmentusetextbooksfromdifferentpublishingcompanies.
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 Historyteachersaregenerallysatisfiedwithhistorytextbooksforthe
firstgradeofgrammarschools(foralldepartments)andthesecondgradeof
grammarschoolsofsocio-philologicaldepartmentandofgeneralcharacter.
ThelessonswhichcoverthehistoryoftheByzantineEmpire,inaccordance
withthecurriculum,arecreatedverysuccessfully.

Asfarasthehistorytextbooksforthesecondgradeofgrammarschools
ofscience-mathematicsdepartmentareconcerned,thoseteachingunitsthat
arerelated to theByzantinehistorycanbeplannedmuchbetter,under the
conditionthatthecurriculumisalsochangedtoacertainextent.Themedieval
history could be interconnected both horizontally and vertically, that is, a
certaincomparisonofevents fromgeneralhistorycouldbemadewith the
eventsfromthenationalhistory.

Accordingtothecontentofthetextbooksandthecurriculumofhistory
fortheeducationalprofilesofthree-yearandfour-yearsecondaryeducation
andtheanswersoftheevaluatedhistoryteachersinvocationalandartschools
inNiš,itisclearthattheteachingunitsthatarerelatedtothehistoryofthe
ByzantineEmpirearecoveredinthefirstgrade.

ItisevidentthattheByzantinehistoryisveryscarcelyrepresentedin
the history curriculum for educational profiles of three-year and four-year
secondary education, as well as in the textbooks which accompany both
profilesofeducation.

Althoughinthehistorytextbookforthefirstgradeoffour-yearsecondary
educationthebasichistoryofByzantiumanditsinfluenceonSerbiainthe
MiddleAges is clearlyandconcisely summarized, there is certainly space
to include more illustrations and historical maps, key words, important
individuals,aswellasfragmentsfromthehistoricalsources.

Itiscertainthatstudentsofvocationalandartschoolsdeserveabetterand
moreinformativehistorytextbookforthefirstgradeofthree-yearsecondary
education: the concept, content, design, etc. The Byzantine civilisation is
not taught,andwhat ismentionedinpassingaboutByzantium,e.g.mostly
Serbian-Byzantine relations at the time of the Nemanjić, has been done
superficiallyandconfusingly.
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УниверзитетуПриштиниОригиналнинаучнирад
Филозофскифакултет
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Катедразаисторију

ПОДРУЧЈЕНЕВЕСИЊАУАНТИЧКОДОБА2

У раду се презентују подаци о подручју Невесиња у античко доба.
Основузауспјешноистраживањеантичкихнасељаикомуникацијакојесуих
повезиваленајугупровинцијеДалмације(источнаХерцеговина)представља
писана изворна грађа (картографски извори, епиграфски споменици) и
материјални остаци на терену. Антички остаци (остаци римског насеља)
откривенисууглавномнаободуНевесињскогпоља,уКифиномСелу,јужноод
КифиногСела(саобјестранеријекеЗаломке),уисточномдијелуселаБратачи
уСтупиподСопотом.Такође,урадусепрезентујуиподациозапажањимаса
теренаозначајнимантичкимналазиманаовомподручју.

Кључне ријечи: Невесиње, антички извори, провинција Далмација,
источнаХерцеговина

КрајемXIXвијекапоказујесеинтересовањезаантичкуисторију
Херцеговинекрозописепутописацаиистраживачакојисупролазили
крозовуобласт.Докунаредномвијекупочињестудиознијеистраживање
иобјављивањеантичкепрошлостисаовогподручја(Evans,1883,str.14–
49,92–102;Truhelka,1892,str.340–365;Ballif,1893,str.7–8,64;Patsch,1893,
str.82,br.1;Patsch,1896,str.282–283;Patsch,1900,str.166–172;Domaszevski,
1902,str.158–211;Patsch,1902,str.313–312,332;Patsch,1904,str.78–79,br.
2,fig.114;Sergejevski,1948,str.43–62;Pašalić,1958,str.144–145;Pašalić,
1960, str. 103–108; Sergejevski, 1962a, str. 73–105; Sergejevski, 1962б,
str. 111–113; Pašalić, 1965, str. 243–249; Bojanovski, 1973, str. 137–187;
Bojanovski,1974,str.15–36;Bojanovski,1975,str.53–64;Шкриванић,1975,

1 gligorijas@yahoo.com 
2 Рад је резултат истраживања у оквиру научноистраживачког пројекта III47023,
Косово и Метохија између националног идентитета и евроинтеграција, који
финансираМинистарствопросвете,наукеитехнолошкогразвојаРепубликеСрбије.
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стр.50–51;Цермановић–Кузмановић,1975,стр.19–20;Bojanovski,1976,
str.17–44;Bojanovski,1977,str.67–98;Самарџић,2015,стр.171–172).

ЗначајниархеолошкиналазисаподручјаНевесињаиНевесињског
поља потврђују претпоставку о постојању предримских и римских
насеља на овом подручју.Из предримског времена потичу релативно
бројнаградинсканасељасасувозиднимутврђењима(Јасена–Руњева
главица,Удрежње,Трусина,Братач,Залом,Лукавац,Биоград,Бојишта,
Јаздошкаградина,Пресјека,Лука,СлатоПодграде,итд.),штобитакође
указивалоинагустинунасељеностинаподручјуНевесињауовомпериоду
(ALBiHIII,str.141–154;Bojanovski,1988,str.106).

Римске насеобине на подручју Невесиња су евидентиране
на бројним локалитетима. На Бијелој Стијени, Чање, пронађени су
једна сполија, фрагмент архитектуре и стећак у облику сандука,
оријентисан запад–исток (AL BiH III, стр. 141; Bešlagić, 1971, str.
355).НалокалитетуБојишта I (Бојишта)пронађено је римсконасеље
и гробови, остаци темеља римских зграда, као и фрагменти цигле
и цријепа. Недалеко од врела Ступине нађени су римски гробови.
На локалитету Бојишта II (Бојишта) пронађенa је римскa сполија и
средњовјековнанекрополанакојојсуусекундарнојупотребибиладва
фрагментаримскеархитектуре (ALBiHIII,стр.141;Bešlagić,1971,str.
348). На локалитету Црквине (Џинова Махала) пронађено је римско
насеље и велика количина фрагмената цигле и цријепа. Ови налази
потичуизIIилиIIIвијека(ALBiHIII,str.142).НалокалитетуЋеремит
(Пресјека) пронађено је римско насеље. Ту се у широком пречнику
налазефрагментициглеицријепа,датираниуII–IIIвијек(ALBiHIII,
str. 143; Sergejevski, 1948, str. 55–56). На локалитету Дреновик
(КифиноСело)пронађенојеримсконасеље.ОкоизвораДреновик,собје
странеЗаломке,налазисеобиљеримскихостатака(обрађенкамен,остаци
моста,фрагментициглеицријепа,гробовииситнипредмети).Остаци
мостасобјестранеЗаломкеуказујунатодасудвадијеланасеља,налевоји
деснојобалиријеке,билаповезанамостом.Узправославногробљенађена
су124стећкауобликуплоча,сандука,саркофагаистела,оријентисаних
запад−истокисјевер−југ.Вишестећакаједислоцирано,анеколикоримских
споменикајеупотријебљенокаосполије.Римскиостацидатирајусеу
II–IIIвијек(ALBiHIII,str.143;Sergejevski,1948,str.58;Bešlagić,1971,
str. 348; Bojanovski, 1976, str. 39; Bojanovski, 1978, str. 84–85).
На локалитету Грабовица (Колешко), пронађен је фрагмент римског
надгробног споменика са натписом (CIL III 12775; Alföldy, 1969, str.
305;Bojanovski, 1988, str. 107;Šačić, 2011, str. 154–155).Налокалитету
Градац (Кифино Село) пронађено је римско утврђење, смјештено на
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омањем узвишењу које је доминирало над Дреновиком са сјеверне
стране.Нађенисутраговибедема(ALBiHIII,str.145;Bojanovski,1978,
str.85).НалокалитетуГумништа(Лука–Лијешће)пронађенојеримско
насеље.Узстаромуслиманскогробље,наширокомпросторусеналазе
остаци обрађеног камена, цигле и цријепа. Датира се у I–III вијек
(ALBiHIII,str.146;Bojanovski,1978,str.92).НалокалитетуХумчани
(Невесиње)пронађена јеримска зграда.Нагробљуиокоњеганалазе
сефрагментиримскекерамике,циглеицријепа.ДатирасеуI–IIIвијек
(ALBiHIII,str.146–147;Sergejevski,1948,str.56).НалокалитетуИлино
Брдо(ГорњаБијења)пронађенојенеколикоримскихсполија,одкојих
сунекенасредњовјековнојнекрополиса50стећакауобликусандука,
оријентисанихзапад−исток(ALBiHIII,str.147;Bešlagić,1971,str.347).
На локалитету Изгорјелина (Заборани) пронађено је римско насеље.
На овом локалитету се налазе темељи римских грађевина, те веће
количине цигле и цријепа (AL BiH III, str.147; Bojanovski, 1978,
str. 93). На локалитету Калуфи (Мијатовци) откривени су римски
надгробни споменици на средњовјековној некрополи са 452 стећка у
облику плоча, сандука, високих сандука и саркофага, оријентисаних
запад−истоки сјевер−југ (ALBiH III, str. 147;Bešlagić, 1971, str. 348).
На локалитетуКлачине (Удрежње) пронађене су римске грађевине и
гробница. На овом локалитету су нађени трагови зидова, обрађеног
камена, цигле, цријепа и зидана гробница са сводом (AL BiH III,
str.147;Bojanovski,1978,str.83).НалокалитетуКрушевљани(Невесиње)
пронађен је римски новац, који се због слабе очуваности оквирно
датира у III вијек (AL BiH III, str. 148). На локалитету Маковиште
(Биоград–Лијешчице) пронађени су остаци римског насеља. На овом
локалитетусунађениостацизида,обрађеногкаменаицигле.Датирају
сеу I–III вијек (ALBiH III, str. 149).НалокалитетуОцркавље (Лука)
пронађенојеримсконасеље,миљокази,касноантичкацркваигробница
са сводом. На простору око средњовјековне цркве је нађена већа
количинафрагмената римскогцријепа, каоифрагменти споменикаи
миљоказа у секундарномположају.Откривени суи остацирушевина
којиуказујунамогућностпостојањастарохришћанскецрквеучијимје
темељимапронађенагробницасасводомсадваскелета(ALBiHIII,str.
150;Sergejevski,1948,str.46–48,53;Bešlagić,1971,str.343;Bojanovski,
1978,str.91–92).НалокалитетуОцркавље,(ЗовиДо)пронађенојеримско
насеље.Наовомлокалитетусеналазеостацитемељнихзидова,цигла
ицријеп(ALBiHIII,str.150;Sergejevski,1948,str.46–48,59;Bojanovski,
1978,str.109).НалокалитетуПостољаниI (Постољани)пронађенису
остацималеримскезградеинедовршенастела.ДатирајусеуIIIвијек
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(ALBiHIII,str.151;Sergejevski,1948,str.56).НалокалитетуПостољани
II (Постољани) пронађена је касноантичка гробница са сводом, са
неколикодислоцираних скелета.Датира се уV–VI вијек (ALBiH III,
str.151;Sergejevski,1948,str.56).НалокалитетуПупош(Братач)пронађено
јенеколикоархитектонскихфрагменатаистеласафигуралнимукрасом
насредњовјековнојнекрополи(ALBiHIII,str.151;Bešlagić,1971,str.349;
Bojanovski,1978,str.85).НалокалитетуСрђевоГробље(Слато)пронађен
јефрагментримскогстубанасредњовјековнојнекрополи(ALBiHIII,
str. 152; Bešlagić, 1971, str. 353). На локалитету Удбина (Невесиње)
пронађенојенеколикофрагменатаримскекерамике(ALBiHIII,str.153;
Bešlagić,1971,str.355).НалокалитетуВраникуће(ЗовиДо)пронађено
је неколико фрагмената римских споменика на средњовјековној
некрополиса108стећакауобликуплоча,сандука,саркофагаистубова
(ALBiHIII,str.153;Bešlagić,1971,str.353).НалокалитетуСтупа(Горњи
Братач)пронађенојеримсконасеље.Нађенисуостацициглеицријепа
и трагови старих бунара (AL BiH III, str. 152–153; Bojanovski, 1976,
str.39–44).

Бројни остаци насеља римског типа највјероватније у
Удрежњу,Биограду,ЗовомДолу,Лукавцу,КифиномСелу (Дреновик),
Постољанима, Пресјеци, Луци и Заборанима везани су за римску
комуникацију и промет на њој. Док су за прикључне путoве била
везананасељауБратачу, ЗовомДолу,ЏиновојМахали,Лукавцуитд.
Пут из Гацка (преко Залома),Морина (Улог, Калиновик) иДабарског
поља(прекоТрусине)долазилисууКифиноСело(локалитетДреновик)
гдје је била раскрсница. Сматра се на основу археолошких налаза
да се на овом локалитету са обје стране Заломке развило највеће
римско насеље на подручју данашњег Невесиња (Sergejevski, 1948,
str. 58;Bojanovski, 1978, str. 84;Anđelić, 1980, str. 73;Bojanovski, 1988,
str.106).

Иаконемаантичкихписанихподатакакојипрецизноуказујуна
размјештајплеменауисточнојХерцеговини,сматраседасуНевесињско
поље(смањимпољима:Удрежње,Биоград,ЗовиДо,СлатоиЛукавац)и
његовуоколинунасељавалиГлиндициони(Glinditiones)са44декурије.
НатоуказујеиАпијановподатакдајеОктавијанимаопотешкоћауборби
са Глиндиционима јер су живјели у неприступачном подручју (App.
Ill.16),штобизаондашњеприлике–каконаводеистраживачи–било
подручјеНевесиња(Bojanovski,1988,str.34;Mesihović,2011,str.62;Šačić,
2012,str.97–112).Податакстимувези,ипоредњеговенеодређености,
дајеПтолемеј,којикажедауунутрашњостиДалмацијеживеДаорси,а
дасууњиховојблизиниМелкуманииАрдијејци(Ptol.II16,8).Такође,

148

ГлигорМ.Самарџић



истојеисаПлинијемкојисвојеcivitatesнаводиабецедниредом(какоих
јенашаоуслужбенимпописима),пасенаосновуњеговихнаводанеможе
прецизноодредитикојејеодтихплеменаживјелонаНевесињскомпољу
(PliniHNIII143).Истраживачиистичуда–акосуАрдијејциживјели
на доњој Неретви и јужно, а средиште даорске жупе налазило се на
ОшанићимакрајСтоца(данасградинауОшанићима),долијевеобале
Неретве –Мелкумане би ваљало тражити сјевероисточно одДаорса,
дакле,највјероватнијенаНевесињскомилиГатачкомпољу(Marić,1973,
str.109–135;Marić,1975,str.84;Marić,1995,str.43–93;Marić,1996,str.
7–33). Поједини аутори их размјештају различито на доста широко
подручјеНевесињаиГацка,подручјеФочесаоколиномилисјеверну
ЦрнуГору,штојепремабројудекурија(GlinditionesXLIIII,Melcumani
XXIIII) једног или другог племена, преширок простор (Tomaschek,
1880, str. 566;Alföldy, 1965, str. 49;Wilkes, 1969, str. 166;Atanacković-
Salčić, 1990, str.7,–13; Škegro, 1997, str. 91–92 br. 40; Škegro, 2003, str.
154–157br.18,sl.20).Данасусавременојисториографијипреовладава
мишљење да су Глиндициони и Мелкумани, сваки за себе, морали
иматисвојдиопоља,јерсерасподјелаплеменскихтериторијабазирала
и на егзистенцијалним потребама односно располагању равницама
и планинама. Тако се Глиндициони као веће племе смјештају на
Невесињско поље, аМелкумани на Гатачко поље, из чега слиједи да
су Глиндициони били источне комшије Наренса (Bojanovski, 1988,
str. 34;Mesihović, 2011, str. 62;Šačić, 2011, str. 97–112;Самарџић,2015,
str.140–141,276–178).

ЈужноодКифинаСела(наулазууНевесињесаисточнестране),са
објестранеријекеЗаломке,Бојановскијепронашаоостаткеримскогзида
сауситњеномкерамикомумалтеру,каоивећефрагментекерамике,усјеке
иостаткестарекалдрмеширокеоко3,5m(Bojanovski,1976,str.39–44).
У селу Горњи Братач, на локалитету Лучила, пронашао је фрагмент
миљоказа без натписа, који се налази поред пута широког око 4 m,
уочљивогкрозцијелосело.УатаруселаБратачСергејевскијепронашао
један миљоказ без натписа, који по њему потиче са комуникације
Нарона–Невесињскопоље(Sergejevski,1948,str.58–59;Bojanovski,1976,
str. 39–44).Међутим,Бојановски сматрада онприпада комуникацији
Дреновик–Братач–Ступ–Залом. На ову трасу пута указује и мост на
ЗаломкиунасељуДреновик.Премањеговоммишљењу,путјеизБратача
ишао на превој Заломи даље према Гацку. На Невесињском пољу је
нађенскроманбројримскихналаза(остациримскогнасеља,фрагменти
циглеицријепаитраговистарихбунара)(Bojanovski,1976,str.39–44;
Самарџић, 2015, стр. 276–278). Бојановски тврди да су Римљани на
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комуникацији Невесиње–Гацко–Никшић имали низ мањих утврђења
илистражарница.ТаквуфункцијујеималаградинауКраваревуизнад
Грачанице.Нањојсе,напредримскомутврђењу,сачуваозидодкамена
ициглеумалтеру.СматраседајеистуфункцијуималаиградинаГрчки
градуСливљу.БојановскисматрадајеримскипутнаГатачкомпољу
ишао истом или приближном трасом којом и данашња магистрала
премаНикшићу,наводећикакосеублизиниовекомуникацијеналазила
римскавилауКазанцима,којајесањомповезанаприкључнимпутем
(Bojanovski,1976,str.41–44).

Бојановски јепронашаотраговекомуникацијенаНевесињском
пољу,уКифиномСелу,БратачуиСтупи.Онсматрадасерадиопредримском
путукојисуРимљанидоградилизаколскисаобраћај.ИстраживањаИва
БојановскогоповргласуранијутврдњуФилипаБалифа[PhilippBallif]
да јекомуникацијаНевесиње–Гатачкопољеишла јужнијеодКифина
Села, кањоном ријеке Заломке, (Ballif, 1893, str. 37; Bojanovski, 1988,
str.103–108)тедајетимправцемишаопутпремаМоринама(Bojanovski,1976,
str.39–44).ОпостојањукомуникацијенаподручјуНевесињасвједочи
миљоказ санатписомпронађенналокалитетуУдрежње.Његов текст
гласи:[I]mp(eratori)[Caes(ari)]/M(arco)Iul(io)Phi/lippi(!)P(io)[F(elici)]
/[A]u[g(usto)---]/[---](AE1980,0680).Миљоказпотичеизвремена
владавинецараМаркаЈулијаФилипаАрапина(244–249.године).Сматра
се да је комуникација Нарона–Сарајевско поље пролазила подручјем
Невесиња,адајенатписнаовојдиониципутапосвемусудећирезултат
одређенихпоправкицесте.АмраШачићтврдидајемиљоказподигнут
прије247.годинекадаФилиповистоименисиндобијатитулуCaesar,
па се ињегово име помиње на споменицима. Исто тако, наводи даје
когноменPhilippusклесаргрешкомнаписаоугенитиву,анеудативу.
ОнаспоменикдатираупрведвијегодинеФилиповевладавине(Šačić,
2011,str.156–157).Поистомосновузначајанјеимиљоказсанатписом
пронађен на локалитету Доња Бијења (Невесиње), на муслиманском
гробљу. Иако није нађен in situ, он свједочи о постојању пута. Текст
миљоказа гласи: [Imp(erator) Cae]s(ar) [C(aius) Iul(ius)] / [Verus]
Max[imin]/[us/PiusF(elix)Aug(ustus)]t(ribunicia)p(otestate)IXp(ontifex)
m(aximus) / G(ermanicus) m(aximus) [i]mp(erator) III co(n)s(ul) / [p(ater)
p(atriae) e]t C(aius) Iul(ius) Verus / Maximus nobi/lissimus Caes(ar) /
Augusti (filius) (ILJug 1022). Миљоказ је постављен за владавине
Максимина Трачанина (235–238. године). Поред имена и титулатуре
цараМаксиминанаспоменикујеуклесаноиимењеговогсинаМаксима.
УзњегананатписустојититулаCaesar,којајецаревомсинудодијељена
236. године.Такође,истраживачинаводеда јеисте годинеМаксимин
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Трачанинтрећипутпроглашенимператоромипотрећипутјестекао
трибунскенадлежности.Стогаовајспоменикдатирајупрецизнијеу236.
годину(Sergejevski,1948,str.49–50,br.5;Bojanovski,1978,str.116,br.32,
tab.I,III;Šačić,2011,str.157–158;Самарџић,2015,стр.276–278).

Такође,Бојановскинаглашавазначајстарогпута,ококогасеналазе
остациантичкихнасеобина,којијеишаосаНевесињскогпољајужним
правцемдоКључаиЦернице.Онсматрадајепутпрвенственоповезивао
насељанајужномрубупоља(Оџак–ЗовиДо–Лукавац),пролазећипреко
ЛукавачкогкланцаиизлазећиуселаРиоца–Хоџићи–Корита.Међутим,
можесезакључитидаБојановскиизносисамопретпоставкевезанеза
овајпутниправац,јерниједетаљнијеистраживаодатукомуникацију.
Оквирнојеистакаодајеовajпутпролазиокрозподручјекојејепосебно
богатопраисторијскимостацима(Bojanovski,1976,str.41–44;Самарџић,
2015,стр.276–278).ИзГацкајекомуникацијаишлаисточнопрекоАвтовца
иКазанаца.УлазећинатериторијуЦрнеГоре,спушталасеуАндербу
(Никшић)итусеспајаласакомуникацијомNarona–Scodra(Marić,1959,
str.87;Bojanovski,1976,str.41–44;Самарџић,2015,стр.276–278).

ЗаизучавањестановништваисточнеХерцеговине значајан јеи
већпоменутиепиграфскиспоменикизГрабовице(Слато)кодНевесиња.
Треба напоменути даИво Бојановски (Bojanovski, 1976, str. 41, sl. 13;
Bojanovski,1988,str.107)иКарлПач[Patsch](1894,str.353;1900,str.173)
наводеданијејаснодалијенађеннаГрабовициилиЗалому(Невесињско
поље),стимштоБојановскипредностдаједругомлокалитету,тврдећида
јетубилаинекамањастражарница(Škegro,1997,str.92,br.41;Šačić,2011,
str.154–155).Текстнатписагласи:[D(is)]M(anibus)s(acrum)/[Ae]l(ius)
Maximus/etAel(ia)Tattap(arentes)/Ael(iae)Marcellae/f(iliae)def(unctae)
an(norum)XX vivi sepulcr(um) / fecerunt et sibi / et suis (CIL III 12775).
Унатписусесусрећемосаилирскомономастиком,јерЕлијаТата,жена
Елија Максима, носи илирски когномен (Alföldy, 1969, str. 305).138
Бојановски наводи да је натпис значајан јер указује на романизацију,
која је у првој половини II вијека захватила перегринске области у
унутрашњостипровинције.Такође,оннаводидасерадиоперегринима
који су римски цивитет добили под Хадријаном (117–138. године),
као и то да романизација није нужно значила губитак илирског
идентитета(Alföldy,1969,str.69;Bojanovski,1976,str.41–44;Bojanovski,
1988,str.107).

Епиграфски материјал упућује на закључак да су подручја у
унутрашњости источне Херцеговине у римско доба дуго сачувала
своје епихорске етничке особености, што се најбоље види по
ономастици из Добрићева,Љубомира,Фатнице и Невесиња. Нека од
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карактеристичнихименакојасеналазенаепиграфскимспоменицима
са овог подручја су: Zorada (Alföldy, 1969, str. 332), Zanatis (Alföldy,
1969, str.331),Tattaris (Alföldy,1969, str.306),Temus (Alföldy,1969, str.
306–307)итд.Епихорскаономастикасвједочидасусетрадиционални
облици живота дуго одржали и у римско доба. Међутим, иако се
на тим натписима још увијек срећу домаћа илирска имена, она
су у извјесној мjери прилагођена римском ономастичком систему
(једночлана ономастичка формула с патронимиком и филијацијом).
Ако су обични људи из горе наведених мањих мјеста своја имена
прилагођавалиримскомначину,онда јетознак јакогримскогутицаја
на живот овог становништва уопште (Bojanovski, 1977, str. 67–98;
Bojanovski,1988,str.110–115).

Закључак

Бројни археолошки налази и скроман број епиграфских
споменика потврђују да је подручје Невесиња са својим окружењем
билонасељеноиуримскодоба.Античкиостациоткривениуглавном
на ободимаНевесињаиНевесињскогпољапотврђујуи указујуна то
да владавина Рима у источној Херцеговини означава прекретницу у
погледуположајанасеља.Онасесмјештају,тојестподижу,наравницама
испод градина или висова. Насеља домаћег илирског становништва
била су грађена у сувозиду, на узвишењима из предримског времена
су и, на овом подручју забиљежена, релативно бројна градинска
насеља; Јасена – Руњева главица, Удрежње, Трусина, Братач, Залом,
Лукавац, Биоград, Бојишта, Јаздошка градина,Пресјека, Лука, Слато
Подграде, итд.), што би такође указивало и на густину насељености
наподручјуНевесињауовомпериоду.Успостављањемримскевласти
живот се полако гасио у утврђеним градинским насељима, а домаће
становништвосепремјешталоудолинеипоља.Свременомсеразвија
знатан број мањих и већих насеља, као и сеоских вила. На основу
археолошкихналазавидимодасусеузримскукомуникацијуразвилаи
насељаримскогтипа.Одримскекомуникацијесачуванисумалобројни
трагови на ободу Невесињског поља, у Кифином Селу, у источном
дијелу селаБратачи уСтупиподСопотом. ЈужноодКифиногСела,
са обје стране ријеке Заломке, пронађени су остаци римског насеља.
На овом локалитету су откривени и усјеци и остаци старе калдрме,
широке око 3,5 m. О постојању комуникације на подручју Невесиња
свједоче поменути миљокази са натписом пронађени на локалитету
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Удрежње(постављензавладавинецараМаркаЈулијаФилипаАрапина
244–249. године)иДоњаБијења (постављен за владавинеМаксимина
Трачанина 235–238. године). Сматра се да су се ова двамиљоказа са
епиграфскимнатписомналазилинакомуникацијиНарона–Сарајевско
пољекојајепролазилаподручјемНевесиња.Истотакосматраседаје
овадионицаримскецестеу томпериодубилаподвргнутаодређеним
реконструкцијама. Друга комуникација је ишла источно повезујући
Невесиње–Гатачко поље. Истраживања Димитрија Сергејевског и
Ива Бојановског негирала су ранију тврдњу Филипа Балифа да је
комуникацијаНевесиње–ГатачкопољеишлакањономријекеЗаломке.
УселуГорњиБратач,налокалитетуЛучила,Бојановски јепронашао
диомиљоказабезнатписакојисеналазипоредпуташирокогоко4m,
акојисе запажакрозцијелосело.Такође,узкомуникацијусеналази
ивећибројнекропола.УатаруселаБратач,Сергејевски јепронашао
једанмиљоказбезнатписа,закојијемислиодапотичесакомуникације
Нарона–Невесињско поље. Међутим, Бојановски сматра да миљоказ
припадакомуникацијиДреновик–Братач–Ступа–Залом,наштоуказује
имостнаЗаломкиунасељуДреновик.ИзБратачаје,поњему,путишао
напревојЗаломидаљепремаГацку.

Како видимо римске насеобине на подручју Невесиња су
евидентиране на бројним локалитетима. Насељеност овог подручја,
као и археолошки налази, указују и на постојање комуникације која
је пролазила подручјем данашњег Невесиња у античком периоду и
повезивалагасадаљимиближимокружењем.
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GligorM.Samardžić

THEREGIONOFNEVESINJEIHTHEANCIENTPERIOD

Summary

The paper presents data aboutNevesinje in the ancient times from
sourcesandcontemporaryhistoriography.Numerousarcheologicalfindings
andnotsubstantialnumberofepigraphstatuesconfirmthatNevesinjewith
itssurroundingareaswaseveninhabitedduringtheRomanrule.Theancient
remainswerediscoveredmostlyattheoutskirtsofNevesinjeandNevesinje
fieldinKifinoSelo,thesouthofKifinoSelo(atbothsidesoftheriverZalomka),
intheeasternpartofthevillagecalledBratačandinStupanearSopot.The
paperalsopresentsdataandfieldremarksaboutthecorrespodenceremains
andepigraphstatuesinthisarea.
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НенадАнтонијевић1DOI10.7251/TOMNIS1701159A
Музејжртавагеноцида,  Оригиналнинаучнирад
Београд

ЈУГОСЛОВЕНСКА И СРПСКА ИСТОРИОГРАФИЈА
О КОСОВУ И МЕТОХИЈИ У ПЕРИОДУ ДРУГОГ

СВЕТСКОГРАТА

Рад представља покушај приказа стања у бившој југословенској и
посебно српској најновијој историографији када је реч о теми Косова и
Метохије у Другом светском рату. Приказан је, према ауторовом избору,
део библиографије, који има значај за досадашња сазнања о овој теми, али
инаставакистраживања.Пажњајеусмеренакастрадањусрпскогцивилног
становништва. Злочини дела албанске заједнице надСрбима обележили су
историјсказбивањанаКосовуиМетохијиод1941.до1945.године,алиитоком
читавогпрошлогстолећа,нарочито1998.и1999.године,каоинапочетку21.века.

Кључне речи: историографија, Југославија,КосовоиМетохија,Други
светскират,окупација,Срби,Албанци

Усложенојисторијској,националнојиверској срединиКосова
и Метохије, забележене су бројне турбулентне прилике и догађаји,
посебноувремесветскихратоваидругихванреднихситуација(оружане
побуне,масовнедемонстрације,нападинаприпадникевластиицивиле,
отмицестановништва,оружанисукобиразличитогобима,интезитета
ивременскогтрајања,тероризам).Итзв.мирнавременаобиловаласу
теророминасиљем,којесуСрбитрпелиодделаалбанскогживља.

НаКосовуиМетохији,упериодуДругогсветскогратаположај
српског становништва био је најтежи у италијанској окупационој
зони, иако је било појединачних случајева заштите Срба од стране
италијанскогокупатора.Стањејебилотешкоиунемачкојокупационој
зони.Најповољније стањебило јена територијикоју је контролисала
бугарска војска, због нетрпељивости између бугарског окупатора и
албанскогстановништва(Антонијевић,2009,стр.27).
1 nantont11@gmail.com
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Библиографија југословенске и српске историографије садржи
значајанбројрадоваразличитогобима,садржајаиквалитетаукојима
се говори о историјским збивањима у току Другог светског рата на
подручјуКосоваиМетохије.

Ова истраживачка тема је обрађена у литератури преко
различитих тема. Писано је о настанку идеје о Великој Албанији и
њеномостваривању,оокупаторимаиалбанскимквислинзимаињиховим
злочинима извршеним над Србима на Косову и Метохији, о Србији
под немачком окупацијом, о 21. СС брдској дивизији „Скендербег“,
којусусачињавалиАлбанциимуслимани југословенскидржављани,
оиталијанскомокупациономсистемуињиховимвојнимформацијама
у Југославији, о страдању Српске Православне Цркве у окупираној
Краљевини Југославији,оратнојштетикоју сунемачки,италијански
и бугарски окупатори нанели југословенској држави, о избеглицама
и пресељеницима на територији окупиране Југославије, о логорима
и затворима на Косову иМетохији, о деловању партизана – НОВЈ и
четника–ЈВуОнаовомисуседнимподручјима.

ОКосовуиМетохијиупериодуДругогсветскогратаписаноје
и у сећањима учесника ратних збивања, у монографијама појединих
општина и другој литератури. У публикованим збиркама архивске
грађеобјављенесустотинеисторијскихизворакојисесвојимсадржајем
и датумом настанка односе и на Косово и Метохију од 1941. до
1945.године.

Тема злочина на Косову и Метохији током окупације сила
ОсовинезавремеДругогсветскогратаниједовољноисториографски
обрађенаунаучнимрадовима.

ОтеминастанкаидејеоВеликојАлбанијиињеномостваривањуу
периодуДругогсветскограта,ујугословенскојисториографијинајвећи
значајимастудијаЂорђаБорозанаоВеликојАлбанији,којанампружа
најважнијатумачењаиобјашњењаидеологијеалбанскогнационализма,
као и политичког и националног програма који је стуб идеологије
„албанства“, који је био основа за деловање албанске политичке и
националнеелитеу20.веку.ОвутемуБорозанјепретходноодбраниокао
докторскудисертацијунаФилозофскомфакултетууБеограду (1995).

УСФРЈугославији,натериторијиСАПКосово,објављиван је,
уиздањуИнститутазаисторијуКосоваизПриштине,научничасопис
Косово(региструјемопериодод1972.до1986.годинеи15бројева)на
чијимстраницамајеобјављеновишедесетиначланакајугословенских,
нарочитосрпскихиалбанскихисторичара,ачестоисатемомКосоваи
МетохијеупериодуДругогсветскограта.Текстовисуобјављиванина
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српскомиалбанскомјезику,узависностиоднационалнеприпадности
историчара.Квалитетчланакабиојесолидан,имајућиувиду„defacto“
постојање две паралелне историје, српске и албанске, које је својим
идеолошкимутицајемнастојаладауједначисоцијалистичкаидеологија
прекопартијскихкадрова(пресвегаизредоваисторичараистручњака
из других научних дисциплина) у Савезу комуниста, који су имали
кључнуулогууодређивањуибирањутемаиууређивањучасописа.У
социјалистичкој Југославији на Косову иМетохији најважнију улогу
ималајепартијскабирократијаалбанскенационалности,анајутицајнија
личностбиојеисторичарАлиХадри.Учасописусурадовеобјављивали
угледницивилниивојниисторичарииистраживачи:ЖивкоАврамовски,
СлободанД.Милошевић,МилутинФолић,БраниславБожовић,Секула
Јоксимовић,АнтунМилетић,ГојкоМиљанић,РазвигорЈакшић,Новица
Вељановски, Иван Антоновски, Младен Цолић, Милан Обрадовић и
други(InstitutzaistorijuKosova,1972–1986).

Текстовинаведенихаутораипореднекихопштихидеолошких
оптерећењавременаукомесунасталииставоваредакције(редакција),
укомесуснажанутицајималиалбанскиисторичари,написанисупрема
правилиманаучнеисториографијеиузкоришћењаобиљаисторијских
извора првог реда, домаћег и страног порекла.Мишљења смо да су,
и поред великог протока времена и снажног уплива комунистичке
идеологије,издржалитествременаидасузначајниприлозиизанова
мултидисциплинарнаистраживања,којазахтевајупроналажењенових
тема, али и другачији приступ старим темама и до тада утврђеним
чињеницама и досегнутим закључцима. Наравно, све наведено,
подразумева и критичко коришћење чланака у овом часопису, уз
нарочитупажњуначестоселективниизборархивскеграђе,тумачења
историјскихизворауранијемвремену,другачијеауторскеприступеи
данасактуелнимизначајнимтемамаи,коначно,притисакпартијских
форума и функционера, којих је било и међу историчарима, који су
контролисалидасенепубликујузакључци,којисумоглидаугрожавају
утврђене чињенице и ставове владајуће партије о Другом светском
ратунапросторуЈугославије,апосебнонатериторијамагдејевећином
живелаалбансканационалнамањина.Нарочитонијесмелодаседоведеу
питањеставобратствуијединствујугословенскихнародаинародности
иутврђене„чињенице“оједнакомдоприносусвихнародаинародности
антифашистичкојборбииослобођењуземље.

Уобјављеној архивској грађивеликибројподатакаољудским
губициманаКосовуиМетохијиналазисеузбирцизборникадокумената
под заједничким насловом: Зборник докумената и података о
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народноослободилачкомратународаЈугославије.Едицијадокумената
је објављивана од 1949. до 1986. године. Састоји се од 174 књиге и
подељена је у 15 томова. Зборници суштампани на српскохрватском
језику,ићирилицомилатиницом,безутврђенограспоредапремаписму.
ИздавачјебиоВојноисторијскиинститутизБеограда(Војноисторијски
институт,1949–1986).Кодовеедиције,имамосличнепроблемеокојима
смописалиприликомосвртаначасописКосово.

Осетан је снажан притисак комунистичке идеологије,
зацементирани ставовиоДругом светскомрату, посебноо оружаном
отпоруокупаторимаињиховимпомагачима.Деликатнатемаизвршених
злочина над југословенским држављанима, њихов обим, утврђивање
бројастрадалих,утврђивањеизвршилацазлочинабилајетабутема,из
разлоганегирањадајевеликибројжртавауЈугославијибиопоследица
компликованих и сложених односа међу југословенским народима
(неповерење, сукоби, мржња) које је окупација само донела у први
план.Није биломогуће истицати велико учешће великог дела неких
народа и националних мањина на страни окупатора, као и масовни
злочини који су извршени над комшијама и суседима друге нације и
вероисповести. Посебно је табу тема била огромна подршка Хрвата
и муслимана Независној држави Хрватској, као и масовна сарадња
албанске популације са окупаторима током читавог рата. Такође,
овде имамо проблем селективног коришћења извора, као и њихово
фрагментарно објављивање, које не би пореметило чврсте партијске
догме.Ипак,хиљадеихиљадеизвора,нарочитостраних(немачкихи
италијанских),иданасовуедицијустављајукаонеопходну,приликом
нових истраживања. Наравно, неопходно је критичко коришћење и
промишљање, прецизна и опрезна анализа докумената одабраних за
публиковање, пажљиво ишчитавање редакцијских коментара, који
честоимајузациљдачитаоцаиистраживачаусмерекаунапреддонетим
тезама и закључцима. Данашњи истраживачи не смеју да понављају
грешке својих претходника, јер сматрамо да поред аутоцензуре и
сопственогнепрофесионализмаигрешака,којесумогућеинеизбежне,
данас су, ипак, досегнуте слободе изражавања и научног рада, без
притисака идеологије, барем у оном институционалном погледу, који
је постојао кроз бројну партијску номенклатуру у социјалистичкој
Југославији, редакције под утицајем партијских кадрова, партијске
органеиорганизације,наразличитимнивоимавластиидруштва.

Након разбијања и престанка постојања СФР Југославије, као
значајну наводимо збирку докумената у издању Архива Југославије
изБеограда,укојимасуучетириобимнатомаобјављиванаархивска
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документаизфондаДржавнекомисијезаутврђивањезлочинаокупатора
и њихових помагача из Другог светског рата (Dokumenti iz Istorije
Jugoslavije, Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih
pomagačaizDrugogsvetskograta,I–IV,Beograd1996,1998,2000).
Оваедицијаје,увеликојмери,избеглагрешкеедицијеВојноисторијског
института, а нарочит значај има у публиковању грађе Државне
комисијезаутврђивањезлочина,којајевишедеценијабиланедоступна
истраживачима.Данас,кадасмоуприлицидакористимоовефондове,
каоиовуедицију,можеморећидавишенисутабутемазлочинидомаћих
квислинга.Ипак,постојејошувек,нарочитоуСрбијииЦрнојГори,јаки
утицајинекадашњекомунистичкеидеологије,пасеидаљеуистојравни
посматрајуусташеичетници,алиусвемањојмери.Професионализам
нових генерација историчара и истраживача савлађује ове
старепрепреке.

О окупаторима и квислинзима и њиховим злочинима над
српским и јеврејским становништвом на Косову и Метохији важну
монографију представља издање Института за савремену историју
Србије,РепубличкогодбораСУБНОР-аиВојноиздавачкогиновинског
центра из Београда, чији су аутори Бранислав Божовић и Милорад
Вавић. У овој монографији представљени су масовни и појединачни
злочини албанских квислинга, као и део појединачних убистава и
ликвидација Срба у Другом светском рату на Косову и Метохији
(Божовић,Вавић, 1991).Овакњигапредстављадобарпримеркако су
баштиници некадашње идеологије успели да савладају идеолошке
препреке и утицаје у свом раду и да на адекватан начин прикажу
бројнератнезлочинекојесуприпаднициалбанскезаједницеизвршили
на Косову иМетохији над Србима. Утицај комунистичке идеологије
присутанјеумногомањојмериисамоунекимсегментимаистраживања
иписања,каоштосуодноспремаантифашистичкимпокретимаунутар
српскогнационалногкорпуса.Такође,табутемајеидаљеграђанскират
међуСрбима,злочинипобедниканадпобеђенима,убистваиотимање
имовине без судских процеса и одлука. Неселективна победничка
осветничка„правда“честојебилослепа,нажалостуогромнојмерије
тонасвојојкожиосетиосрпскинарод.

О теми окупације нацистичке Немачке на територији Србије
велики значај имају студије Венцеслава Глишића (Глишић, 1970) о
злочиниманемачкогокупаторауСрбији1941–1944.иМиланаРистовића
(Ристовић, 1991) о утицајима немачког новог поретка на збивања у
југоисточнојЕвропиод1939. до1945. године, које дајуширу сликуо
активностиманајзначајнијегфакторамеђуокупационимземљамакоје
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су деловале на тлу Југославије – о идеологији, терору и злочинима
Трећеграјха.

Ове синтезе, свака на свој начин, употпуњавају укупну слику
Другог светскогратана југословенскимпросторимаимногедогађаје
смештају у адекватан историјски контекст. Обе студије засноване
су у огромној мери на страним, посебно немачким изворима, што
им даје велики значај. Важно је напоменути и да је Глишићева
студија публикована на основу докторске дисертације која је
одбрањенауНемачкој.

О формирању, деловању и учешћу у злочинима на Косову
и Метохији и другим деловима Југославије 21. СС дивизије „Скен-
дербег“ објављена је књига Павла Џелетовића Иванова, која
осветљава једну од болних тема рата на тлу окупиране Југославије,
а то је учешће припадника националних мањина – југословенских
држављана у СС војним формацијама, а у овом конкретном случају
о дивизији „Скендербег“ и Албанцима припадницима СС дивизије
(Dželetović,1987).

Ова књига, и поред појединачних грешака и непрецизности,
има,акопосматрамоуширемконтексту,ипакважнуулогу,каоједина
монографија – синтеза на српском језику о овој СС дивизији, која је
имала и поред неиспуњених нацистичких очекивања због недовољне
бројности(АлбанциобећалиљудствозадвеССдивизије),каоиизузетно
лош квалитет бораца, који су се показали као слаби и неспособни
борци, који су се једино показали приликом ликвидација недужног
цивилногстановништва,стараца,женаидеце(нарочитоуЦрнојГори).
Такође, ова оружана формација имала је важну улогу у спровођењу
Холокауста на Косову (хапшење припадника јеврејске заједнице у
Приштини1944.године).

ОиталијанскомокупациономсистемууЈугославијизначајанје
магистарски рад одбрањен на Филозофском факултету у Београду и
каснијеобјављенуформистудијеДраганаС.Ненезићаојугословенским
областимаподиталијанскомокупацијом,којиисториографскипрецизно
приказује окупациони системфашистичкеИталије на тлу окупиране
Краљевине Југославије у периоду од априла 1941. до италијанске
капитулацијесептембра1943.године.Студија,иаконевеликаобимом,
има изузетну историографску вредност. Ово важно питање аутор је
обрадио кроз неколико тематских целина: „Краљевина Југославија
у плановима Италије до Априлског рата 1941. године“, „Поход и
плен“, „Од окупације ка систему“, „Италијанска војска у Југославији
1941–1943.године“,„Управноисудскоустројство“,„Обележјаекономске
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политикеипривреднихприлика“, „Културнеипросветнеприлике“и
„Сломиталијанскогокупационогсистема“(Nenezić,1999).

ОстрадањуСрпскеПравославнеЦрквеуокупиранојКраљевини
Југославији, а посебно на Косову и Метохији, највећу вредност има
монументална монографија коју су приредили Живорад Стојковић
и Атанасије Јевтић, као и књига коју јe написао Атанасије Јевтић,
данас пензионисани епископ СПЦ, који је користио изузетно вредну
грађуСветогАрхијерејскогСинодаСрпскеправославнецркве(Јевтић
иСтојковић, 1987; Јевтић, 1990).Нарочит значај овемонографије је у
прецизно утврђеној топографији косовско-метохијских простора, у
пописунасељауз јаснуназнакукојасунасељасрпска,којаалбанска,
а којамешовита. Такође, књига садржии детаљно наведену црквену,
културнуиисторијскубаштинусрпскогнародаиСрпскеПравославне
Цркве,којанеупитнопоказујесрпскикарактероветериторије,којије
настајао и формиран је кроз векове постојања и трајања, без обзира
на огромна искушења, које су доносиле ратови, окупације, оружани
сукобииизвршенизлочини.Такође,морамонагласити,да јеогроман
значајпубликовањеделаграђеизцрквенихизвора,којисуумањојмери
доступнисветовнимистраживачима.

О ратној штети коју су немачки, италијански и бугарски
окупатори направили у окупираној Југославији за време Другог
светског рата, писао је Никола Живковић у три студије. Живковић
је, на детаљан начин, приказао један сегмент последица ратних
дејстава на југословенским просторима, а то је утврђивање што
тачнијих и прецизнијих података, које је претрпела југословенска
држава (привреда, индустрија, пољопривреда, рударство,
просвета, култура, људски губици и други облици ратне штете)
(Živković,1975;Živković1985;Živković1990).

О избеглицама и пресељеницима на територији окупиране
Југославије најзначајнија је монографија Слободана Д. Милошевића
у којој је приказан један облик страдања цивилног становништва
Југославије у Другом светском рату – избеглиштво, присилно
премештање становништва као последица ратних дејстава, што је
у рату један од најтежих облика страдања цивила, који су изгубили
не само чланове својих породица већ и покретну и непокретну
имовину и право на живот у свом завичају или месту за које су се
определилизаживот,уследпрофесионалних,породичнихилидругих
разлога(Milošević,1981).
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Изузетно користан и вредан зборник радова објавила је
Српска академија наука и уметности 1991. године под називомСрби
и Албанци у XX веку. У њему су своје текстове објавили угледни
југословенскиисрпскиисторичари,правнициидемографисаважним
темама:ВладимирДедијер („Балкануполитици20. века“),ДушанТ.
Батаковић („Српска влада и Есад паша Топтани“), АндрејМитровић
(„Албанци у политици Аустро-Угарске према Србији 1914–1918“),
Миодраг Јовичић („Уставноправни положај припадника албанске
националности у Југославији“), Ружа Петровић („Демографске
особености развоја Косова и етничке прилике“), Бранислав
Глигоријевић(„Политичке,привреднеисоцијалнеприликенамешаним
подручјима“), Венцеслав Глишић („Албанизација Косова и Метохије
1941–1945“), Бранко Петрановић („Косово у југословенско-албанским
односима и пројекат балканске федерације“) и Марина Благојевић
(„Српске сеобе са Косова од краја 60-тих година: друштвени
чиниоци“) (САНУ, 1991). Ова књига представља важан резултат
новихпочетака у југословенској и српској историографијиинауци, а
нарочито активност Српске академије наука и уметности о историји
српског народа на Косову иМетохији. Ова тема је деценијама након
ослобођења у социјалистичкој Југославији била спутавана, па је,
чак и у академским круговима, било тешко пробити идеолошке
препреке, које су биле присутне и унутар самих институција
паиСАНУ-а.

Велики значај за нашу тему имају и истраживања о односима
СрбаиАлбанацау20.векутројицеисторичараВладимираСтојанчевића,
ЂорђаБорозанаиЉубодрагаДимића,којасупубликованауспецифичној
форми као нека врста комбинације студије, хрестоматије и збирке
докуменатакојајенамењенастручнојпублици,алииширемчиталачком
аудиторијуму(Стојанчевић,БорозаниДимић,2004;ДимићиБорозан,
1998,1999).Великизначајовихиздањајеунаучномприступуаутора,
безидеолошкихутицајаипритисака.Публикованајеогромнаколичина
дотаданекоришћенеархивскеграђе,којајенарочитобилаотрежњујућа
за период између два светска рата,што је истраживачима омогућило
јаснијусликујугословенскедржавеидруштванаКосовуиМетохији,
о односу албанског и српског становништва, о страним, посебно
италијанскимутицајиманазбивањанатимпросторима,одугогодина
нестабилним границама Југославије према суседима, нарочито према
Албанији,окачачкомпокрету,озлочинимакојесуалбанскебанде,које
сучестобројалеипонеколикохиљадаљуди,извршилеиутакозваним
мирнимвременима.
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ТакођејеиИнститутзасавременуисторијуизБеограда,објавио
уновијевремедвезначајнемонографијеоисторијиКосоваиМетохије
у20. веку, одкојих једнапредстављахронологију збивања.Неспорно
великизначајзасрпскуисториографијуоКосовуиМетохијипоседујеи
монографијаисторичараидипломатеСлавенкаТерзићаизИсторијског
института у Београду (тренутно амбасадорСрбије уМоскви), која је
објављена2012.године(ПавловићиМарковић,2006;Павловићидруги,
2012; Терзић, 2012). Ове монографије имају нарочит значај због што
тачнијег и прецизнијег утврђивања хронологије догађаја наКосову и
Метохије. Такође су битне због праћења збивања кроз више векова,
штонамомогућавасагледавањеисторијскогконтекстаипрепознавање
процесакојисутрајаливишестотинагодина.Оваквепубликацијеимају
значајизапочетнаистраживања,којаомогућавајупроналажењенових
питањаипроучавањеновихтема.Такође,имајузначајизбогупознавања
ширечиталачкепублике,јерјетемаисторијесрпскогнароданаКосову
иМетохији,ипак,недовољнапозната,иакоуисторијскојсвестисрпског
народа има огроман значај, нарочито у успостављању националног и
верскогидентитета.

БитноместоусрпскојисториографијиоКосовуиМетохијиимају
ибројнестудијеидругинаучнирадовиДушанаБатаковића,историчара
идипломате,којијеистраживачкиобрадиоисторијуКосоваиМетохије
у18,анарочитоу19.и20.веку,алииусадашњемвремену(животСрба
уенклавама).Батаковићјебиовеликипознавалацисторијетихпростора
и директан учесник историјских догађаја: међународни преговори у
везисастатусомКосоваиМетохије.Биојечландржавнихделегација
напреговоримаизмеђуСрбаиАлбанацанаКосовуиМетохији, чији
је посредник била међународна заједница. Душан Батаковић је своје
радовеоКосовуиМетохијиобјављиваопоредсрпскогинаенглеском,
француском, руском и румунском језику, што нажалост није честа
појаваусрпскојисториографији,такодабројнезначајнестудијеидруги
радовимањегобиманисупознатиуевропскојисветскојисториографији.
У неким од студија Батаковић је коаутор више поглавља (Батаковић
1988;Батаковић1989;Батаковић1991;Batakovic,1992;Batakovic,1993;
Батаковић,1998,Batakovic,2012).

Одстудија,монографијаихроникаиздвајамоиследећенасловеи
издања,чијиауторинисусамоисторичари,већистручњацииздругих
области: Смиља Аврамов, Душан Пророковић, Милан Ивановић,
Коста Николић, Срђан Цветковић, РадошЉушић, Бошко И. Бојовић
и други (Аврамов, 1992,Аврамов, 1998;Пророковић, 2011;Ивановић,
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2013; Павловић и други, 2014; Николић и Цветковић, 2014, Љушић,
2015;Бојовић,2015).

ОдхроникаједногнасељеногместаилиделатериторијеКосова
иМетохијеиздвојилибисмодругидеокњигеРадошаЉушића:„Време
суровости–хроникаподгорскогселаИсток“.Ауторјеуовојхроници
покушаодаодговоринабројнапитањаоКосовуиМетохији,неизбегавајући
дапрепознаиуочибројнегрешкеусрпскомделовањуипоступцима.
Увишепоглављаауторанализираменталитетикарактерметохијског
човека, све области друштвеног живота наМетохији (становништво,
колонизација, пољопривреда, администрација, жандармерија, школа,
вера).Упоглављима:„Подокупацијом“,„Злочинисумногиисурови“и
„Избеглицеусвојојдржави“,ауторнамказујефактаострадањусрпског
становништванаМетохијииуИстоку,којејепочелојошсаАприлским
ратом1941.године,затимпишеоодносимаСрбаиАлбанаца,каоио
улозииталијанскогинемачкогокупатора,посвећујепажњуставовима
Комунистичке партије Југославије који су, како је аутор уочио, били
на штету националних интереса Срба, али и њиховог опстанка на
овој територији. Аутор на основу историјских извора прворазредног
значаја, описује мучења, убијања и протеривања Срба са Метохије.
УзавршнимпоглављимаЉушићанализираидешавањакрајемипосле
Другог светског рата. Аутор је историчар и хроничар, који користи
архивску грађу, штампу и лична сазнања, што ову хронику чини
специфичномивредномзачитање,анализуикоришћење(Љушић,2015,
стр.253–310).

Такође,напомињемоизначајкоауторскестудијеКостеНиколића
иСрђанаЦветковићаподназивом:СрбииАлбанциу20. веку,1912–
1990.,уиздањуИнститутазасавременуисторијуизБеограда.Аутори
сустудијузасновалинаистраживањимаувишедомаћихархива(Архив
Југославије,АрхивСрбије,КПДЗабела,КПДСремскаМитровица,Војни
архив),објављенимизворимаимемоарима,великомбројумонографија
и чланака. Студија се састоји из четири главна тематска поглавља и
епилога.Називиглавнихпоглављасу:„УсаставуСрбије“,„Албански
национални покрет у Титовој Југославији“, „Слободан Милошевић
и косовско питање“, „Органи безбедности и албански национални
покрет“.Завршнидеостудијеносинаслов„СрбииАлбанци–епилог“.
Иакосуауторинасловомстудијеуказалидасебавечитавим20.веком,
највећидеостудијепредстављапрегледзбивањанаКосовуиМетохијиу
периодупослеДругогсветскогратадо1990.године.Ауторисунастојали
данаправеискоракизједностраногпосматрањаипроучавања
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компликованих односа Срба и Албанаца на Косову и Метохији
(НиколићиЦветковић,2014).

Од историчара млађе генерације који пишу о историји
Косова и Метохије у Другом светском рату издвојили бисмо:
Милоша Дамјановића (2016) чије је главна тема страдање косовских
Јевреја, Бојана Ђокића (2015) коме је главна тема положај српског
становништванаКосовуиМетохијиупоследњедведеценије20.века,
потом и теме из Другог светског рата: злочини балиста, страдање
цивила рођених наКосову иМетохији у усташком концентрационом
логору Јасеновац, Душана Бојковића (2016а, 2016б) коме је главни
предмет истраживања Комунистичка партија Југославије на Косову
и Метохији 1935– 1941, затим сузбијање оружане побуне балиста
у зиму 1944/1945. на Косову и Метохији и Милутина Живковића
(2011;2012а;2012б;2012в;2014;2016)чијајеглавнатемаРашкаобласт
у Другом светском рату, потом биографија Аћифа ефендије Хаџи-
АхметовићазваногБљута,једногоднајпознатијихорганизаторазлочина
надцивилимасрпскенационалностинатериторијамаРашкеобластии
КосоваиМетохије.

Наведени истраживачи су представници најмлађе генерације
српскеисториографије ињиховаистраживањаипубликовани радови
имајуогроманзначајудаљемутирањупутакаштоквалитетнијемраду
неоптерећеномутицајемидеологије,којијеуогромнојмерипритискао
ранијегенерацијеистраживачаиисторичара.

Филозофски факултет у Приштини, са седиштем у Косовској
Митровици организовао је више међународних научних скупова и
публиковао више међународних тематских зборника радова, међу
којимаиздвајамозборникерадоваобјављенеунајновијевреме:Косово
иМетохијауцивилизацијскимтоковима,КосовоиМетохија1912–2012,
ВексрпскеГолготе:(1915−2015)иКосовоиМетохијауДругомсветском
рату–седамдеценијакасније,укојимајеобјављеновишеквалитетних
текстоваоКосовуиМетохијизапериодпрошлогвека,аједнимделом
и о периоду Другог светског рата. Такође, редовно се публикује и
научничасописЗборникрадоваФилозофскогфакултетауПриштини
(Филозофскифакултет,2010;Филозофскифакултет2012,Филозофски
факултет,2016).

Зборник радова Косово иМетохија у Другом светском рату –
седамдеценијакаснијеуиздањуФилозофскогфакултетауПриштини,
са седиштем у Косовској Митровици, садржи неколико радова
историчарасавишеважнихтемаоКосовуиМетохијиупериодуДругог
светског рата: o прогону српских књижевника са Косова иМетохије
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1941. године, о страдањимаСрба уЂаковичком срезу 1941. године, о
злочинимаизвршенимуСтаромКолашинууДругомсветскомрату,о
злочинимаизвршенимнадСрбиманаКосовуиМетохији1943.и1944.
године,оплановимацрногорскихсепаратистазаМетохију1941.године,
оделовањуЈугословенскевојскеуОтаџбининаКосовуиМетохији,о
квислинзима и колаборационистима у немачкој окупационој зони до
капитулацијеИталије,оослобођењуКосоваиМетохије1944. године,
осузбијањуоружанепобуне1944/1945.годинеидругимтемамакојесе
односе наКосово иМетохију на крајуДругог светског рата и првим
годинаманаконњеговогзавршетка(ВиријевићиЕлезовић,2016).

У часопису Баштина, у издању Института за српски језик
и културу из Приштине, са седиштем у Лепосавићу, објављено је
више историографских чланака и радова из других друштвено–
хуманистичкихнаука,зборникарадоваинаучнихмонографијакојесе
односенаисторијуКосоваиМетохијеу20.веку,патакоинапериод
Другогсветскограта.(Институтзасрпскијезикикултуру,1991–2016).

НаучнидоприноссрпскенаучнеелитенаКосовуиМетохији,каои
међународнинаучнискупови,којесрпскенаучнеиобразовнеинституције
организујунаовимпросторима,каоимеђународнитематскизборници
којисурезултаттихвеликихнаучнихокупљања,имајуогроманзначај
заистраживањеоветеме.Посебнавреднострадасрпскихнаучникана
КосовуиМетохијијеташтојеодликујемултидисциплинарност,одсуство
идеолошкихутицаја,аквалитетњиховихрезултатарадајеогроман,а
нарочитзначајимаакопосматрамоотежанеусловерадаукојимасрпске
институције науке, културе и образовања и њихови истраживачи
делујунаКосовуиМетохији.

НовијазбиркадокуменатапосвећенастрадањуСрбау20.веку,
а самим тими за период од 1941. до 1945. године, објављена је 2008.
године под насловом Шиптарски геноцид над у Србима 20. веку.
Главниприређивачовезбиркедокумената јеСлавицаРадомировић,а
издавач Епархија рашко–призренска и косовско–метохијска Српске
Православне Цркве. Обимна збирка докумената публикована је у
два издања, а друго издање је штампано двојезично, на српском и
енглескомјезику,штосеизузетнореткодешавакадајеупитањусрпска
историографија,итонесамокадајеанализиранатемаупитању.Друго
издањејепубликованоуиздањуприватнеиздавачкекућеизБеограда.
УредникјеМирјанаЛитричин,апоредњекаоприређивачисунаведени
АртемијеРадосављевићиКосараГавриловић,којајеодабранаархивска
документа превела на енглески језик. Одлука да се друго издање
штампадвојезично,насрпскомиенглескомјезику,донетајеиизразлога
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што је прво издање остало највећим делом неподељено у манастиру
Грачаница, и самим тим чином, непознато струци иширој јавности.
СаовимчињеницамајавностјеупозналаКосараГавриловићупоговору
написаном као додатак другом издању ове вредне збирке архивске
грађе црквене провенијенције (Радомировић, 2008, Радосављевић и
Гавриловић,2011).

ПриказдругогиздањаобјавиојеДобрицаГајићуНовојсрпској
политичкојмисли,укомеје,поредпрегрштпохвалнихречиовеликом
бројуодабранихзначајнихдокумената,навеокаомањкавостовезбирке
архивскеграђеинедостатакнекихбитнихдокуменатаострадањуСрба
наКосовуиМетохијиу20.веку.Гајићјекаопримернавеоподметнути
пожаруПећкојПатријаршијиод16.марта1981.годинеидогађајеувези
сатомпаљевином(Гајић,2012).

Овај текст није имао претензије да наведе све публиковане
насловеисториографскелитературеиобјављиванеархивскеграђе,које
сенадиректанилииндиректанначинодносенатемуисторијеКосова
и Метохије у Другом светском рату, већ представља један солидан
библиографскиизборипрегледпубликованеисториографскелитературе
уформиобјављенихизвора,студија,монографија,хроника,тематских
зборникарадова,тематскихбројеванаучнихчасописа,научнихчасописа
инаучнихчланака.

Изабрани и споменути наслови (по избору аутора текста) су
различитог обима и квалитета, али представљају битне наслове, које
јепотребноконсултовати,критичкианализиратипоправилиманаучне
методологије,указатинагрешке,искористититачнеподатке,апосебно
јеважноуказатиначињеницудасусвиспоменутиисторичариидруги
научници, отворили нова питања и теме мањег или већег обима и
значајазаисторијуКосоваиМетохијеуДругомсветскомрату.Свити
наслови, на специфичан начин, кроз лични ауторски печат, отворили
суновеидејеитематскерукавцебудућимистраживачимаовогважног
сегментаисторијесрпскогнарода,којапонашеммишљењу,апосебно
запериодДругогсветскограта,ниједовољноистражена,аконачноотој
теминиједовољнониписано.
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YUGOSLAV AND SERBIAN HISTORIOGRAPHY ON KOSOVO AND 
METOHIJA IN THE PERIOD OF SECOND WORLD WAR

Summary

YugoslavandSerbianhistoriographyhasmorepublishedmonographs
and articles, which deal with historical events during the Second World
War in the territory of Kosovo and Metohija. In this complex historical,
national and religious environment, especially duringwartime, therewere
armed conflicts, especially in times ofworldwars and other emergencies.
(armedrebellion,massdemonstrations,attacksonmembersoftheauthorities
andcivilianpopulation,abductionsofsoldiers,policeofficersandcivilians,
especiallychildren,womenandoldpeople).Theresearchtopicwascovered
in studies andworks of small size on the following topics: the emergence
oftheideaofGreaterAlbaniaandtheattemptstoachieveit, theoccupiers
andAlbanianquisensandtheircrimesagainstSerbsinKosovoandMetohija
(Nazi Germany in Serbia, the 21st SS Mountain Division Skenderbeg,
comprised of Albanians and Muslims, the Italian occupation system and
military formations inYugoslavia), the suffering of the SerbianOrthodox
Church inYugoslavia, thewardamagecausedby theGerman, Italianand
BulgarianoccupierstotheSouththeSlavs,refugeesandimmigrantsinthe
territoryofoccupiedYugoslavia,intheliteratureoncampsandprisons,the
operationofthePartisans–NOVJandChetnik–JvuOinthisandadjacent
areas, memories of war participants, collections of archival documents
(diplomatic, political, court materials), in the monographs of certain
municipalitiesandotherliterature.
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ДАЛИСЕИСТОРИЈАБОРБЕЗААУТОНОМИЈУСРПСКОГ
НАРОДАУБОСНИИХЕРЦЕГОВИНИПОНАВЉА?

У првом дијелу рада, у кратким цртама, приказују се основни
елементиборбесрпскогнародазацрквено-школскуаутономијууокупираним
покрајинама Босни и Херцеговини од почетка аустроугарске окупације до
1905. године, док је други дио посвећен разликама у мишљењу старије и
млађе генерације српске елитеиинтелигенције у окупиранимпокрајинама
о резултатима борбе, непосредно након проглашења „Уредбе о уређењу
самоуправнихцрквено-просвјетнихприлика“1905.године.Накрају,утрећем
дијелу,ауторпостављапитање:Далисеисторијаборбезааутономијусрпског
народауБоснииХерцеговинипонавља?ипокушавапронаћиодговор,кроз
примјереизсадашњости,којисеподударајусадешавањимаизпрошлости.

Кључнеријечи:Аустроугарскамонархија,БоснаиХерцеговина,Срби,
црквено-школскааутономија,Уредба,прошлост,понављање.

КакосесрпскомнародууБоснииХерцеговини:
„[...] историја борбе за слободу и државу понавља [...] планови
међународнихпредставника,мапеподелеБоснеиХерцеговинескоро
уцелинисерепризирајупротеклихстоивишегодинатрајањаборбеза
аутономнуслободу.Самозаменаличности,именаместаодлучивања,
бројнисастанци,конференције,конгресииразговорипоказујудасу
борбаСрбаБоснеиХерцеговинезааутономијуузавршномраздобљу
турскевластииборбаСрбазаРепубликуСрпскусталнобилаобјекат
великихсилаимоћнихдржава“(Микић,2012,стр.521–522).

Ове реченице професора Ђорђа Микића најбоље показују како се
историја српског народа у Босни и Херцеговини понавља. На трагу
овихреченицапрофесораМикића,мићемоу текступриказати једну
епизодуизборбесрпскогнародазааутономијуупокрајинамаБоснии
Херцеговини под окупацијом Аустроугарске монархије, прије нешто
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више од стотину година. Говорићемо о подјели ставова и мишљења
српске интелигенције о добијеној Уредби о уређењу самоуправних
црквено-просвјетнихприлика.

ФранцузАндре Бар [Bar] је почеткомXX вијека записао како
српско-православнешколеуБоснииХерцеговини: „[...] представљају
право огњиште патриотизма, на коме се свакога дана оживљава
национални дух, помоћу примера из црквене народне историје, који
су од предака остали“ (1906, стр. 61). Заоставштина турског времена,
самосталнецрквено-школскеопштине,заСрбесупредстављалеједину
установу,којајеималазадатакдаподаустроугарскомокупацијомсачува
националнидухсрпскогнарода.2ПрофесорЧуковићје,утексту„Наша
просвјетна политика“, 1910. године дао објашњење зашто је српски
народостаохладанпремакомуналним(државним)школамаизаштосе
нијеодрицаосвојихконфесионалнихшкола:

„Његов просвјетни идеал остала је и надаље српскашкола и то из
разлоганеповјерењанашеганародапремасвемуновом,нарочитопремановом,
коједолазиод земаљскеуправе [...]То јеваспитањенародаунационалном,
политичкомикултурномпогледу.Свакомшколомуправљаједанодборљуди
изнарода.Тих10–15људиимајузваничнудужност,дасебринузанационално
васпитањедјеце,даводерачунаоопштинскомимању,дасебринуизаостале
народнеустановеипотребе,украткоонисунекинародниодборуономкрају.То
васпитаваиодрасле,дасеинтересујузајавнестварииосталенароднепослове.
И тако школа васпитава не само нацијонално, него и политички“
(Malbaša,1940,str.49–50).

Аустроугарска монархија извршила је окупацију покрајина
БоснеиХерцеговиненаосновучлана25.Берлинскогуговораиз1878.
године и Конвенције са Турском од 29. априла 1879. године. Према
одредбама Конвенције из 1879. године име турског султана и турскa
заставaпредстављалисусимболтурскевластинадовимпокрајинама.
Међутим, комплетна законодавна, судска и извршна власт била је
у рукама Монархије. Иза ове политичке рачунице стајала је правна
нејасноћакоја јеутицаланаположајпокрајинâинародâкојисууњој
живјели, првенствено српског. Према учењу српске правне школе,
аустроугарскаокупацијаимала јесамомеђународноправно,алинеи

2 Основасрпскихцрквено-школскихопштинауОсманскомцарствупостављенаје
још срединомXVII вијека: „Установу сабора и бирање клисара видимо као готов
факатгодине1658.године1656.изгорелајецркваикадајеодвластистигладозвола
заграђењеновецркве,састаосесабориизабраоодборзаграђење.Прикрајугодине
састаосекодцрквеопетсабориизабраосаграђенојцрквиклисаре“(Скарић,1928,
стр.99;Скарић,1985,стр.110–111). 
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државнообиљежје,тј.сматралајетомеђународнимиотвореним,ане
унутрашњимизатворенимпитањем.Наосновуовогставакретаосеи
политичкипокретсрпскогнародауокупиранимпокрајинама,којијеза
циљимаоразвијањенационалногпрепорода:„[...]српскогнародакоји
јепомеђународномправубиочинилацуодлучивањусудбинењегове
земље“(Екмечић,1994,стр.555).
 Аутономни покрет Срба у окупираним покрајинама Босни и
Херцеговини избио је у моменту када се мислило да је апсолутизам
недодирљивинепробојан.Појавааутономнеборбе,првоСрба,анешто
каснијеимуслиманауокупиранимпокрајинама,изненадио јесве,од
властиМонархиједоцентаравеликихевропскихсила.Избијањеједног
оваквогпокретаудржавикаквајебилаMонархија,државикојајебила
наврхунцусвојеполитичкемоћи,изненадиојецијелуЕвропу.Српски
покрет открио је све што је Монархија крила иза плашта названог
цивилизацијскамисијаупокрајинамаБоснииХерцеговини.Тадашњој
Европи предочене су конкретне оптужбе против окупационе управе,
приказанојенагомиланонароднонезадовољствоокупационимвластима,
репресијекоје суспровођенеусвимсегментимадруштва,одузимање
права стечених тешкиммукама уОсманском царству након вијекова
борбе за опстанак и очување народности и вјере.3 Од Херцеговачког
устанка1882.годинепротиваусторугарскогзаконаомобилизацијидо
1896. годинеи званичногпочетка аутономне борбеСрба за вјерскуи
просвјетну аутономију, политички и културниживот у већем дијелу
окупиранихпокрајинаскорода јебиосасвимстао(Kecmanović,1965,
str.369).OдмахпоуласкуупокрајинеБоснуиХерцеговину,приликом
избораизамјенечиновникауокупационојуправи,аустроугарскевласти
сенисупридржавалечланаIизКонвенцијесаОсманскимцарствомиз
априла1879.године,којијегласио:„Услучајузамјењивањачиновника
избораустро-угарскевладећепадатиупрвомредунаурођеникеових
покрајина.“
 Српске црквене аутономне општине су за вријеме османске
управе вршиле разне вјерске и просвјетне функције, заступале су
народпредвластимаибранилегаодсамовољетурскихагаибегова.
Примивши народно обиљежје под већим утицајем лаичког елемента,
општинесу,као јединалегитимнопризнатаорганизацијапоробљеног
српскогнародаутовријеме,чувалеаутономију,унекимтренуцимаје
3 Још 1859. године Александар Гиљфердинг је примијетио колики значај за
српски народ у покрајинама Босни иХерцеговини има недјељивост народности и
вјероисповијести:„ЗаправославногСрбинаоничиненедјељивуцјелину:одступити
одсвојевјере значилоби зањегаодступитиодсвогнародногбића“ (Гиљфердинг,
1972,стр.120;Hadžijahić,1970,str.56). 
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ипроширивале,респектовануодстранетурскихвласти,некадамањеа
некадавише,зависноодполитичкогмомента(Бранковић,Милошевић,
2016,стр.15).
 Покрет Срба за вјерску и просвјетну аутономију пратила је и
подржавала цјелокупна словенскаштампа.Изузетак су били листови
субвенционисаниодстранеаустроугарскевладеипојединилистовиу
СрбијииЦрнојГоринаклоњениМонархијиињенојполитици.Листови
којисусеистицалиуподршципокретууокружењу,билисуЗастава
иБраник изНовогСада,Србобраниз Загреба,Српски глас из Задра,
Дубровник из Дубровника, Дневник, Српска застава и Хришћански
вијесникизБеограда,ГласЦрногораца саЦетиња,доксеоддомаћих
истицаоСрпскивијесникизМостара(Маџар,1982,стр.12).Одевропских
листованајвишепажњепокретупридаваојечешкилистNarodnilisty,који
језахваљујућичешкомкњижевникуиновинаруЈозефуХолечекуписао
у корист аутономног покрета (Бранковић,Милошевић, 2016, стр. 17).
 Атмосфера која се створила у окупиранимпокрајинама, након
покретања аутономне борбе Срба, тежак положај народа и првака
којисусеналазилиначелупокрета,умногомејеолакшанаизласком
овог проблема ван граница покрајина. Све то довело је до врло
интересантногписмакојесувођепокретаупутилерускомцару,којеје
пореднеминовногпретјеривањауизлагањупроблемаизастрањивањау
некимсегментима,далоисцрпнуизаокруженусликуположајасрпског
православногнародауокупиранимпокрајинама:

„Јошсамонеколикомјесеципаћедасенавршичетвртстољећаодонога
чемерногаданакадајеАустро-Угарсканаоснову25чланазлосретнога
берлинскогауговораокупиралаБоснуиХерцеговинуиуњимазавела
својуокупационууправу.Скороћечетвртстолећакакотановамодерна
усрећитељкатлачи, тиранишеирасељавасиромашнисрпскинарод,
како земљу ињено богатство црпи и експлоатише у корист своју и
својихдржављана,данародподтешкимигоминесноснимзулумима
њенимпиштиитужигореитеженегоикада,негоиондаикада,ушљед
распаљеневјерскенесношљивости,којупосијаазијатскинепријатељ,
вођашенајжешћемеђусобнебратоубилачкератовеинасмртиживот
брањашевјеру,имеиправасвојанаовукрвљуочуванугрудвуземље
својеиживотниопстанаксвој[...]“(Kecmanović,1965,str.370;371).
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Писмосезавршиломолбомрускомцару:

„[...] Стање је дакле нашега народа у сваком погледу, а нарочито у
погледу његова економског, вјерског и националног кретања тих
највећихдијеловазаживотиопстанакњегов–жалосно,дажалосније
не може [...] Кад ово износимо, нас обузима највиши страх, да ће
ако се овоме свему на пут не стане још док је времена, бити овим
поступком и радом Аустро-Угарске потписана смртна пресуда не
само православном српском народу у Босни и Херцеговини него и
цијеломСрпству[...]дабисападомсрпствапалоисв.православљеи
остаоотворенпутпродирањугерманизманаисток[...]МолимоВаше
Величанство,издајтеВашуданаспослијеБоганајмоћнијуријеч–дасе
овомзлуунашојотачбининапутстане.ОдредитеревизијуБерлинског
уговораоБ.иХ.акоништадругоизрадитеАутономију,безикаква
утицајаАустро-Угарске,наунутарњуиспољнууправутијехземаља“
(Kecmanović,1965,str.396).

 Колико су окупационе власти ишле далеко у тортури над
становиштвомињиховимправима,свједочиичињеницадајеЗемаљска
владавршиланадзорнадсрпскимшколама,тејениззаконаизаконских
одредби,одкојихјекључнаонаиз1892.годинеопотврђивањуизбора
учитеља, прилагођавала покушају да одређује профил школе.4 Дуго
послије ове одлуке је забрањивано запошљавање учитеља који су
школу завршили у Русији и Србији. Посебну улогу у овој владиној
репресалији су имали школски надзорници, који су пазили да „[...]
наставна тенденција не буде усмјерена против државе“ (Екмечић,
1994, стр. 570). Истовремено, власти су већину српских учитеља и
свештеникасумњичиледарадекаоагентиРусијеилиСрбије(Василије,
1970,стр.48).

Страх окупационих власти од тежње Срба за националном
афирмацијом и осамостаљењем путем оснивања националних
институција,организовањемманифестацијаповезанихсанационалним
опредјељењеми уопште од пораста српског национализма, за које се
сматралодадолазеизСрбије,довелоједоизједначавањанационалног
опредјељењасанационалистичкимставовимаидопрогонаиједноги

4 Аустроугарскевластисуочитобиле„заборавиле“,дасусличанкоракпредузелеи
османскевластипредустанак1875.године,кадасу,наконаферетрговацауГрадишци
иБањојЛуци,промијенилеполитикупремааутономијисрпскихцрквено-школских
општинаипокушале1874.годинедаупотпуностиукинусрпскецрквено-школске
општине,тесуједнимзакономнанивоупашалукасрпскешколеокарактерисаликао
комитете(Ekmečić,1960,str.33).  
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другог.5БаронБенкоје,схватившидајеовопогрешанприступ,упозорио
Земаљску владу 1895. године на проблем који таква политика према
Србимапроизводи:

„Уосталом,познатојеЗемаљскојвладикакосекрајњеосјетљиводржи
српскиелеменатпреманеповјерењууњеговециљевеитежње,затим
премасвакомсузбијањупотврђивањасвојенационалности.Алитакође
нетребадаостаненепримјећенодасеСрбидохватајусвакеприлике
дабидалиизразњиховелојалностипремапревишњојдинастијиида
би баш обеснажили оно неповјерење.Неугасива тежња овамошњих
источно-православнихдасеосјећајукаоСрбиидатакавнационални
духњегујупомомемишљењућепутеммјерацензуреисл.усмјерених
противњегасамогараспиривати,аникакоодстрањивати.Збогтога
јадржимкориснијимда сеповучелинијакод „великосрпства“, ада
сепрема„српском“дјеловањусвакеврстедржиравнодушно,иаконе
благонаклоно.Овоприкривањенашегнеповјерењанајпријећеуовом
случајупостојећураздраженостизлијечитииконачнонашеузајамне
односебитнопобољшати.“6

 Подршка Србије аутономној борби, била је условљена
различитим политичким приликама у самој Србији и консталацији
снагаизмеђуНароднескупштине,ВладеиКраља.ТајномКонвенцијом,
коју је кнезМилан закључио саАустроугарском1881. године,Србија
сеодрекланационалногдјеловањауокупиранимпокрајинамаБоснии
Херцеговини,штосеочитовалочињеницом,дасекнезињеговавлада
нисумногоосврталинаустанакуХерцеговинипротиваустроугарских
власти1881/82.године.НаградакнезуМиланузалојалностМонархији,
билајеподршкадворауБечудасепрогласизакраља.Овајакткнеза
Милана,иакосечиниосимболичним,потврдиојемноговећизначаји
утицајСрбијемеђусрпскимнародомуодносунаЦрнуГору,штоједовело
донетрпељивостиизмеђуцрногорскогкњазаНиколеикраљаМилана,
јерјекњазНиколаакткрунисања,схватиокаоударацсвојојдинастијии
престижуЦрнеГоре.ДворсаЦетињаупутиојечеститкеМилануповодом
крунисања, наглашавајући да је круна примљена из Аустроугарске,
штојезначило„[...]цијенуодрицањаодактивнијегнационалнограда“
(Ражнатовић,1984,стр.83).

5 Аустроугарска власт није разумјела како је изједначавање националног с
националистичкимипрогон, само јачалонационалноосјећањеиинаткодсрпског
народа,истовременоучвршћујућисрпскуопозицијуупокрајинама(Kraljačić,2000,
str.370). 
6 ABiH,ZV,Res.552/1895,BenkoZemaljskojvladi22.aprila1895.godine.
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НаконповраткакраљаМиланауСрбију9.јануара1894.године,
напредњачка влада Стојана Новаковића7 и претежно радикалски
кабинетЂорђаСимића,8 водили су проруски оријентисану политику.
Оно што је значајно за Србе у покрајинама Босни и Херцеговини
у периоду ових двију посљедњих влада, јесте активност српске
емиграције из окупираних покрајина у Србији, која је штампала
брошуреукојимајенападанокупационирежим(Juzbašić,1978,str.153–
154).Међутим, јачи интерес српских политичких кругова и појачана
национална пропаганда из Србије у овим окупираним покрајинама
креће послије 1900. године. Политички курс који је тада кренуо из
Србијетретираојеовепокрајинекаосрпскуземљу,укојојживисрпски
народразличитихвјерскихопредјељења.Пропагандајезациљимала
коначноприкључењепокрајинаСрбији,ападомдинастијеОбреновића
и повраткомна власт династијеКарађорђевић уСрбију 1903. године,
почиње и активније финансирање српског аутономног покрета.
Усрпскојнационалнојпропаганди,доаустоугарскеанексије1908.године,
истицанјетурскисултанкаолегитимнивладарБоснеиХерцеговине,
док се аустроугарска окупациона власт третирала као привремена.
Овакваполитикаулијевалајенадусрпскимполитичарима,дабиједног
дана када босанскохерцеговачко питање поново дође на дневни ред
Великихсила,моглобитиријешеноуинтересусрпскихнационалних
тежњи.Водећисеовомтезом,правнанаука9уСрбији једоприносила
теoрији,дасупокрајинеБоснаиХерцеговина:„[...]какодржавно,такои
међународноправнозаАустро-Угарскутуђиобласнидијелови,којису
ипослијеокупацијеосталитурскепровинције“(Juzbašić,1978,str.148).

Након деветогодишње аутономне борбе дошло је до
договора око текста Уредбе о уређењу самоуправних црквено-
просвјетних прилика, 1905. године. Како би Уредба имала законско
упориште код аустроугарских власти, морала је бити одобрена
од стране аустроугарског владара.10 Он је то учинио 13. августа у
Ишлу (Маџар, 1982, стр. 415). Земаљска влада у Сарајеву за датум
промулгацијеУредбеупокрајинамаБоснииХерцеговиниодредилаје

7 Јун1895–децембар1896. 
8 Децембар1896–октобар1897. 
9 Ставови који су формулисани као такви настали су прије покретања српског и
муслиманскогаутономногпокретауБоснииХерцеговини(Б.М.Б.). 
10 НаконсанкционисањаУредбеодстранеаустроугарскогвладара,ВасиљГрђићје
записао:„Толикосамомогурећи,дасезадњанароднаријечнијечулаидауредбаније
донесенаузпристанакнарода.Збогтогаштатутнијепримљеннигдјесавесељем“
(Грђић,1906,стр.22). 
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18.август1905.године.Тајдансу,усарајевскомКонаку,чинупроглашења
Уредбеприсуствовали:митрополитНиколајМандић,опозиционесрпске
вође Глигорије Јефтановић, Војислав Шола и Владимир Јовановић,
Одборсрпскецрквено-школскеопштинеуСарајевуначелусавладиним
повјереникомПетракијомПетровићемиделегацијаЗемаљскевладе,на
челусашефомуправеАлборијем(Маџар,1982,стр.419).

Усвајање Уредбе, 1905. године у Синоду Цариградске
патријаршије, изложило је српске народне прваке,11 који су били на
челу аутономног покрета и новосадског адвоката Емила Гаврилу,
оштрој критици млађе српске интелигенције12 у окупираним
покрајинама, која је била незадовољна постигнутим резултатима.13
Крајем јуна 1905. године, група од девет српских интелектуалаца,
упутила је протест Глигорију Јефтановићу против донесене Уредбе,
сматрајући да би прихватање исте значило „велико народно зло“,
које би Српску православну цркву у окупираним покрајинам и
школу увело у стање које би било горе од дотадашњег (Буха, 2006,
стр.54–55).

Интелектуалци су Емила Гаврилу оптуживали како је својим
радомподијелиоСрбеуокупиранимпокрајинамаидајемеђуњихпренио
политичкупраксувојвођанскихСрба,нарочитоњиховуцрквено-школску
политику. Млађи нараштаји су сматрали да борбу треба наставити,
проширитијеидатијојновозначењепреласкомнановасоцијалнаичисто
политичкапитања(Ћоровић,1939,стр.38).ДрГаврилајеодбациосве
изнесенеоптужбепротивњегаинароднихпрвака,истичућикакостарије
генерацијенежелеполитичкеподјелеСрбауокупиранимпокрајинама:
„[...]аликакоизгледабашмлађеколохоћетуподвојеност[...]млађеје

11 Разликаумишљењуизмеђустаријеимлађесрпскеелитепопрвипутувећемобиму
на видјело избија наконшто су вође аутономног покрета одустале од радикалног
начинавођењааутономнеборбеипостиглеспоразумсокупационимвластима,крајем
1903.године,сациљемдасеконачнодођедорјешењасрпскогпитања(Грђић,1906,
стр.8). 
12 У.Круљ,Д.Васиљевић,Ђ.Чокорило,Ј.Малић,Н.Стојановић,В.Грђић,Т.Дакић,
К.КрсмановићиШ.Грђић. 
13 ТекстУредбенијенаишаонаодобравајућипријемкодцјелокупногсрпскогнарода
у окупираним покрајинама, што је довело до поларизације, не само на класној и
интелектуалној основи, већ и на територијалној. Нпр. Петар Кочић је комедијом
Јазавацпредсудом,којајенасталаутокуборбезааутономију,представиопримјер
тадашњег типичног српског газде.Кочићсеније слагаосапрвацимапокрета због
заобилажењааграрногпитања,сматрајућитоживотнимпитањем,штоијестбило,за
српскогсељака:„Сељакјенарод,идокјесељакробнеможебитининародслободан“
(Masleša,1956,str.19;Микић,1995,стр.301). 
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ушлоуживотпоцепано.ЈеднајегрупаокоГрђића,надругојјестрани
Мајкић,анатрећојДр.ЛазаДимитријевић“(Kraljačić,1979,str.180–181).
Гаврилајеоштроодбациоиприговоре,данастојидаполитичкиживот
СрбауокупиранимпокрајинамауредипоузорунаСрбеуВојводини
(Kraljačić.1979,str.180–181).

Наконшто су се противнициУредбе појавилимеђуСрбима у
окупиранимпокрајинама,МихаилоПолитДесанчић14секрајем1905.и
почетком1906.годинеогласиосасвојимсавјетимауНовосадскомлисту
Браник.ОнјепротивницимаУредбепоручио:„Силомништа“.15Колико
суСрбиуокупиранимпокрајинамабилиподијељениу таборе „за“и
„против“Уредбе,најбољесевидиизписмакојејебеоградскитрговац
МихајлоЖивковићдобиоодпријатеља16изСарајевапочеткомновембра
1905.године,укојемсе,измеђуосталог,каже:

„Много се ради и пише и говори и галами око црквено-школске
автономије [...]Сви се слажу с тим, да је доста добивено, самошто
присталицеговоре,дасенијемоглобоље,апротивницимисле,дасе
тои јошвишемоглодобитииприје8година[...]Главнојето,дасе
добилодоста,добиоседобаросновнакомебисемогломногоштошта
урадити.Кадбибилопаметних,одлучних,поштенихинесаломљивих
радника.Али башу томе се осјећа недостатак [...]Шта ће изићи од
теУредбе, тешко је пророковати. Зависи о томе, који ћељуди бити
изабрани у различита тијела. Чини се, да ће већином бити исти

14 МихаилоПолитДесанчићје1894.годинеборавиоуСарајевуиМостару.УСарајеву
јенарочитобиозадовољаннаклоношћуСрбаочувањунационалногидентитета,иако
јепримијетиодасеусвиминституцијамавећиномговорињемачкијезик.Упосјети
Мостарујенеугоднобиоизненађенсазнањемдаједјеловањеуправцусрпскихинтереса,
унајмањуруку,непожењно.Нарочитојебиоразочаранчињеницом,данасједници
црквено-школске општине присуствује представник окупационих власти –
римокатолик.Његовзакључак,позавршеткупосјетеовимградовима,јебио,дасесрпски
народуокупиранимпокрајинаманалазиулошојполитичкојпозицији,и,сматраоје,
дајеегзистенцијасрпскогнародауовимпокрајинама,убудућности,упитна,уколико
окупационавластпотрајејошједнуилидвиједеценије.Такође,закључиоје,давласт
недозвољаваСрбимаполитичкиикултурниразвој(Микавица,2007,стр.404–406).
У својим записима са путовања кроз ове покрајине, записао је: „Свуда, куд сам
пролазиокрозБоснуиХерцеговину,видеосамналицуСрбиновуневеселост,видео
самналицунеки тужниосећај, каода јенекаомаранањему.Могао самдоћидо
убеђења, да се Србин на сопственом огњишту као у туђини осећа [...] одношаји у
БоснииХерцеговинисунеприродни[...]немогудуготрајати“(Десанчић,1896,стр.
197–198).
15 Браник, бр. 200, 4/17. септембар 1905;Браник, бр. 245, 29. октобар/11. новембар
1905;Браник,бр.200,16/29.март1906.
16 Потписаутораписманеможесепрочитати(Б.М.Б.). 
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одбориуОпштинама, који суидо садабили, а то значиопет једно
врлонерационалногаздовање[...]самовољапојединаца,занемаривање
народногнапретка,животарењешколаишколскенаставе,саможиво
натјеривањепојединихпородицапоселимаипоКасабама,ијошвише
пошехеримаићифтинскорасположењебогатијехпремасиромасима
истаријехпремаомладини...Силомприлика,пристанкомнаУредбу,
судјеловањем у сваком управном тијелу обавезни су досадашњи
„прваци“дабудуунекурукуопортунистебосанскојВлади.Онивише
немогубити,збогсвогаположаја,опозиција[...]Билобиинемогућно
водитиовуАвтономијуиуправљатињомепротивВладе[...]некабуду
уз Владу, уколикомогу одње извући: Користи за српски елеменат,
само они немају довољно политичке мудрости, да би могли што
искористити.“17

О разликама у схватању старије и млађе српске елите, у писму из
1908.године,свједочииуправникмостарскогокруга–баронПинтер,
наводећикакосрпскитрговцизасрпскеидеаледневноимајуполасата
времена, док новинари умиру од глади: „[...] али за те идеалеживе и
даљежеледаживе“(Мастиловић,2011,стр.36).

Своје мишљење оУредби дао је иМилан Пећанац,18 секретар
српскогпосланствауИстанбулу.Пећанацјеполовиномјула1905.године
узавршномизвјештајусрпскомпосланикууИстанбулу–ЂорђуСимићу,
поводомусвајањаУредбе,изразиозадовољстводобијенимповластицама,
наглашавајућикакоутренутнојситуацијинијемоглобоље.Такође,у
извјештајуПећанацјеистакаокакоовакваодлукаСинодаВасељенске
патријаршијезначиуспјехзаСрбеуокупиранимпокрајинамаизразлога
јер је: „То први пут да Патријарх и Патријаршија у званичном акту
г. Јефтановића и другове као представнике народа признају,
атојебитно,акосезнадаихјепатријархпријеназивао:представници
дēланароднеопозицијеуБоснииХерцеговини.“19

Доношење Уредбе лист Србобран третирао је као рјешење
проблемаизмеђуЦрквеиВладе,аненародаиЦркве,јерјеспоризазвала
ВладасвојимгрубиммијешањемуаутономијуСрпскеправославнецркве
уокупиранимпокрајинама.РедакцијалистадржалаједајеУредбадоказ
17 АС,МиД,ПисмоупућеноМихајлуЖивковићу,Сарајево,5/18.новембар1905.године.
18 Милан Пећанац је био задужен за питања битна за покрет Срба за црквено-
школскуаутономијууокупиранимпокрајинама,усрпскомпосланству,уИстанбулу.
У опис посламу је улазила и комуникација са амбасадомРусије иАустроугарске
у Истанбулу, те комуникација са османским државним властима и Цариградском
патријаршијомпоовомпитању(Б.М.Б.).
19 АС,МиД,ИзвјештајсекретарасрпскогпосланствауИстанбулуМиланаПећанца
српскомпосланикуЂорђуСимићуод14.јула1905.године. 
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лошеполитике,којајевођена,акојајебилаконцентрисананацрквеном,
аненаполитичкомпољу,накојемсејединоисправномоглоријешити
питање положаја српског народа у окупираним покрајинама (Гашић,
1997,стр.239–240).ЛистСрпскиСионборбузааутономијудефинисао
јекао„тумарањемодПонцијадоПилата“и„трошењемгрдногновца“.
ПрокламованаУредба је дефинисанакаолоша заПравославнуцркву,
свештенствоинарод,јерјебиламноголибералнијауодносунаважеће
уредбеуКарловачкојмитрополији:„Мисеиданасодњеганесамоне
надамоникаквомдобрупонашнародицрквууБоснииХерцеговини,
негодаћеуставучинитичудаипокордоксамоступиуживотидоксе
онакопосрпскираспалестрастииосвета.“20

Најважнијатековинаборбезацрквено-школскусамоуправубила
је одлука да се приступи стварању националних удружења. Такође,
српскиаутономнипокретимавеликиисторијскизначајзасрпскинарод
уБоснииХерцеговини,јерјеутокутрајањаборбезааутономнаправа
1896–1905.године:„[...]остварено[...]историјскопреношењенародних
циљева са завереника на организован, легалан и савремен покрет
буржоазије по градовима“ (Микић, 2012, стр. 533–534). По добијању
аутономијеизачеткаорганизованогполитичкогживота,новоформиране
српске грађанске политичке странке, по свим елементима, биле су
народне организације.Оношто је услиједило, кодСрба, био је сукоб
наполитичкомисоцијалномпољустаријеимлађегенерације.Старије,
која је била носилац борбе за аутономију, и млађе, коју су чинили
факултетски образовани људи.21 Све ово био је зачетак борбе за
политичкуаутономијууокупиранимпокрајинама.22Каопретходница
народних организација, или њихов темељ, били су српски листови,
којесуформиралипрвацистаријеилимлађегенерације,прекокојихсу
окупљалиистомишљенике.Међуформиранимлистовимаистицалису
се:Српскаријеч,покренут1905.годинеуСарајеву,Народ,покренуту
Мостару1907.годинеиОтаџбина,покренутуБањојЛуци1907.године
(Микић,2012,стр.534).


20 СрпскиСион,бр.15,31.јулија1905.
21 Сукоб“измеђупрвегенерацијесрпскихинтелектуалацаибуржоазијетрајаоједо
тзв.„Сарајевскерезолуције“,којомје24.маја1907.годинеформиранаСрпсканародна
организација. Интелектуалци су сматрали како су прихватањем Уредбе издани
националниинтересисрпскогнародауокупиранимпокрајинам(Mikić,1985,str.59).
22 Младаинтелигенцијајехтјеладасе,послиједобијањаУредбеизавршеткаборбе
зацрквено-школскусамоуправу,пређенаполитичкуборбу,абуржоазија,тј.прваци
зацрквено-школскуаутономију,јетежилакаборбинапривредномпољу(Mikić,1985,
str59;Grijak,2008,str.51). 
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 Какобисмопоказалидасепрошлостпонавља,можемокренути
однеколикореченицанобеловцаИвеАндрића:„Историјаједногнарода,
усвојојсуштини,то јепонављање једногистогбиолошкогфеномена,
стално и неумитно једнолично. То понављање је праћено разним и
различнимморалнимисоцијалнимпроменаманаповршини“

(1976, стр. 40). Дакле, можемо констатовати, да је српски
народ у Босни иХерцеговини осуђен на сталну борбу за своја права
на ову земљу и овај простор, како у прошлости, тако и данас, али
исто тако, вође српског народа, чини нам се, праве стално исте
грешке, да ли из непознавања сопствене прошлости или нечег
другог, на њима је да одговоре. Зашто? Академик АНУРС-a,
проф.дрНиколаБ.Поповићкаже:

„РазбијањеСФРЈугославијетешкојепогодилостановништвоБиХи
надневниредпоставилопитањедржаве.Изодговорана топитање
настало јеполитичкоразмимоилажењестановништваи–грађански
рат.УколикосежелисређивањестањауБиХиизградњахомогеног
друштваидржаве,јединипутктомејеизучавањеобјективногстања
у његовим битним димензијама. То се не чини, већ се даје маха
бучној реторици, произвољностима, пристрасностима. О животним
питањимаинацијаидржавепублицитетседаједемократскимфразама,
егзалтираним изјавама појединих политичара, писаца, уметника,
научника;свеплодличногутиска,производемоција,импресија,ане
изучавањаиуважавањаречинауке“(2011,str.10).

Трагом ријечи академика Поповића, долазимо до мишљења
проф.дрДаркаТанасковића,којикаже:„Савременициникаданемогу
битиупунојмерисвесниисторијскогзначајавременаукомеживе[...]
савременост ће најпогрешније тумачити, а и будућност предвиђати,
они који поверују да историја почиње одњих“ (2010, стр. 5–6). Како
сенебипредвиђалапогрешнабудућност,аисторијaсрпскогнародау
БоснииХерцеговинипонављала,потребно језнатида:„Позивањена
националну прошлост републике/државе БиХ23 без научне подлоге
водиуфалсификовање,штонеможедадонесепозитивнепоследице“
(Popović, 2011, str. 27), јер: „Непостојање већинске идентификације
са садашњом Босном и Херцеговином, у основи има неријешене
међунационалне сукобе испољене у грађанском рату“ (Митровић,

23 Академик Никола Б. Поповић мисли на „присвајање“ Босне и Херцеговине од
странебошњачкогнарода. 
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2013,стр.45).Непостојањезаједничкогпогледанаближупрошлост24је
симптоматично,штосрпскаполитичкаинаучнаелитатребадасхвати.
Посебно јер постоји потреба, да се очува национални идентитет, јер
једанас,каоиупрошлости,српскинационалниидентитетуБоснии
Херцеговиниизложен,какоунутрашњим,такоиспољнимутицајима,
због чега је потребна промишљеност у поступцима, јер без тога се
ризикује, да се упадне у замку затворености или ксенофобије, што
сигурнонећедонијетипозитивнерезултатесрпскомнароду.Окренемоли
сепрошлости,видјећемодасемногадешавањаданашњицепоклапајуса
дешавањимаизпрошлости,посебноизвременааустроугарскеокупације
1878–1918. године.Посебно је актуелно одузимање аутономнихправа
српског народа, добијених Дејтонским мировним споразумом, као
некада Берлинским уговором. Актуелизује се питање „босанског
језика“,25штоће,неминовно,убудућностиводитикапокушајустварања
„босанскенације“.Поновосуглавничиниоциилисудијемеђународни,
западноевропски, чиновници. И данас, као и у прошлости, времену
аустроугарске окупације, на овом простору се преплићу различити
интереси, прије свих српски, турски, хрватски, руски, мађарски26 и
аустријски.ИданассеокоБоснеиХерцеговине,каоиудругојполовини
XIX и почетком XX вијека, воде дипломатска погађања, у којима
значајнуулогуимају:Аустрија,Турска,Русија,Србија,Хрватска,акао
значајнииграчиукљученесуиВеликаБританија,ЊемачкаиСједињене
АмеричкеДржаве(Slijepčević,1981,str.27;Бранковић,2015а,стр.38).

24 Овдје се мисли на распад СФР Југославије и стварање Босне и Херцеговине.
Неминовностје,дајеРепубликаСрпсканасталаупроцесураспадаСФРЈугославије,
који су изазвале њене федералне јединице: Словенија, Хрватска и Босна и
Херцеговина,супротноУставуимеђународномправу,асвојсубјективитетпотврдила
Општим оквирним споразумом за мир у Босни иХерцеговини, који је парафиран
21.новембра1995.годинеуДејтону(САД),апотписан14.децембра1995.годинеу
Паризу(Француска)(Митровић,2013,стр.31). 
25 ШефмисијеОЕБС-ауБоснииХерцеговини,ЏонатанМурје4.марта2017.године
насвомтвитерналогунаписао:„Веомаријеткодажелимисправитицијењенемедије
–инаравнокаостранацнебезграматичнегрешке–алитајјеБосанскијезик“(E.B.,
2017). 
26 Данаснемамомађарскогутицаја,неунекојзначајнојмјери,каоувремену
аустроугарскеокупације. 
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Сагледавши све ово, не можемо, а да не споменемо великог Петра
Кочића27 и његове, бићемо слободни рећи, вјечне поруке српском
народу,записане1907.године,поднасловом„СрпскиНароде!“,улисту
Отаџбина,гдје,измеђуосталог,каже:

„[...]натоменесретномкомадићуземаљскекугле,накомсејевјечита
борба међу разним народима водила, на том вјековном разбојишту,
гдјесевјековимавећломебојнакопљаизмеђуИстокаиЗапада;натом
страховитомтлу,којетоликонародаиплеменапозоба[...]српскинарод
јуначки се бори за своју егзистенцију. [...]Па каданашемвитешком
народу [...] никакво зло, никаква биједа и невоља љута не могоше
ништанашкодити,− зарбиондасмјелими−њиховиунуци–мау
чемудаклонемо,маипредкимдапосрнемо...клекнемо...паднемо!“28

Српскаелита,научнаиполитичка,несмиједозволити,илине
смије упасти у замку, да се брани, како српски народ није аутохтон
народовогпростораиове земље.Вратимоли сепоновоупрошлост,
вријеме окупације, видјећемо да је тада велики проблем заСрбе био
покушај да се муслиманско и римокатоличко становништво прикаже
као аутохтоно, а српскоправославнокаодосељеници,штони тада, а
ни данас (свједоци смо и такви научних конструкција) није страно
појединцимаизхрватскеилибошњачкенаучнеилиполитичкеелите,
алиинекимевропскимисвјетскимполитичаримаилинаучницимакоји
имајудодирнетачкесаовимпростором.СјетимосесамоизјавеМустафе
Церића,бившегпоглавараИсламскезаједницеуБоснииХерцеговини,
наМеђународној конференцији заМир уСарајеву, одржаној од 9. до
11. септембра 2012. године: „Зна се ко се коме треба извинити и тек
онда могу доћи у Босну и Херцеговину и, ако желе, живјети овдје“
(Бранковић, 2015б, стр. 360). Такође, не смије се дозволити ревизија
историје,односнопокушајидасеСрбиименујукаоискључивикривци
засве,асвједоцисмодаимсепокушаваимпутиратикривицазамнога
дешавања, како у грађанском рату 1992–1995. године, тако и раније.
Један од примјера је Први свјетски рат, гдје се Гаврило Принцип
27 ЗаКочића,каоборцазанационалнаисоцијаланправа,РадованВучковићкаже:„Кочић
данаснијемогућ[...]Остајенам[...]даКочићапризивамо.Уњеговомделусадржане
сувредностикојесуживеусвимвременима,паиунашемданашњем“(2009,стр.22).
Истовремено,СветозарКољевићсепита:„ШтамислитештабиПетарКочићрадио
дајесадакојимчудоммеђунама?[...]ВероватнобииданастражиоослонцауСрбији,
алишталибиданасочекиваоод„другихнашихсродниканаСловенскомЈугу.“(2009,
стр.25–26). 
28 Отаџбина,бр.17,5.октобар1907.
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покушава представити као терориста, а организација „Млада Босна“
каотерористичкаорганизацијапотпомаганаизБеограда,узсакривање
чињеницедајемеђуМладобосанцима,поредСрба,билоприпадникаи
другихнарода,којиданасживеуБоснииХерцеговини (Милошевић,
2014, стр. 195–196).Не смије се дозоволитинегирањежртава српског
народакрозисторијуилибрисањезлочинадругихнароданадсрпским,
посебно кроз идентификацију српског народа са неким историјским
дешавањимаиидејама,противкојихсебориоидаобројнежртве,којесе
бројеустотинамахиљада,штомеђународничиновници,захваљујући
положајукојиимајууБоснииХерцеговини,различитимизјавамачине.
НајбољипримјерјеизјаваВалентинаИнцка:

„За међународну заједницу постоји само дејтонска БиХ и РС
која је добила свој легитимитет 21. новембра 1995. у Дејтону.
Ако бисмо почели славити празнике, као што је 9. јануар, онда
би се неки могли досетити да се слави, рецимо 10. април, дан
када је основана НДХ. Мислим да то никоме не пада напамет
и да треба гледати према будућности, а не према прошлости“
(M.F.–S.M.,2017).

Свенаведенојесасвимдовољнодазакључимокакосеисторија
српскогнародауБоснииХерцеговинипонавља,алитониједовољно
ако знамо какви су резултати били у прошлости и шта се дешавало
српскомнароду,потребно је да схватимода грешкеизпрошлостине
смијемоправитиусадашњостијерћенаскоштатиубудућности.Због
тогаћемо,овајтекст,којисмопочелиреченицамабањалучкогпрофесора
ЂорђаМикића, завршитиреченицомбеоградскогпрофесораМилоша
Ковића,јерона,можда,нудинајбољиописданашњегстањаусрпском
националномкорпусу:„Постоји,дакле,духовнидисконтинуитетизмеђу
садашњих српских генерација и њихових предака, између садашњих
идеалаисрпскихнационалнихсећања“(2015).
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ЕСЛИИСТОРИЯБОРЬБЫЗААВТОНОМИЮСЕРБСКОГОНАРОДА
ВБОСНИИИГЕРЦЕГОВИНЕПОВТОРЯЕТСЯ?

Резюме

Показывая основные моменты борьбы сербского народа за
церковно-школьнуюавтономиювоккупированныхпровинцийБоснии
и Герцеговине, от начала Австро-Венгерской оккупации в 1878 году,
к моменту провозглашения „Законного постановления об устройстве
самоуправляемых церковно-образовательных положений“ в 1905
году, как и различия в мнениях старшего и младшего поколения
сербской элиты и интеллигенции о результатах борьбы, сразу
после объвления „Законного поставления“, автор через пример из
настоящего, который соответствует описанным событиям прошлого,
пытаетсянайтиответнавопрос:„Еслиисторияборьбызаавтономию
сербского народа в Боснии и Герцеговине повторяется? Наконец,
приходится к выводу,что  история сербского народа в Боснии и
Герцеговине повторяется, а то приводит к необходимости, что
ошибкипрошлогонедолжныповторятсявнастоящем,длябудущего.

198

БошкоМ.Бранковић



БојанЂокић1DOI10.7251/TOMNIS1701199D
Музејжртавагеноцида,Оригиналнинаучнирад
Београд

СРПСКАШТАМПАОЗЛОЧИНИМАУСАПКОСОВО
1981–1985.ГОДИНЕ2

 Наосновунајзначајнијихсрпскихдневнихинедељнихновина,бавили
смосезлочинимаизвршенимнадсрпскимстановништвомуСоцијалистичкој
АутономнојПокрајиниКосовоупериодуод1981.до1985.године.Анализирањем
ових злочина бавећи се ињиховомфреквентношћу,њиховим стављањем у
историјски контекст и повезивањем са највишим државним и политичким
одлукама у Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији, рад
одговара на питање каква је била (зло)употреба и утицај злочина који су
узнемиравали српску и југословенску јавност у периоду од 1981. до 1985.
године.ОвизлочиниуказујунатежакположајсрпскогстановништвауСАП
Косовоунаведеномпериоду,алисубилиисредствостварањаантиалбанског
расположења и утицали су на погоршавање међунационалних односа у
покрајини.

 Кључнеречи:САПКосово,злочини,међуетничкиодноси,јавност.

 ТокомосамдесетихгодинаХХвекаконстантносубилиприсутни
националистички, антијугословенски и антисрпски ексцеси и акције
уСоцијалистичкојАутономнојПокрајини (САП)Косово.Умедијима
сусечулеразне,честовеомаразличитеизјавеиобјашњењаповодом
ситуације у САП Косово, узрока исељавања српског становништва,
резултатаиефикасностипојединихмера,каоипритисакаинасиљакоје
севршилонадприпадницимасрпскогстановништва.Злочини,насиља
и терор, који су вршени над припадницима српског становништва,
1 bojandjokic2005@yahoo.com
2 Чланак је настао као резултат истраживања на пројекту „Злочини на територији
бившеЈугославијеуХХиХХIвеку“,које јефинансиралоМинистарствокултуреи
информисањаРепубликеСрбије(ГодишњимуговоромзафинансирањеМузејажртава
геноцидаза2017.годину),теуоквируистраживањанадокторскимстудијамаисторије
ФилозофскогфакултетаУниверзитетауНовомСадукаодеоаутороведисертације.
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стваралисунеповерењемеђунационалнимзаједницама,ширилимржњу
међу народима, а стање напетости одржавала је клима неповерења и
несигурности, јер су их сви случајеви насиља ланчано изазивали.
На тежак положај српског становништва у овом периоду указивала
јештампа.
 Велики нереди албанског становништва који су избили током
марта и априла 1981. године продубили су поремећене односе међу
народимауСАПКосово.Заорганизовањевеликихнередаоптуженису
албанскинационалистиизСАПКосовоиАлбаније(Бјелица,2006,стр.
419).ОрасположењусрпскогицрногорскогнародаупокрајиниТихомир
Влашкалић,председникЦКСКСрбије,сведочиоје6.маја1981.године
наседницитогфорума:

„Ширење великоалбанског и иредентистичког нациoнализма и
испољавањењеговеагресивности,узистовременонедовољноодлучно
супротстављање субјективних снага, у сложеној вишенационалној
косовскојсрединистворилојенапетуситуацијуумеђунационалним
односима,уживотуирадуљудиразнихнација.Једнаодпоследицатакве
ситуацијејестеонорасположењекодприпадникасрпскогицрногорског
народа,којиперспективесвогживотаирадавидеизвантеситуације,
усклоностикаисељавању“(Покушајорганизовањаотворенепобуне,
1981,стр.6).

Злочини,насиљеитерорстваралисукодсрпскогстановништва
осећајдазаједничкиживотнемаперспективу,односнодауСАПКосово
владаанархија.Иакојепостојаонедостатакзаконитостииуставности
у многим сферама друштвеног живота, ипак у САП Косово није
владалаанархија.
 Бројизвршенихкривичнихделабиојеупорасту:упрвихшест
месеци1981.годинерегистрованојеупокрајини3.629кривичнихдела,
азапрвихшестмесециу1982.годиничак4.884,штојеповећањеза34%.
Свизваничниподациупроучаваномпериодууказивалисудаједалеко
највећи број кривичнихи прекршајних дела између лица различитих
националности извршено на штету лица српске и црногорске
националности. Због тога се у жалбама оштећених указивало на
неефикасностнадлежнихорганауСАПКосово.
 Насиљаитерорутицалисунапогоршавањемеђунационалних
односа. Због константних злочина тврдило се у политичким и
државнимфорумимаСРСрбиједа,иакосемногоурадилоод1982.до
1985.године,миранибезбеданживотсвихграђанауСАПКосовоније
обезбеђен.Наравно,наисељавањелицасрпскенационалностиутицали
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суимеђунационалниексцесии злочини.Мирноги спокојногживота
за српско становништвоуСАПКосовоније било, јер су га реметиле
разне свакодневне неугодности. После великих нереда албанског
становништваштампајеактуелизовалазлочинеизвршененадсрпским
становништвомуСАПКосово.Штампајеобјављивалаинформацијео
злочинимакојисуседешавалиупроучаваномпериоду,алиизлочинима
који су извршени у претходним деценијама. Разним злочинствима се
доказивало„ненормално“стањеуСАПКосово.
 ПолитичкаситуацијауСоцијалистичкојФедеративнојРепублици
Југославији(СФРЈ)током80-ихгодинаХХвекамењаласеподпритиском
јавности,азлочинисутудобропослужили.ЗлочиниизвршениуСАП
Косово над српским становништвом искоришћени су за националну
хомогенизацију. О тешкој ситуацији у САП Косово најгласнији су
билиорганиСРСрбије.Међутим,онинисуималиникаквихуставних
овлашћењаданепосреднопредузимајубилокакву активност. Зато се
честочулакритикаполитичкогсистема,односаРепубликеипокрајина,
спорости савезних закона, надлежности извршних органа. У оцени
стањауСАПКосовочестосудолазиледоизражајаразлике.Најчешће
сестањесликало„ексцеснимслучајевима“илисепаушалнооцењивало
као задовољавајуће. То се најбоље видело на релацији република –
покрајина.ФункционериизСАПКосовосматралисудасеполитичко-
безбедноснаситуацијапобољшава,доксуониизСРСрбијесматралида
јеситуацијатешка,паиванредна.
 Иако су постојали и раније, потпуна несигурност и неверица
усадили су се у свест људи након великих нереда албанског
становништва. Међусобно неповерење довело је до тога да су везе
српског и албанског становништва у свакодневном животу биле
све ређе. Појединачни националистички и други ексцеси који су
се често јављали само су продубљивали провалију између два
народа. Константни злочини вршени над српским становништвом
указивалисудасестањеуСАПКосовонесређује,што јеизазивало
незадовољствокодграђанасрпскенационалности.Збогнемогућности
да се спрече бројни злочини, чули су се и захтеви за промену
политичкогсистема.
 До тешке кризе међунационалних односа и националне
подвојености дошло је са почетком великих нереда албанског
становништва.Властјепокушаваладарепресијомнад„непријатељима“
поправистањеуСАПКосово.Самоод1981.до1986.годинеухапшено
је и осуђено за „политички криминал“ око 6.500 лица албанске
националности (Даниловић, 2010, стр. 309). Кажњавање није довело
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допоправљањастања, јерније сасвимсузбијеноделовањеилегалних
непријатељскихгрупаиорганизација,асвакакоједовелодостварања
антисрпскограсположења.
 Великиутицајнајавностинабудућедогађајекаоинаписање
штампеимаоје„Апелзазаштитусрпскогживљаињеговихсветињана
Косову“којисупотписаласвештенаимонашкалица,укупноњих21,из
многихделоваСФРЈ(Апелзазаштитусрпскогживљаињеговихсветиња
на Косову, 1982, стр. 1–4). Апел је потписан на Велики Петак 16/3.
априла 1982. године и упућен Председништву СФРЈ, Председништву
СР Србије, Скупштини СР Србије и СА синоду за СА сабор Српске
православне цркве (СПЦ), а достављен је и свим већим београдским
листовима.3Потписницисуовимапеломжелелидаподигнусвојглас
„[...]узаштитудуховногибиолошкогбићаСрпскогнароданаКосовуи
Метохији“.Занасјеважнијидеокојијеговориоопланскомгеноцидуна
КосовуиМетохијинадсрпскимстановништвом,којићесеунаредним
годинама,апосебноудругојполовини80-ихгодинаХХвекачесточути
ујавности.Овомећедопринетиразна(не)делаалбанскихекстремиста.
 Озбиљнопоремећенимеђунационалниодносикаоиугрожавање
сигурностиибезбедностиграђанаималисуутицајанаисељавањелица
српскенационалности.Поредтешкеекономскеситуације,исељавањеје
упроучаваномпериодубионајвећипроблемуСАПКосово.Атмосфера
којајестворенапослевеликихнереда1981.годинебилајеједанодфактора
исељавања.СвештојерађеноуСАПКосовоод1981.године,паунаредним
годинама,самојеуспорилоисељавање,алиганијезауставило.Упогледу
исељавањачестонијебилојединственихоценаизмеђуСАПКосово,СР
СрбијеиСФРЈ,абилојеиразликаунабрајањуиредоследуузрока.Доксу
седржавнииполитичкиорганииорганизацијепрепуцавалинарелацији
покрајина– република, неповерење грађанаунадлежнеоргане је све
вишеповећавано. Јавило сенеповерењепремаорганимабезбедности,
правосуђу,општинскиморганима,итд.Исамиорганису,својимрадом,
недоследномприменомзаконаинеправичнимодносомпремалицима
српске и црногорске националности у односу на лица албанске, као
и неефикасношћу и неажурношћу, довели до стварања неповерења.
Донеповерењасупосебнодовелаизвршенакривичнаипрекршајнадела
наштетулицасрпскенационалности.АлиШукрија,чланПредседништва
ЦКСКЈ,говорећиполитичкомактивуКосова1983.годиненавеоје:

3 Датум потписивањаАпела није случајан.Потписан је непосредно пре заседања
СкупштинеСРСрбијекојајеназаједничкојседницисвихвећаодржаној23.априла
1982.годинеусвојилазакључкеомерамакојејетребалодаспречедаљеипотпуно
исељавањелицасрпскеицрногорскенационалностиизСАПКосово(прим.аутора).

202

БојанЂокић



„Централнопитањејекакодасествориклимаповерења.Дабисето
постигломорадасевеомабрзореагујенасвакиексцес“(Националисти
то морају да знају, 1983, стр. 6). У највећем броју случајева одмах
су предузимане мере против извршилаца дела. Да се углавном
правовремено реаговало сведочио је и делегат Скупштине СФРЈ
Момчило Трајковић из САП Косово који је навео да се извршиоци
неделаоткривајуу90%случајева(Ивановић,Ћирковић–Матић,1984,
стр.5–6).

 У јавности је главна одговорност за сређивање нарушених
међунационалних односа у САП Косово пребацивана на албанско
становништвокаоприпадникевећинскогнародаупокрајини:

„Они једини могу и морају спречити физичке и друге притиске на
исељавање српских и других породица, које показују сву дубину
поремећених међуљудских односа. Они једини могу и морају
искоренитиреакционарнуифашистичкуидеологијуетничкичистог
Косова“(„Говориосамоодговорностиалбанскогнарода...“,1984,стр.
6).

Поједининовинскинаписинегативносуутицалинасређивање
стањаипоправљањемеђунационалниходноса.Сензационалистичкои
једностранописањештампеималојезначајнупоследицу:оптерећивало
јеситуацијууСАПКосово,апосебнопсихолошкостањекодсрпског
становништва.ДелегатСкупштинеСАПКосово,РефикАгајсматраоје
дасуисредстваинформисањадоводиладоисељавања:

„Уместодапопуларишупозитивнепримерејачањамеђунационалних
односа и заједништва, стално истичу бројке исељених.
Предимензиониранописањенекихлистоваопојединимексцесимаима
супротнеефектеуодносунамерекојесепредузимајуназаустављање
исељавања“(Зејнели,1983,стр.6).Готоводвегодинекаснијепоновио
јенештослично(Зејнели,1985,стр.8).

 На кривична и прекршајна дела извршена на штету лица
српске националности углавном се у српској јавности гледало као
напритиске заисељавање.Лакшакривичнадела, каошто суувреда,
угрожавањесигурности,принуда,самовлашће,лакшетелеснеповреде
гонили су се по приватној тужби, па је јавни тужилац САП Косово
Томислав Цуцуревић најавио 1983. године да ће бити предложене
измене Кривичног закона покрајине како би се и за лакша кривична
дела, којима се врше притисци на исељавање, омогућило гоњење
по службеној дужности. Председништво СР Србије протестовало је
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1984. године што су се притисци на исељавање квалификовали као
прекршаји, а не кривично дело. Исто је речено на седници Одбора
Савезног већа Скупштине СФРЈ за правосуђе која је одржана 11.
септембра1984.године,гдејепоновљенаоценаизранијихизвештајао
исељавањуизСАПКосоводаиправосудниорганиупокрајинисносе
деоодговорностизаклимунесигурностиинеповерењакојастимулише
исељавање. Зато је председник Уставног суда СФРЈ Васил Гривчев
истакао исте године да је у разматрању остваривања уставности и
законитостиуСАПКосово,УставнисудСФРЈзаузеоставдабитребало
скрнављењегробова,намерноуништавањелетинеиимањаисилеџијско
понашањеизазванонационалном,верскомилирасномнетрпељивошћу
оквалификоватикаокривичнодело.СавезновећеСкупштинеСФРЈје
27. септембра 1984. године по трећи пут расправљало о проблему
исељавања лица српске и црногорске националности из САП
Косово под принудом и на седници инсистирало на јачању
правосудних органа, а на које се гледало као главни проблем
због незаконитости у САП Косово, а Савезном извршном већу
је дат задатак да размотри иницијативу о изменама и допунама
некихзакона.
 Тешки злочини и друга кривична и прекршајна дела која су
извршенанадприпадницима српског становништва, а која јештампа
буднопратила,довелисудостварањаантиалбанскограсположења.Тако
сууКраљеву9.јула1985.годиненепознатиизвршиоциразбилиизлогена
дверадњечијисувласницибилилицаалбанскенационалности.Сличне
појавесуиранијезабележенеуБеоградуиКрушевцуитиизвршиоцису
откривениикажњени.
 ПритисцинасрпскостановништвоуСАПКосовоконстантносу
билиприсутниистваралисуосећајличнеиимовинскенесигурности
и националне неравноправности. Чести су били оружани напади на
лица српске националности. Елементарна права припадника српске
и црногорске националности била су угрожена и пре 1981. године, а
од великихнереда албанског становништва та угроженост је постала
интензивнија. Политичко-безбедносну ситуацију и међунационалне
односе уСАПКосовооптерећивали су разни случајеви.Лица српске
ицрногорскенационалностипродавалисусвојунепокретнуимовину
иодлазилиизСАПКосово,анатосунајвишеутицалиразниоблици
притисака, кривична дела, прекршаји и други ексцеси албанских
екстремиста.Целокупнаситуација,укључујућииекономску,доприносила
је исељавању, али као главни су били разни облици директних и
индиректних притисака, психолошки и физички терор албанских
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екстремистанадлицимасрпскенационалности,наношењеимовинске
штете, скрнављење споменика и гробова. Српско становништво које
јебилоумањинијемноштвоугрожавањеправаосећалокаопритисак
и као мајоризацију. Један од разлога за исељавање била је и психоза
несигурности,каоиосећајмањинеунекимсрединамаинепознавање
албанског језика. Због изложености свим облицима злостављања,
застрашивања,угрожавањаличних,породичнихиимовинскихдобара,
урубрициПолитике„Међунама“огласиосеМилијаШћепановић:

„Немогуће је одредити терапију на овај начин. Немогуће је овако
површнимприлазима вратитиљудима поверење и наду.Сигурно је
да овакви позиви и етикетирања неће вратити сигурност Љубици
СтаматовићизДубравекодЂаковице,удовици,мајкидесетородеце,
којој из дана у дан уништавају имовину, трују псе, свиње, кокошке
и стоку.Сигурно је да овакве и сличне псеудопароле, неће вратити
поверење и надуПољкиЖиваљевић изШаптеја, која је више пута
физичкинападанаипремлаћивана.Сигурноједаниконећезауставити
кретањељуди ка правди и сигурности, када су им угрожена добра,
када нема законитости, када се насрће на њихову имовину, труд и
породицу“(Шћепановић,1981,стр.17).

Велики проблем за српско становништво била је и узурпација
друштвенеимовине:присвајањешума,путева,пачакигробаља.Политика
јеписаладајеузурпацијаправославнихгробаљаизраженауселимау
КосовскојКаменициукојиманемасрпскогстановништваилигаимау
маломброју(Ђекић,1985,стр.10).Иповременеексплозијеузнемиравале
су грађане уСАПКосово.Случајеви подметања експлозија којима је
причињенаматеријалнаштетаималисуиштетнудруштвено-политичку
и безбедносну последицу. На вишегодишње казне затвора осуђена је
1984.годинегрупатерористаалбанскенационалности,јерјеутоку1981.
икаснијеукупно14путапоставилаексплозивненаправеуПриштини,
асациљемдаизазовеузнемирењеграђана,панику,психозунапетости,
несигурностинеповерењеујавности.
 Напади на имовину лица српске националности били
су многобројни. Уништавани су виногради, воћњаци, куће су
демолиране, убијане домаће животиње, имања су узурпирана,
уништаване летине и причињаване друге штете у пољима.
Напади су вршени и на друштвену имовину, па је тако поломљено
и почупано свих 88 јабукових стабала засађених у мају
1983.годинеиспредДомакултуреуселуРаушићу,узнактрајногсећања
наЈосипаБрозаТита.Међутим,икоднападанаимовинуштампајезнала
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да претера. Сечење четири храстова дуба на православном гробљу у
селуКрушевцукодПећиодједноглицаалбанскенационалности,којеје
ималоодобрењечлановаОдборазаодржавањегробља,злоупотребљено
јеуштампикрајем1985.године.Поредовихнапада,билојеиситних
провокацијанадрумовима,наприредбамаидругимјавнимместима.
 Као непријатељско дело оцењивано је и исписивање парола
којимсепозивалонарушењеуставногпореткаисејаламеђунационална
мржња.Неретко се дешавало да за ово дело лица буду осуђена и на
вишегодишње казне затвора. Међу паролама били су разни написи,
а велики број њих је био изразито антисрпски обојен: „Дижите се,
браћо Албанци“, „Доле југословенски ревизионизам“, „Живела
РепубликаКосово“,„КосовоРепублика“,„ДолеСрбијаиСрби“,„Срби
одлазите“,итд.Упроучаваномпериодуштампајеписалаоексцесима
упокрајиниозаставамаСРСрбијеиСФРЈкојесускиданеса јарбола
ицепане.ТВПриштина јеспаљивањезаставеСРСрбије1.маја1984.
године у Ђураковцу окарактерисала као непријатељски акт, који је
имаозациљдазлоупотребомнационалнихидржавнихсимболаунесе
међунационални раздор и неповерење између припадника народа и
народности. Каменовања на друмовима била су честа појава. Бројна
каменовања возова и оштећења сигнала на пругама реметили су ред
вожње. На међународним вагонима исписиване су непријатељске
пароле, постављане су гвоздене полуге на пругама, забележени су
нападихладнимиватрениморужјемнаособљеипутнике.Извршиоци
каменовања су били, углавном, малолетници. Због великог учешћа
малолетнедецеуразнимексцесимаиинцидентима,тврдилоседа„[...]
иредентакаоизвршиоцесвојихплановаврлочестокористидецуод15
до16година,паимлађу“(Национализамсвеагресивнији,1985,стр.5).
Икаменовањавозоваприписиванасудеци,пајеприштинскоЈединство
објавиловеликиироничанчланакотоме(Ћук,1985,стр.6).Каменоване
суисрпскекуће.Збогкаменовањаједнесрпскекућетрилицаалбанске
националностиосуђенасуназатворскеказне„[...]збогкривичногдела
подстицања националне мржње[...]“ са циљем „[...] да створе осећај
несигурностикодлицасрпскеицрногорскенационалностииподстакну
ихнаисељавање“(Збогподстицањаисељавања–узатвор,1984,стр.8).
 Лошимеђунационалниодносирефлектовалисусеинаомладину.
Бројни су били сукоби између српске и албанске омладине и разни
ексцеси. У Подујеву се догодио један инцидент који је 1984. године
одјекнуо у штампи. Наиме, приликом испраћаја посмртних остатака
једноглицасрпскенационалности,појединиалбанскиученициосновне
школескандиралису„данас један, сутрадва“.У јавности јеоцењено
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дајеовојошједнанепријатељскапаролакојапредстављапритисакна
српскоицрногорскостановништво(ДваексцесанаКосову,1984,стр.6).
Уствари,тонијебилановапарола,већстараокојојједвегодинераније
писаоАтанасије Јевтић (Јевтић, 1982, стр. 3).Великупажњу јавности
привукаојеиинциденткојиседогодиоусрпскомселуГојбуље.Више
групаалбанскихсредњошколскихученика,пролазећикрозсело27,28.
и29.маја1982. године,певало јенационалистичкепесме,узвикивало
непријатељскепароле,појединцисувређалиималтретиралимештане
иправилисуматеријалнуштетунаусевимаисеоскимдомаћинствима.
Ученици су у овом селу имали бојево гађање у склопу практичне
наставеизопштенароднеодбране,аинцидентјеокарактерисанкаовид
притисканамештане.
 Јавност јепосебнобилаузнемиренаповодомвестиосиловању
ипокушајимасиловањаженасрпскенационалности.АтанасијеЈевтић
је у једном свом тексту 1983. године навео да су случајеви силовања
малолетницаистарицаимали„[...]далекострашнијеодјекеународунего
штојетоштампаописала[...]“(Јевтић,1983,стр.5–6).Свакосиловање
уСАПКосовоималојеиполитичкупозадину.Силовањасуизазивала
осећај несигурности код лица српске и црногорске националности
и нарушавала међунационалне односе, што је водило ка исељавању.
Поводом силовања у покрајини, ТВПриштина је објавила занимљив
коментар у другој половини 1984. године: „Јер, по учесталости,
интензитетуикарактеру,силовањауперенапротивмалолетницасрпске
и црногорске националности потпуно превазилазе оквире обичних
сексуалних деликата. Посматрано у овом контексту, она су, у првом
реду, политички деликти“ (Зејнели, 1984а, стр. 7). Велику пажњу
јавностиизазваласусиловањаједнемалолетницеиједнестаријежене.
Узнемирењеиогорчењепрвојеизазвалавестдајесилована12-огодишња
девојчицасрпскенационалностиуселуЉубенићкодПећи2. августа
1984. године. Силовање је окарактерисано као националистичко-
вандалски испад. Месец дана касније, извршилац овог дела
је осуђен на казну затвора у трајању од 14 година због „[...]
кривичног дела из непријатељских побуда према СФРЈ“ (За
силовање малолетнице – 14 година затвора, 1984, стр. 8).
У исто време, обзнањена је вест да је у Старом Селу код Урошевца
силованасамохранаженацрногорскенационалностиС.А.(57)уноћи
између 20. и 21. септембра 1984. године. Поред људских, силовања
и покушаји силовања вређали су и национална осећања. Због тога је
наседнициСкупштинеСАПКосовокојајеодржана30.октобра1984.
годинеделегатРефикАгајуказиваонаопасности:
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„Силовањемалолетницаистаријихженатешкајеувредаипонижење,
аистовременозначииуношењеатмосференесигурностикодосталих
грађана. Рушење надгробних споменика и паљевине, сеча шуме и
воћњаканаимањимаСрбаиЦрногораца,каменовањевозоваурежији
суперфидногнепријатељскогделовања,сциљемдасеуносинемир
и несигурност код српског и црногорског живља и да се изазове
неповерење према албанској народности у широј јавности, да се
продубијаз,међунационалнонеповерењеипроширимеђунационална
мржња“(Зејнели,1984б,стр.7).

Знајући да силовања вређају национално осећање, медији су
се трудили да она буду у средиштупажње,што је утицало на свест,
хомогенизацију и мобилизацију српског корпуса, као уосталом и
остала кривична и прекршајна дела извршена на штету лица српске
националности.
 Неколико случајева силовања лица српске националности од
припадникаалбанске,штампајебуднопропратилаупериодуод1981.
до1985.године,ашто једовелодостварањауверењадасусиловања
„намерна“идаизањихстоји„непријатељ“сациљемдасестворииодржава
психозастраха.Коликојетобилонетачно,говориподатакдасузадевет
месеци1985.годинеуПриштинибиласамодвапокушајасиловања,у
којимасужртвебилилицасрпскенационалности,аизвршиоциалбанске
односнотурске.Такође,упрвихшестмесеци1983.годинерегистрована
су три силовања на штету лица српске и црногорске националности
(Станојевић,1983,стр.13).Овомеидеуприлогиподатакдасузасиловањаи
покушајесиловањанасилнициосуђиванинавишегодишњеказнезатвора.
Такосутрималолетникаалбанскенационалностизбогпокушајасиловања
малолетницесрпскенационалности30.септембра1985.годинеосуђени
наказнезатворазбогкривичногдела„изазивањанационалнемржњеи
нетрпељивости“ (Осуђенемалолетнесилеџије,1985,стр.8).Међутим,
било је и другачијих примера, па су појединци за покушај силовања
одговаралипрекршајно.4
 Случајеви силовања су били тежи кад су насилници остали
неоткривени и када се није утврдила позадина силовања. Тако није
откривенсиловатељдеветогодишњедевојчицесрпскенационалностиу
селуЖитињутоком1983.године.Удругомкварталу1983.годинебило
јевишеугрожавањаличностиженауопштиниВитина,пајеотомебило
речинаседнициПредседништваОКСКВитинесептембра1983.године.
4ОпштинскисудзапрекршајеуИстоку18.јуна1985.годинеосудиојеАгимаЗелину
Даутаја(20)изселаЉугождеуопштиниИсток,наказнузатвораутрајањуод60дана
збогпокушајасиловањаМ.Р.(16)српскенационалности(Збогпокушајасиловања–
шездесетданазатвора,1985,стр.10).
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Председништвојесиловањаипокушајесиловањаокарактерисалокао
„неморалнииступи“:

„ПослеовогсрамногиспадауЖитињу,27грађанаовогселаобратило
серуководећимструктурамаопштине.Уразговоримакојисувођени
сапредставницимаопштинеједанбројграђанаинсистираојенатоме
дајеучинилацовогнеделаалбанскенационалности,аликојеонјош
сенезна“(Зука,1983,стр.3).

У септембрусепотомдесио још једанпокушај силовањажене
српске националности у Витини, а силеџија није откривен. Учестала
силеџијска понашања у Витини уносила су немир међу грађане
српске националности. Тај немир видљив је по изјавама општинских
функционера. Председник Општинског комитета СК Витине, Екрем
Арифи изјавио је септембра 1983. године у разговору о привредно-
политичкој ситуацији уВитини: „Српски националисти су ишли чак
толико далеко да су тражили да се наоружају“ (Ћук, 1983, стр. 3).
Треба истакнути да је Радна група радника савезног, републичког и
покрајинског СУП-а, као и СУП-а Гњилана и Витине утврдила 1987.
годинеданијебиларечосиловањудеветогодишњедевојчицеизВитине,
већосумњида јенаддевојчицомизвршенаблуднарадња.Ипак,овај
случај остао је нерасветљен и покривен тмином до данашњег дана
(Зејнели,1987,стр.6).
 НападинаСПЦ,њенуимовинуивернике,такођесуузнемиравали
јавност. У периоду од 1981. до 1985. године највише се писало о
уништавању и скрнављењу надгробних споменика.5 Уништавање и
скрнављењеправославнихгробаљаоцењиванојекао„[...]непријатељско
ивандалистичкоделоуперенопротивбратства,јединстваизаједништва,
као и напад на међуљудске и међунационалне односе“ (Скрнављење
споменика–вандализам,1985,стр.8).Вандалскопонашањеекстремних
лица албанске националности изазивало је огорчење и узнемирење
грађана, али и наилазило на оштру осуду. Један читалац Политике
огласиосеурубрици„Међунама“:„Можелисезамислитипоразнији
тренутак за човека када нађе оскрнављене гробове својих предака и
најмилијих“(Шћепановић,1981,стр.17).Унекимслучајевимавандали
суубрзопронађени,алиумногиманису.Дубокоузнемирењеграђана
изазваојеинападнаједнустарумонахињуманастираГориочкодИстока
1983.године.Збогтогајенападоквалификованкаополитичкадиверзија
и као смишљен покушај срачунат на дестабилизовање политичко-

5 Опширнијеослучајевимауништавањаискрнављењанадгробнихспоменика,каои
онападиманаСПЦињенуимовинувидети:Вукашиновић,Станић,2013;Јовић,2012.
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безбедносне ситуације, на изазивање несигурности и узнемирености
грађана. Узнемирење грађана изазивале су и информације да су
на неким православним гробљима мештани напасавали стоку и
узурпирализемљиште.
 УСАПКосовобило јеоко3.000пожараупериодуод1981.до
1985.годинеиуњимајепричињеназнатнаматеријалнаштета.Многи
пожари су избили под сумњивим околностима. Неки узроци пожара
нису били довољно разјашњени што је у јавности указивало да
„непријатељскоделовање“јошпостоји,аидамерекојесупредузимане
нису дале очекиване резултате. Започело је са пожаром у Пећкој
патријаршијикојисезбиотокомвеликихнередаалбанскогстановништва
уСАПКосово.6Занекепожареседецидиранотврдилодасуодговорни
албанскинационалисти.Тригодинезаредомсупожариподметнутиу
манастируДевичкодСрбице,асвиодговорнизаподметањепожарау
овомманастиру1982,1983.и1984.годинебилисуоткривенииосуђени
на казне затвора. Уштампи се наводило да су пожаре подметали са
циљемизазивањанесигурности,националненетрпељивостиираздора,
али и притиска према особљу манастира. Секретар Председништва
ПК ССРН Косова, ИсмаиљМикуловци навео је за пожар подметнут
1984.годинедаје„[...]делоалбанскихнационалистаииредентистаида
јециљбиодапореметимеђунационалнеодносеуопштиниСрбицаиу
САПКосово“(Делоалбанскихнационалиста,1984,стр.11).
 Штампајеписалаиодржавниморганима,односнополицајцима,
који су учествовали у насиљима према српском становништву у
САП Косово. Ова насиља су изазивала оправдани револт грађана.
Полицајци су били одговорни за пребијања и силовања, вређања и
нехуманопоступање.НовинарМиркоЧупићуприштинскомЈединству
писао јеополицајцимауСАПКосовоиокривичнимделимакоје су
извршилиу току 1982. године.Тврдио је да су случајеви силеџијског
и националистичког понашања појединих полицајаца албанске
припадности постојали и пре 1981. године, али да су они брижно
скриваниодјавности.Сматраоједасупровокације,претње,пребијања
ихапшењапојединацаизсрпскогицрногорскогкорпусадоказдамеђу
органима реда иредента и албански националисти имају савезнике и
продужену руку. Овакво понашање полиције више је узнемиравало
јавностнегоалбанскиекстремисти,јерсуторадилиљудиууниформи
којисубилизадуженизабезбедностсвихграђана(Чупић,1982,стр.5).
Међутим,билојеипретеривања.Случајубиствадваполицајцаалбанске
националностиуселуДрагобиљукодОраховца2.априла1983.године,

6 ВишеопожарууПећкојпатријаршијивидети:Ђокић,2017
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злоупотребио је новинар Славољуб Ђукић написавши у свом тексту
дасеовоубиствоповезивалоса„фанатизмомиреденте“(Ђукић,1983,
стр.7).Међутим,тонијебилотачно.ОкружнисудуПризренуосудио
је лице албанске националности на смрт, због убиства полицајаца на
подмукаоначин,избезобзирнеосвете.
 Пребијањасусејављалакаочестапојаваиузнемиравалајавност.
Неколикобруталнихидрастичнихнападаналицасрпскенационалности
имали су широк одјек и утицај на међунационалне односе. Шест
албанскихмладића претукла су 30.маја 1982. годинеСаваБакића из
селаЉевошакодПећиионисуубрзоухапшени.Нијеовобиопрвипут
да се српски и црногорскижитељи овог села злостављају и физички
нападајуочемујепосведочиоимештанинНенадАмруш:„Иранијесу
долазилиобеснимладићи,којисунамуништавалиограде,палилижито.
Тражили смопомоћоднадлежнихоргана уПећи, алинисмонаишли
на разумевање. Ја више овде нећу остати. Не желим да свакодневно
страхујем за живот своје осморо деце“ (Ухваћени дрски одметници,
1982,стр.7).ДотадашњиексцесииовајпоследњинападнаСаваБакића
утицалисунадесетаксрпскихицрногорскихпородицаизселаЉевоша
дакупеимањауСРСрбијиидасеиселе.Дванападачасуосуђенана
прекршајнеказнезатвораутрајањуод60и50дана.Наподручјуграда
Пећијејуна1981.године,однепознатихлица,пребијеновишеоддесет
особа (Пребијени, 1981, стр. 8; Расветљавање случајева туча, 1981,
стр.6).Физичкинападиутицалисунамеђунационалнуатмосферу,па
јенаседнициОпштинскогодбораСУБНОР-ауПећи,ЈанкоЛакићевић,
говорећи о исељавању, упитао: „Ко не би бежао ако је свакодневно
изложен физичким нападима или харању имовине? Зар није срамота
дасада,четрдесетгодинаодпочеткареволуције,многиоднасморају
да носе оружје, да држе прст на орозу?“ (Милошевић, 1981, стр. 8).
Некифизичкинападиоцењенисукаосмишљенинепријатељскиакти.
(Симоновић,1984,стр.11).Физичкинападиуносилисустрах,немири
неспокојствомеђуграђанимасрпскенационалностиистваралинапету
међунационалну ситуацију. Када су извршиоци дела били откривени,
онисузананетефизичкеповредеодговаралиуглавномпрекршајно,али
јебилослучајевадаодговарајуикривично.
 Углавномсуфизичкинападанимушкарцисрпскенационалности.
Изузетакјепримеркадасуалбанскежененапалеипретуклеженусрпске
националности док је била са малолетним дететом на свом имању
(Костић, 1982, стр. 6). Мета напада силеџија била су и деца. Тако
је лице албанске националности претукло 3. јуна 1985. године без
разлога пред целим одељењем седмогодишњег Ивицу Стојковића,
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ученика првог разреда у селу Варош код Урошевца. Овај акт је
оцењен као непријатељско дело са позиција албанског национализма
и иредентизма (Затвор за силеџију, 1985, стр. 10). Такође, група лица
албанскенационалности јеизчистамирапретуклаБогданаЂокићаи
његовог братанца Ранка у Урошевцу 28. јула 1982. године. Ово није
биопрвипутда јепородицаЂокићфизичкималтретирана, јер јеова
породица и раније имала неприлика са албанским екстремистима.
У родном селу Трн, још од 1974. године причињаване су им пољске
штете, упућиване претње и наношене телесне повреде, а нападачи
су најчешће остајали некажњени. Богдан Ђокић је са горчином
наводио: „Жалио сам се, али бадава. Притисак који подносим,
нарочито после контрареволуционарних догађаја, неиздржив је, те
сам одлучио да се селим. Одлазим да негде мирно проживим ове
пензионерске дане. Имање нећу продавати, а кључеве куће и имање
уТрнуостављамопштини“ (Костић,1982,стр.6).Честоседешавало
дасусилеџијепрвекомшије.УселуСофалијакодПриштине,10.јуна
1985.годинеСабитМушица(24)претукаојеНовицуЈанковића(60)у
близинињеговекуће.Нападујепретходиларасправаокопродајекуће
породице Јанковић која је планирала да се исели. Случај је додатно
пореметиомеђунационалнеодносеуовомселу,азанападјеоцењено
дајеизвршенизнационалистичкихпобуда,какобисеселозаплашило
иузнемирилољуде,дајеупитањунепријатељскодело,анеремећење
јавногредаимираидаседогађајнеможедругачијеоквалификовати
негокаопритисак.Збогизазивањанационалне,верскеираснемржње
инетрпељивостисуд јеШахинаРеденицуизСофалијекодПриштине
осудионаказнузатвораутрајањуодосаммесеци,ањеговогсестрића
Сабита Мушицу на три месеца. И на Универзитету у Приштини
били су присутни физички напади на студенте и професоре српске
националности. Један од примера је и случај магистра Слободана
Бијелића на кога је физички и вербално насрнуо његов колега са
факултета албанске националности. Због немогућности да више трпи
притиске, Слободан Бијелић је убрзо предао отказ (Дурић, 1981,
стр. 8).Иначе, саУниверзитета уПриштини је после великихнереда
албанскогстановништванаглоотишлонеколицинапрофесорасрпскеи
црногорскенационалностиуместаванпокрајине.Каоједанодразлога
одласка наводила семајоризација, као својеврстан вид притиска.Ову
оцену је подржао и чланПредседништваПКСККосоваАземВласи
инавео„[...]дасеосећајуперфиднипритисцинапрофесоресрпскеи
црногорскенационалности“(Негојевић,1983,стр.6).
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 Штампа јепропратилаивишеубиставакојесуизвршилилица
албанскенационалностинадлицимасрпске(Возачјепритворен,1984,
стр.8;Милић,1984, стр.10).Међутим,дваубиствакоја суизвршена
средином 1982. године посебно су узнемирила јавност. Оба убиства
претворила су се временом у симбол и метафоре страдања српског
становништва у САПКосово. Иако су у питању „обична“ убиства, у
јавностисествараоутисакдасунационалномотивисана.Обаубиства
наишласунаопштегнушањеграђанаиискоришћенасукаовидпритиска
наорганеСФРЈ.Обаубиствасусепрепричавалагодинамаидобијала
нереалнеразмересамозатоштосуималамеђунационалнообележје.
 Први злочин који је (зло)употребљен у политичке сврхе је
убиство Данила Милинчића почетком јуна 1982. године.7 Убиство
Данила Милинчића на његовом имању узнемирило је југословенску
јавности убрзопостало симболиметафора страдања српскогнарода
наКосовуиМетохији.Значајовогслучајајеутомештојеискоришћен
као доказ за тврдње о лошем стању у САПКосово ишто је започео
процес све отворенијег и већег иступања јавности поводом ситуације
у САП Косово. Свирепо убиство Данила Милинчића није заобишло
ни лист Православље који је на целој страни пренео више текстова
којисуобјављениуразниммедијимаотрагедијипородицеМилинчић
(ПородицаМилинчићнијенапустилаогњиште,1982,стр.5).Власт је
покушаладаонемогућиписањеоовомдогађају.Остаћезабележенода
јеИлустрована политика морала да уклони 30.000 насловних страна
са сликом Данице Милинчић и насловом „Смрт на очиглед мајке“
и 25.000 примерака страница на којима је штампан текст (Николић,
Цветковић,2014,стр.87).Међутим,властнијемогладаспречиписање
о случају Милинчић, који је снажно одјекнуо у српској јавности,
а потом постао предмет сталне националистичке експлоатације
којатраједоданас.
 Убиство Данила Милинчића постало је симбол континуитета
прогона и злочина над српским становништвом, јер је Данилова
мајка Даница, тврдила да су јој и супруга Славољуба убили лица
албанске националности. Штампа је преношењем информације
да је и Данилов отац Славољуб убијен од лица албанске

7 Дана 2. јуна 1982. године, на месту званом Даров шљивак, у селу Самодрежа,
општинаВучитрн,МујаФерат,стар48година,албанскенационалности,удруштву
са малолетницимаМ.Ђ. и С. С. из истог села, из пиштоља „парабелум“ калибра
деветмилиметара, једнимхицемизнепосреднеблизине,лишио јеживотаДанила
Милинчића, званог Дачо, старог 21 годину, српске националности, из истог села.
УбиствојеизвршенопоштоимјеДанилозабраниопролазаккрозсвојеимање(Убица
притворен–истрагаутоку,1982,стр.10).
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националности указивала на универзалну трагедију српског
народа на овом простору. Међутим, према изјави Назима Пантина
1988. године, председника ОК СК Вучитрна, за убиство Славољуба
МилинчићаосуђенисунавременскеказнезатвораДаничинотацињен
најстаријисинМирослав:

„Минисмозатодасеистинаприкрива,алисмопротивтогадаСрби,
Црногорци,Албанциидругиприпадницинародаинародностиизносе
усвојимжалбаманеистинекојенедоприносерешавањупроблема,већ
стварајујошвећеневољеусадашњемкосовскомтешкомисложеном
политичко-безбедносном и економском тренутку“ (Кнежевић, 1988,
стр.14).

Да убиствоДанилаМилинчића није било етничкимотивисано
видљивојеипремасудскојпресуди.Убицајеосуђеннасмртнуказну,
али за кривично дело „убиство из ниских побуда, на безобзиран и
насилничкиначин“односнонијеприхваћенатврдњатужилаштвадаје
тозлочин„изнепријатељскихпобудапремаСФРЈ,извршенизниских
побудаисаумишљајем“.ПоредличнетрагедијепородицеМилинчић,
убиство је имало много шире последице: одјекнуло у целој земљи
и утицало на међунационалне односе, нанело штету акцији која се
спроводилауборбипротив„контрареволуције“истабилизовањастања
иизазвалотешкеполитичкепоследице,несамоуСАПКосово.
 Месец дана после овог убиства, у селу Меће, општина
Ђаковица, догодило се убиство које је тешко погодило све житеље
овога места и целе ђаковичке општине и узнемирило југословенску
јавност.Наконтуче,чијијенепосреданповодбилапричињенапољска
штета и безазлена расправа, Дед Краснићи, албанске националности,
усмртио је хицем из пиштоља свог суседаМиодрагаШарића, српске
националности.Иовоубиствојеизвршенонаимањуиублизиникуће
МиодрагаШарићапослесвађеизмеђуњегаивишечлановапородице
Шабана Краснићија.МиодрагШарић је ударцем секире тешко ранио
ПренкаКраснићија,апотомјеДедКраснићиједнимхицемизпиштоља
усмртиоШарића(УбиствоуселуМеће,1982,стр.6;Збогзађевицасе
не пуца из пиштоља, 1982, стр. 6).Штампа је убрзо објавила писмо
МиодрагаШарићакоје јеупутио2.септембра1981.годиненајвишим
институцијама САП Косово, СР Србије и СФРЈ (Ђукић, 1982,
стр.7).УписмујеуказиваонаалбанскепретњеипритисакдаШарићи
напустесело,директнофизичконасиље,одбијањедасеуњеговукућу
уведеструја,алиидасуглавнипроблемисапородицомКраснићибили
имовински.Видљивјеивапај:
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„Посебно ме забрињава што сам се безброј пута обраћао органима
властиинисамприметиода супредузетебилокаквемере,пачаки
ономприликомкада сампријавиода је некооружјемнапаоноћуна
моју кућу с намером да убије мене или неког члана моје породице.
Обраћамсевамасмолбомдасепредузмунајенергичнијемере,теда
мисеобезбединормаланрадиживотнаимањучијисамвласник.Не
верујемдаћубитизаштићенсабилочијестраненаовомподручју,где
јаживим.Затоваспозивамимолимдаличнодођетекодменеидасе
уверитедајеовоштосамјаизнеотачно,атојесамоједанделићонога
штосампретрпеоиштотрпим“(Исто).

ДедКраснићиињеговасестраМаријасу заубиствоМиодрага
Шарића осуђени на вишегодишње казне затвора због кривичног дела
– обично убиство. Иако је у јавности створен утисак да је убиство
извршеноизнационалистичкихпобуда,главниразлогјебиоимовински
сукоб.УбистваДанилаМилинчићаиМиодрагаШарићаискоришћена
суу јавностикаовидпритисканаорганефедерације.Подпритиском
јавности,наседнициСавезногвећаСкупштинеСФРЈкојајеодржана16.
новембра1982.годинеделегатисупрвипутрасправљалиоприсилном
исељавању из САП Косово, а следећег дана су усвојени закључци о
исељавањулицасрпскеицрногорскенационалностиизпокрајине.
 Најдрастичнији случај који је изазвао свеопште огорчење
српске јавности и нанео велику штету политичко-безбедносном
стању,био јеслучајЂорђаМартиновића(Мартиновић јенанеоштету
међунационалним односима, 1985, стр. 11; Случај испитује посебна
комисијаСУП-аСРСрбије,1985,стр.14).8Дванепознаталицасу1.маја
1985.годинеублизиниГњилананапалаЂорђаМартиновића,радника
ДомаЈНАуГњилану.Док јеЂорђеМартиновићсејаопасуљирадио
наимању,напаласугадвалица,везалага,малтретиралаинабиламу
коцем сломљену флашу у тело (кроз анус). Примљен је у болницу,
алијенепознатокакоједоњестигао,јерјебиоунесвестиидостаје
искрвавио.ИзГњиланајепребаченуХируршкуклиникууПриштинигде
јеоперисан.Његоваогорченапородицанавелаједасуранијенеколико
путадолазиликупцизатуњиву,алидаонинисужелелидајепродају.
ПоредСУП-ауГњилану,учитавслучајсеукључиоиСУПСАПКосово
(Ђекић,1985,стр.13;СвирепнападнаЂорђаМартиновића,1985,стр.
5;Кадистинамуца,1985,стр.16).9СлучајЂорђаМартиновићадовео
8 КоликијебиоутицајслучајаЂорђаМартиновићавидљивојеипооценамадасе
унекимопштинамаполитичко-безбедноснаситуацијауСАПКосовопогоршалаод
мајамесеца(Свеагресивнијиемигранти,1985,стр.7).
9 Опширније о овом случају видети: Ристановић, 2016, стр. 283–303; Спасојевић,
1986.
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је до огорчења и беса већине грађана у СФРЈ и узнемирио јавност.
У почетку је напад на Ђорђа Мартиновића окарактерисан као
„[...] смишљено вандалистичко дело непријатеља, напад на систем
социјалистичког самоуправљања и уперено против братства и
јединства[...]“идаје„[...]нападусмеренпротивсвихснагакојесеборе
застабилизацијуприликауСАПКосову[...]“(Смишљеннепријатељски
акт,1985,стр.8).УбрзосуСУПСАПКосовоиОкружнисудуГњилану
издали саопштење поводом случаја Ђорђа Мартиновића у коме се
тврдило да се сам повредио и да је неистинитим изјавама Ђорђа
Мартиновића које су пренели медији дезинформисана и беспотребно
узнемиренајугословенскајавност.Такосунасталедвеистине,српскаи
албанска,којеегзистирајудоданас.
 Случај Ђорђа Мартиновића држао је пажњу југословенске
јавноститокомдругеполовинеосамдесетихгодинаХХвекаиобзиром
дајебиоосетљив,(зло)употребљаваосеунационалистичке,политичке
идругесврхе,пајенанеоозбиљнуштетумеђунационалнимодносима.
Иовајзлочинјезбогбруталностиснажноодјекнуоусрпскојјавности,
пасугапратилебројнепротивречности,сумњичењаигласине,штоје
додатноотежавалоситуацију.ОњемусерасправљалоиуСкупштинама
СР Србије и СФРЈ. Случај је добио политичку димензију, постао
„нераскидиво везан“ за косовско питање и „брзо прерастао трагедију
једногчовекаипотрагузаистиномкакоједоњедошло,ипостаосимбол
страдањаСрбанаКосовуиМетохији,неповерењаграђанаунадлежне
институције и пример нефункционалних односа на линији покрајина
– република – федерација“ (Ристановић, 2016, стр. 283, 290). Случај
је имао снажну симболику са временимаиз османлијског робовања–
набијањенаколац.10Монструозностјебилату,штојештампаоберучке
дочекала.Српска јавност је од самогпочеткаживела у уверењуда је
злочинетничкимотивисан.Овај случај јепотпалиоатмосферукоја је
већ била ужарена и допринео стварању антиалбанског расположења,
али и антисрпског, јер је албанско становништво било уверено у
верзију о самоповређивању, па су на свако инсистирање да се случај
разреши гледали са неповерењем. Противречности и неспособност
надлежних да расветли случај стварали су осећај у јавности да се
ради о заташкавању целог случаја. Убрзо је створен утисак код оба
народадасерадиозакулиснимиграма.ЗбогтогајеМиланРакас,члан
10 Добрица Ћосић записао је у свом дневнику: „Не могу да коментаришем ово
набијањеСрбинанаколац1985.године.Далијетоучиниомуслиманилимарксиста?
НијепрошлонидвавекаодкакосуТурцинабијалиСрбенаколац.Ненајављујели
сеовимдогађајемуГњилануповратакОсманлијана српску земљу“ (Ћосић, 2009,
стр.118).
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ПредседништваСКССРНЈугославије,насаветовањууПриштиникрајем
1985.годинеупозоравао:

„Наша јавност мора бити истинито и објективно информисана о
ексцесима, иредентистичким нападима и испадима, јер заташкавања
су нам се у прошлости грдно осветила и платили смо велики данак
скривању истине, и зато комплексним критичко-стваралачким
информисањем морамо елиминисати и лакировку и нихилизам [...]“
(Бабић,1985,стр.7).

Случај је покренуо бројне догађаје односно убрзаоњихов ток.
ЗбогтрагедијеЂорђаМартиновићареаговалојеУдружењекњижевника
Србијекојеје16.јуна1985.годинеупутилописмоСкупштиниСРСрбије
тражећидасеформиракомисијакојаћеутврдитиправуистину.Случај
МартиновићнаводиосекаопримерстрадањасрпскогнародаиуПетицији
2011СрбасаКосоваиМетохијезапроменустањауСАПКосовокојаје
упућенаоктобра1985.годинеСкупштинамаСРСрбијеиСФРЈ,астрадање
Ђорђа Мартиновића помињало се и у нацрту Меморандума САНУ
(Михаиловић,Крестић,1995,стр.135).ДејанЈовићјеправилнозакључио:

„’СлучајМартиновић’појачаојеперцепцијуо’геноцидности’Албанаца
наКосовуиствориојеосећајстрахакодСрба,несамоуПокрајини.
Осимтога,првипутјепромовисаокритичкуинтелигенцијууСрбији,
којајевећнеколикогодинаделовалакаонеслужбенаопозицијарежиму,
каомерупатриотизмаиодлучности.Тај случај јепомогаода сеона
профилишекаонационалнаснагакојабринеосрпскимнационалним
интересима који су највише били угрожени на Косову иМетохији“
(Jović,2003,str.352).

Гласовиизахтевијавностикојисусеупретходнимгодинамачули
даСРСрбија преузме активнију улогу у решавању проблема српског
становништвауСАПКосово,садасудобилиодговор.Напримеруслучаја
ЂорђаМартиновићавиделоседаСРСрбијанемауставнихизаконских
ингеренцијадаутиченаситуацијууСАПКосово.УСкупштиниСРСрбије
1985.годинезакљученоједатребадасеприведекрајурасправаоуставном
положајуСРСрбијеиизвршенеопходнепроменеуполитичкомсистему,
што ће довести до стабилизације стања у САП Косово и зауставити
даљеисељавање.
 Национализам је био у експанзији после догађаја из марта
и априла 1981. године у САП Косово, а који су подстакли и
друге национализме у СФРЈ, посебно српски. Због константних
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кривичних и прекршајних дела извршених  на  штету  лица  српске
националности, а који су преношени путем штампе, јачао је српски
национализам који је истицао да се у САПКосово ствари не мењају
и кривица се пребацивала на руководство покрајине. Зато се у САП
Косово тврдило да је српски и црногорски национализам сејао
неверицу у братство и јединство и додатно оптерећивао ситуацију.
ПредседништвоЦКСКСрбије на седници која је одржана 17. марта
1983.годинеенергичнојереаговалопротивпојавесрпскогнационализма
иреваншизма.ДугогодишњинеуспехдасепоправистањеуСАПКосово
водиојекаразочарањимаидобромтлудасеподстрекавајунационална
осећања.ОрганииорганизацијеуСАПКосовооптуживалисуделовање
српског и црногорског национализма „[...] које у својим наступима
негира способностСК и социјалистичког система да реши проблеме,
уносинеповерењеимржњупремаАлбанцима,ширидезинформацијео
геноцидупремаСрбимаиЦрногорцимаиистичезахтевзапроменама
политичког и уставног система, а све појаве и ексцесе приписује
албанскојнародности“(Зејнели,1985а,стр.6).
 Можемо рећи да је 1985. година била прекретница у
међунационалнимодносимауСАПКосово,јерсутадазапочелаозбиљна
заоштравања.Великонезадовољство јетоком1985.годиневидљивоу
српскојјавностикадасуупитањурезултатиуборбипротивалбанских
екстремистаицелокупногсређивањастањауСАПКосово.Тражилосе
смењивањеодговорнихлица,алииизменекривичнихзаконапокрајине,
републике и федерације, захтев за оштријим политичким прогоном и
казненомполитиком,дасеревидирајукупопродајниимовинскиуговори
склопљени под притиском, испита порекло новца којим се купује
имовина исељених лица, уклањање одговорних људи и опортуниста,
окончањеидејно-политичкедиференцијације.Навођеноједасеод1981.
до1984.годинеизСАПКосовоуСРСрбијудоселило17.000лицасрпске
и црногорске националности (Милић, Рупар, Бабић, Радисављевић,
1985,стр.7).СлучајЂорђаМартиновићаједобродошаоновимтоковима
икаопретходнослучајДанилаМилинчића,искоришћенјеуполитичке,
националистичкеидругесврхе.
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BojanĐokić

SERBIANPRESSANDCRIMESINSAPKOSOVO1981–1985.YEARS

Summary

From1981to1985,theSerbianpresshasseennumerouscriminaland
misdemeanouractscommittedagainsttheSerbianpopulationanditschurch
inSAPKosovo:murder,rapeandattemptedrape,psychologicalandphysical
assaults,destructionofproperty,variousattacksontheSerbianchurchand
itspropertyallhadbroadconsequencesoninterethnicrelations.Theyhave
been particularly noticeable since 1982when amore liberal presswriting
cameintoplay,wherethepolicyoftheSRofSerbiatowardsSAPKosovo
playedadecisiverolebecauseitwaspoliticsthatgavedirectiontotheevents.
In1981,thepolicyoftheSRofSerbiatowardsSAPKosovochanged.The
largestnumberofnewsstoriesaboutthecommittedcrimeswerewrittenin
1982,1983,and1985,whichisnotaccidentalsincethemostimportantstate
andpolitical decisions on the situation inSAPKosovoweremade in that
period. Their high number indicates that the press followed every crime.
Somecrimeswereportrayedasnationallymotivated,althoughtheywerenot.
ThecrimescommittedinSAPKosovofrom1981to1985pointtothedifficult
positionof theSerbianpopulation,but theyalso influenced thecreationof
anti-Albaniansentiment,nationalmobilizationofpublicopinionandnational
homogenization,harassmentoftheSerbianandYugoslavpublic,worseningof
interethnicrelationswhichaffectedtheemigration,creatingmistrust,creating
thefeelingofpersonalandpropertyinsecurityandnationalinequality,and
generalfeelingthatthereisnoprospectofcohabitationandthatanarchyisthe
onerulingtheprovince.Duetothenumerouscrimescommittedagainstthe
SerbpopulationinSAPKosovo,theSerbianpublicpointedontheinefficiency
oftheauthoritiesandalsotheirinabilitytoestablishapeacefulandsafelifefor
allcitizensintheprovinceanddemandedachangeinthepoliticalsystem.All
crimescausedpanic,insecurityanddistrust,whichaffectedtheconsciousness
oftheSerbianpeopleandcreatedaperceptionthattheAlbanianpeoplewere
genocidalandcontributedtotheincitementofSerbiannationalism.

Crimes,violenceandterrorcommittedagainsttheSerbpopulationby
theAlbaniansmaintainedthetensionsininterethnicrelationsthankstothe
meansofpublicinformationandmedia.Tensionsininterethnicrelationswere
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significantlyworsenedbycertainmediaoutletsthat,byvaryingandunilateral
interpretationsofindividualevents,encouragedanti-Serbandanti-Albanian
sentiment, and thus expanded the scope for various manipulations and
separatism.Suchsensationalistandone-sidedexamplesofpublicinformation
didnotcontributetothecalmingofthesituation.

TheSerbianpresskept a closeeyeonevery threat topersonal and
property safety that the people of Serbian andMontenegrin nationality in
SAPKosovofacedandeverycrimecommittedagainsttheSerbianpopulation
wasused forpolitical,nationalandotherpurposes.Particularly thecrimes
committedagainstDaniloMilincic,MiodragSaricandDjordjeMartinovic
wereusedassymbolsandmetaphorsforthesufferingofSerbianpeoplein
SAPKosovoandwereusedasameanofpressureontheorgansoftheSFRY
toactivelyengageinsolvingthesituationintheprovince.
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ГРАНИЦЕСРЕДЊОВЈЕКОВНЕЖУПЕДРИНЕ–ПРИЛОГ
ПРОУЧАВАЊУ ИСТОРИЈСКЕГЕОГРАФИЈЕГОРЊЕГ

ПОДРИЊА

Чланак се бави утврђивањем граница средњовјековне жупе Дрине,
којасеналазилаугорњемтокуистоименеријеке.Уцентруистраживањабиће
ранитурскипописи,прекокојихћемо,узкомбинацијусасавременимписаним
изворима, топономастиком и природно-географским карактеристикама
терена,настојатидаутврдимоукојојмјерисусеграницетурскихнахијана
овомпросторупоклапалесаграницамасредњовјековнихжупаинатајначин
покушатидапрецизнијеодредимотериторијалниопсегжупеДрине.

Кључнеријечи:граница,жупа,Дрина,Дринаљева,нахија,Сокол.

Подручје горњег тока ријеке Дрине, у дијелу између Шћепан
пољанајугуиМеђеђанскеклисуренасјеверу,ималојетокомсредњег
вијекаизузетанзначајнесамоупривредном,већиуполитичкомживоту
нашихсредњовјековнихземаљаибилојепредметинтересовањавећег
броја историчара. Међутим, бројна питања везана за овај простор,
усљеднедостаткаизворнеграђе, јошувијексуосталанеријешенаили
недовољно објашњена. Једно од таквих је и питање граница између
жупа. Досадашња истраживања утврдила су постојање већег броја
овихтериторијално-управнихјединицаињиховположајјесамоугрубо
одређен.Примјераради,зажупуДрину,очијимграницамаћеураду
битиријеч,улитературисеуглавномнаводидасеналазилаугорњем
токуријекеДриненапросторуизмеђуШћепанпољанајугу,иЦвилина
на сјеверу, обухватајући и доњи ток ријеке Ћехотине (Благојевић,
2005, стр.38;Војновић, 2014, стр. 17–32). Разлоге за овакво уопштено
позиционирање можемо тражити у малом броју савремених извора,

1 krunicbojan855@gmail.com
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коједодатнокомпликујевишеструкозначењетерминаДрина,2алииу
недовољномкоришћењуподатакаизранихтурскихпописа, јердобро
јепознатодаТурци,наконосвајањанашихземаљаиспровођењасвоје
територијално-управне подјеле, нису без нарочитих разлога (војно-
политичких,стратегијскихилиекономских)вршилинекебитнеизмјене
утериторијалнојорганизацијикојусузатекли,већсујеуглавномбез
промјенаукључилиусвојуправнисистем.Такосу,унајвишеслучајева,од
средњовјековнихжупанасталенајнижередовнетурскеуправнејединице
–нахије(Šabanović1959,str.101,110).Захваљујућиовомпринципумисмо
данасумогућностидапроучавањемпоменутихпописа,узкомбинацију
података из савремених писаних извора, топономастике и природно-
географских карактеристика терена, сазнамо многе појединости о
територијалнојподјелинашихсредњовјековнихземаља.Међутим,треба
иматинаумудајеодступањаоднаприједнаведеногпринципабилои
збогтогасепроучавањуовогпитања,узовакавметодолошкиприступ
увијекмораиматииодређенадозаопрезности.Ипак,мишљењасмода
онможедапонудиодговоренапојединапитањаидапобудиновадаља
истраживањаоветемеинатајначиндадопуниилиизмијенирезултате
досадашњихистраживања.

Важно је напоменути да се оновремено схватање границе у
великој мјери разликовало од данашњег. Нарочито се то односи на
периодраногсредњегвијека.Тонијебилодобакоје јекарактерисало
постојање јасних и добро утврђених граничних линија. Граница је
могладабудеужиилиширипојасненасељенеиникомеприпадајуће
територије, али исто тако да буде и прецизно одређена уколико се
поклапала са природним границама, попут ријечних токова, који
су јасно одвајали територије двије сусједне области. Чак и у доба
позног средњег вијека, када је граница била прецизније одређена, на
границама посљедњег сеоског атара, простор између два сусједна
села која су припадала различитим управним областима је могао да
буде поприлично широк појас неприступачног шумовитог терена
(Вишеотермину„граница“види:Веселиновић,1999,стр.129−131).

Полазне тачке за одређивање граница жупе Дрине су, у
литературидобропознати,пољеЦвилиниселоБрусна,којасеналазе
десетак километара сјеверно, односно источно од Фоче. За оба ова
мјестаписацБарскогродословаизричитокажедасеналазеуДринској

2 Термин Дрина је у средњовјековним изворима могао да означава поред жупе
и ширу територијално-управну јединицу земљу или кнежину Дрину, којој је ова
припадала.Такође,овимтерминомсеуизворимаозначавалоинасељеужупиДрини,
највјероватнијеХоча(Фоча). 
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жупанији. Према његовим наводима Цвилин је био поприште једног
сукобаизмеђуСрбаиУгараувријемекнезаЧаслава,доксеуБруснима
родиоДоброслав,односноСтефанВојиславоснивачзнаменитесрпске
династије Војислављевића (Кунчер, 2009, стр. 91−93, 141; Живковић,
2009, стр. 272−276). Не улазећи у изворну вриједност ових навода,
обратићемопажњусамонатопографскеподаткекојису,какојетојош
ранијепримијећено,врлопоуздани.Наиме,писацовог,помногочему,
занимљивогсписапознајенекенаизгледситнепојединостиомјестима
којесмјештауДринскужупанију.ЗаселоБруснаонизричитокажеда
сеналазинапутуизРашкеуБосну,докзаЦвилиннаводидајепоред
ријекешто у потпуности одговара стању на терену. Долином ријеке
Ћехотине,начијојдеснојобалисеналазиселоБрусна,токомсредњег
вијекајеишаопутниправацкојијепрекоХоче(Фоче) једнимкраком
повезивао Рашку са Босном, а другим са Дубровником (Шкриванић,
1974, стр. 43−50). С друге стране, и поље Цвилин се, заиста, налази
поредријеке,узсамудеснуобалуДриненасупротнасељаУстиколине.
ОчигледнојеписацБарскогродословадобропознаваоприликенатерену
идобрознаокојојжупипоменутамјестаприпадају.Нијеискљученода
је он до ових сазнања дошао личним искуством, можда, путујући из
РашкепремаБосниуправопрекоБрусана,ХочеиЦвилина,пасуму
овепојединостизбогтогаибилепознате,илијезањих,пак,сазнаоод
некогадругог.Усвакомслучајутешкојеповјероватидасуонемогледа
будудиосачуваногпредањакојеједоспјелодописца.Вјероватноихје
оннакнадноуметнуокакобиповећаовјеродостојностсвогисказа.3

Из раних турских пописа сазнајемо да се поменути простор
(измеђуселаЦвилиниБрусна),наконпадаподтурскувласт,налазио
у склопу нахије Сокол,4 која је добила назив по истоименом граду,
изнад саставака Пиве и Таре, за који поуздано знамо да се раније
налазио у жупи Дрини (Šabanović, 1959, str. 138).5 Извјесно је, дакле,
3 Упореди санаводимаТибораЖивковићакоји себавиодетаљноманализомовог
списа(Живковић,2009,стр.202−209,272−276).
4 Села са овог подручја Бољерадина, Драгочава, Орахово, Владикови, Јошаница
иРибарисукаснијебилапописанаунахијиСокол.Овојнахији јеприпадаоитрг
Хоча(Aličić,2008,str.64,66,118,234;Aličić,1985,str.19,171,180,207,208,224,227,
242,363,365).ИздубровачкихизворасазнајемодасусеублизиниХоченалазила
мјестаClianaиCerepi(Vego,1981,str.296;Kurtović,2014,str.204,216,nap.669,729).
Нажалостниједноодњихнисмоуспјелидаубицирамо.Истијеслучајисаlocodicto
Mirtic закојесеуизворимаизричитокажеда је inDrina (Kovačević,1961, str.176,
nap.83).ДиоселаЦвилинсенаконпадаподтурскувластналазиоусклопутимара
церибашеСинанаибиојеуписанузрезервувојнукаунахијиСокол(Aličić,1985,str.
223−231).
5 Тосенајбољевидиизповеља,којима,половиномXVвијека,арагонско-напуљски
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да је територија жупе Дрине представљала основу за формирање
поменутенахије.Међутим,постављасепитањедалисусеграницеове
нахијезаистапоклапалесаграницамажупеДрине.НахијаСоколсеу
правцуистокаграничиласанахијамаКукањиКава.Занимљивоједа
се за нахију Кукању поименичном попису Херцеговачког санџака из
1477.годинеизричитокажедаприпадаПолимљу(Aličić,1985,str.31).
На основу овога могло би се претпоставити да се линија раздвајања
измеђунахијаСоколиКукањпоклапаласаранијомграницомизмеђу
жупе Дрине, која је припадала истоименој „земљи“, и њој сусједне
жупе Брезнице, која је увијек сматрана као дио ширег Полимља, од
чијетериторијесекаснијеиобразоваланахијаКукањ6(Ћук,1999,стр.
55−67;Миљковић-Бојанић, 1999, стр. 157−169,Томовић, 1999, стр. 72).
Очигледносеовдјенијерадилосамоограницамажупа,већиширих
територијално-управних јединица. Нажалост, за нахију Кава, немамо
сличне потврде у изворима и тешко је са сигурношћу тврдити којој
области је она припадала. Међутим, уколико предио Буковицу, која
се налазила у овој нахији, идентификујемо као простор на којем се
можданалазилоистоименонасеље,познатоиздубровачкихизворакао
прометнокараванскомјестоитргуПолимљу,стварјепоприличнојасна
(Динић,2003,стр.692;Ћук,1983,стр.42−46;Томовић,2006,стр.42).
С друге стране, могуће је, на шта упућује и рударска етимологија
називаКава,дајетериторијаовенахијеранијебиладиоширерударске
областикојајемождачакбилаорганизованаиупосебнутериторијално-
управнујединицу–жупуодкојејекаснијеобразованапосебнанахија
(Томовић, 2006, стр. 46). У сваком случају чини се да поменути
простор није улазио у саставжупеДрине и да су се границе између
нахија, на овој страни, заистамоглепоклапати са границамаранијих
жупа,тимпријештосупоменутипросториприпадалииразличитим
ширим територијално-управним областима. Због тога ћемо,

краљАлфонсVи „римскикраљ“Фридрих III, потврђујуСтефануВукчићуњегове,
поименично набројане посједе. Тако се у повељи краља Алфонса из 1444. године
наводи да је Сандаљевом синовцу припадао Соко са околином која се зове Дрина
(Sochol con un contato che se chiamo Drina), док у другој, Фридриховој, из 1448.
године,стоји:castrumSokocumdominioStrynon,односно,тврђаваСокосавладањем
(територијомподвлашћуиуправом),сДрином(Thalloczy,1914, str.361,379;Vego,
1980,str.452−486;Динић,1940,стр.169;Благојевић,2005,стр.38;Мишић,2010,стр.
272−273). Заподграђеовог града сеуизворима такођекажеда је уДрини (Динић,
1940,стр.170,нап.2;Vego,1980,str.455;Kovačević-Kojić,1981,str.124,prilogbr.156;
Kurtović,Filipović,2011,str.219,nap.77).
6 Град Кукањ, чије име је послужило за назив нахије, се поуздано знамо раније
налазиоужупиБрезници/...CochangninBrisnizacastelloconlocontato...(Thalloczy,
1914,str.361;Vego,1980,str.462−463,466;Динић,1940,стр.175−177).
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имајући ово у виду, као почетну тачкуприликомодређивањаисточне
границе жупе Дрине узети сусједна села Папратно и Хајловину
која су припадала различитим нахијама – Соколу и Кави (Aličić,
1985, str. 25, 317).Управо између ових села постоји брдо које својим
именом – Граничари – несумњиво указује на линију разграничења.
Од овог брда, у правцу сјевера, источна граница жупе Дрине је
највјероватније ишла правцем Дебело Брдо, Окладник и Врањача,
будући да су поменути висови, најдоминантнији на том подручју, са
источнестранезатваралиселакојасуприпадаланахијиСокол,односно
ранијежупиДрини.(Г.иД.Папратно,Мељен,Козаревина).Управцу
југа, одбрдаГраничари,појасраздвајања јеишаопремабрдуТроврх
и ријециЋехотини код селаВикоч7, одакле је, затим, пратиоњен ток
узводно све до ушћа ријекеШкопотнице, лијеве притоке Ћехотине у
чијојблизини,надеснојстрани,сеналазиселоЧестинкојејеприпадало
нахијиКукањ,односножупиБрезници(Aličić,1985,str.309).8Одовог
мјестаграницајеишладаљепремапланинамаЉубишњииОбзиргдје
јеизбијаланаријекуТару,остављајућипросторЧелебићаиМештревца9
жупи Дрини.10 Занимљиво је да се поменути гранични појас скоро у
потпуностипоклапасаданашњомлинијомраздвајањаизмеђуопштина
ФочаиПљевљаштонесумњивопоказујеконтинуитетграниценаовом
просторујошодсредњовјековнихжупа.

ПолазнатачкаприликомодређивањајужнеграницежупеДрине
је добро познати град Соко, главна резиденција властеоске породице
КосачазакојисмовећранијенавелидасеналазиоужупиДрини.11Судећи
премањеговом положају, у пристранку изнадШћепан-поља, извјесно
7 СелоВикочјеприпадалонахијиСокол(Aličić,2008,str.119,123;Aličić,1985,str.19,
22,300,434).
8 СусједноселоЧестинујеКуновоионосеналазилоунахијиСокол(Aličić,2008,str.
121;Aličić,1985,str.19).
9 ПросторЧелебића,ЗавајтаиМештревцајекаснијебиопознатподназивомЗаврш.
Упоименичномпописуиз1477.годинепомињесеселоЗавршунахијиСокол(Aličić,
1985,str.19).Изједногдокументадубровачкепровенијенцијесазнајемодасепоменуто
селоналазилонегдјеублизиниСокола,могућенапросторуМештревачкогплатоа,
јерсезаизвјесногБожидараХвалишевића(Qualissevich)кажедајеdeXauerseapud
SocoldeBosna(Kurtović,Filipović,2011,str.221,nap.95).Овомпросторуприпадају
иселаГорњииДоњиПродолчијисудијеловибилиусклопутимаравећпоменутог
церибашеСинана(видинап.4),доксезаселаБудишићи,Село,ЗлатнибориГраб,
којасетакођеналазенаовомпростору,изричитонаводидаприпадајунахијиСокол
(Aličić,2008,str.114,116,117,231;Aličić,1985,str.19,227,228,236,262,430,545).
10 ИсточнуграницужупеДринеупоредисаграницамажупеБрезницеинахијеКава
(Томовић,1999,стр.69−76;Томовић,2006,стр.41−47). 
11 Видинап.4.
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је да граница на овој страни није пратила токове ријека, већ су обје
обалеПивеиТаре,уједномдијелуњиховогдоњегтока,билеусаставу
жупеДрине.Нажалост, ранитурскипописи,осимШћепанпоља,12не
наводе ни једно друго мјесто, на лијевој обали Таре, односно десној
Пиве,наосновукојихбимоглипрецизнијеодредити границунаовој
страни.Збогтогасмо,урјешавањуовогпитања,принуђени,најприје,
даодредимотериторијезакојепоузданознамоданисуулазилеусастав
жупеДрине,патеконда,узкомбинацијугеографскихкарактеристика
терена, покушамо, бар приближно, да уочимо природне границе које,
свакако, нису дефинитивне и прецизне, али у овом случају су једино
рјешењекојеможемодаприложимо.

Добро је познато да је у сливу ријеке Пиве током средњег
вијека постојала истоимена жупа – Пива. Писац Барског родослова
помиње ову жупу као једну од једанаест жупа области Подгорја
(Кунчер, 2009, стр. 119). Иако он не наводи коју је територију она
обухватала из његовог излагања, на основу редослиједа набрајања,
можемозакључитидасеналазилаизмеђужупаКомарницеиГацка.С
обзиромнаконфигурацијутеренанаовомподручјутонампоприлично
даје јасне обрисе првобитнежупеПиве.Несумњиво је она у почетку
обухватала само долинске предјеле ријеке Пиве измеђуМратиња на
сјеверуипланинеГолијенајугу,обухватајућиидолинуВрбнице,лијеве
притокеријекеПиве.УправосеовајпросториданасназиваПивском
жупом,што, свакако, додатноуказује на језгро средњовјековнежупе,
одакле се временом проширила и на сусједне планинске области.
СјеверноодМартиња,премаШћепанпољу,ријекаПиваулазиуједан
дубоки стјеновитикањон, дужинеоко4 km, у којемнијемоглобити
жупске организације што нас наводи на закључак да се гранични
појас између жупа Дрине и Пиве, на овој страни, управо налазио у
овомстјеновитомпростору.13ВажнојенапоменутидајеводотокПиве
уовомдијелупредстављаоозбиљнупрепрекуукомуникацијисведо
ХХ вијека и углавном су се до тада користили путни правци преко
Пивскепланине,односноодМратињапрекопланинскогмасиваВучево
доШћепанпоља(Луковић,2010,стр.171−194).14

12 Шћепан поље је припадало нахији Сокол (Aličić, 2008, str. 233; Aličić, 1985,
str.508).
13 ПодручјенизводноодовогкањонагеографскиприпадаШћепанпољу.
14 У историографији је устаљено мишљење да је жупа Пива гравитирала земљи
Дрини,међутим, акоузмемоуобзирконфигурацију теренакаоичињеницуда су
путниправциизмеђужупаПивеиДринеишлипрекотешкопроходнихпланинских
предјела, прије би се могло закључити супротно. То у неку руку потврђују,
истина малобројни, историјски извори почевши од Барског родослова који ову
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Mного јетежеодредитиграницунапросторуПивскепланине.
Јужни и средишни дио ове висоравни се налазио у жупи Пиви. То
потврђујудвијеповељехерцегаСтефанаВукчића-Косачекојесуиздате
19. јула1453.годинеуПивинапланининаПишчу15 (Стојановић,2006,
стр.66−72,прилогбр.667,668).Постављасе,међутим,питањедали
сежупаПивапротезалаинасјевернидиоПивскепланинеилисеовај
просторналазиоужупиДрини.Нажалост,збогнедостаткаизвораово
питањеморамооставитиотвореним.Сигурнојесамодасупадинена
сјевернојстранипоменутевисоравниприпадалежупиДрини.

Са сличним проблемима се срећемо и приликом одређивања
западне границежупеДрине.На овој страни се неможемопоуздано
ослонитинаподаткеизранихтурскихдефтера јер јенахијаСокол,у
овомправцу,обухваталаимјестазакојазнамоданисубилаусаставу
жупеДрине.ТосенајбољевидинапримјеруградаЈелеча,којије,након
турског освајања и територијалне организације која је услиједила,
припадаонахијиСокол(Aličić,1985,str.175),аранијесеналазиоужупи
Говзи (Динић, 1940, стр. 217). Због тога ћемо ово питање покушати
да ријешимо на исти начин као и у претходном случају, приликом
одређивањаграницепремажупиПиви.

Захваљујући архивској грађи познато је да су у долини ријеке
Сутјеске, током средњег вијека, постојале двије жупе – Сутјеска и
Дринаљево. Прва се протезала на простору између Вратара на југу,
обухватајући и његову околину, и Тјентишта на сјеверу,16 а друга
је обухватала подручје града Тођевца, што се изричито помиње у

жупу смјештауобластПодгорја (Кунчер, 2009, стр. 119), затим једандокументиз
дубровачког архива датиранфебруара 1467. године у којем се помиње неки Ратко
Радишић из Бањана из Пиве дио Босне / Ratchus Radisich de Bagnana de Piva de
partibus Bosne (Маловић-Ђукић, 1991, стр. 47), и најпослије поименични попис
Херцеговачког санџака из 1477. године у којем је нахија Пива, која је обухватала
дјелимичан или цијели простор некадашње жупе Пиве, пописана заједно са
Бањанима, што, несумњиво, показује да повезаност ових подручја (Aličić, 1985,
str. 70-80). Дакле, из приложеног би се прије могло закључити да је жупаПива у
средњемвијекувишенагињалапланинскимобластимакојесеналазејужноодње,
неготериторијикојајеприпадала„земљи“Дрини.
15 ДанасистоименоселонаПивскојпланини.
16 ЗаобаовамјестасеуизворимаизричитокажедасууСутјесци.TintisteinSutischa
сеспомињеуједнојтужбиподигнутојуДубровникудецембра1445.године(Isaković,
2013,str.355,nap.26),доксеградВратаруСутјесци,поредАлфонсовеповеље(Va-
traroSutisticastelloconlocotato),помињеиу једномдубровачкомписмуукомесу
ДубровчаниобавјештавалинекесвојеземљакедасеВладиславХерцеговићпобунио
противсвогоцаидајезаузеонеколикоњеговихградовамеђукојимајебиоиVratar
inSutischa(Јиречек,1959,стр.293,нап.269).
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Алфонсовој повељи из 1444. године. (Thalloczy, 1914, str. 361; Vego,
1980,str.462,466).Иначе,градТођевац јеуизворимапознатод1398.
године(Јиречек,1959,стр.285,нап.255;Ковачевић-Којић,1978,стр.104;
Мргић,2010,стр.296),доксежупаДринаљевопрвипутпомиње1405.
у једномупутствудубровачкевладеНиколиГучетићу, који је требао
дапронађеСандаљаХранићаinterradeChelmo,nonpasandoChognic,
infininDrinayena(Jorga,1899,str.107;Kurtović,2009,str.145,nap.493).
ЗанимљивоједајеМаркоВегосматраодаДринаљевонијебилажупа,
већдасеподовимтерминомупоменутојповељимислилонакнежину
(област) Дрину и да је овај простор припадаожупиСутјесци.Према
његовимријечима,кадбиДринаљевобилапосебнажупа,ондасусједна
жупаСутјескасаТјентиштеминеколикомалихселанебиималаникаква
смисла(Vego,1980,str.455).Међутим,акодетаљнијеанализирамосам
текстповељевидјећемодаВего,ипак,нијебиоуправу.Упоменутој
повељисезасвакиградкојисеналазиоукнежиниилиземљиДрини
поредименанаводииимежупеукојојјеградлежао.17Простоизгледа
немогућедасесамоуслучајевимаградаТођевцаиСоколанијемислило
нажупе,већнаширетериторијално-управнеобласти.Докбисезаград
Соко и могло наћи разумно објашњење, будући да је он био главно
мјесто,несамоДриневећиосталихземаљахерцегаСтефана,пајезбог
тогаимогаодабуденанекиначиниздвојен,заградТођевац,затако
нешто,непостојепосебниразлози.Поредтога,немогуће јеобјаснити
изаштојеондаписацповеље,уколикосезаистауобаслучајамислило
накнежинуДрину,овајједноставантерминписаонаразличитеначине,
најпријеправилно,аодмахзатимунаставкуудругачијемоблику(…
SocholconuncontatochesechiamaDrinaToyevactsVdrinaglianocastelo
con lo contato…).Очигледно се овдје, ипак, радилоо двије различите
жупе,какојеизабиљеженоуповељи.

СобзиромналокацијуградаТођевца18иконфигурацијитерена
натомподручју,моглобисепретпоставитидајеграницаизмеђужупа
Сутјеске и Дринаљеве била брдо Кошир, које јасно раздваја долине
Хрчавке и Сутјеске, односно град Тођевац од тјентишке долине која
сеналазила ужупиСутјесци.Отворено је,међутим,питањеда ли је
границасабрдаКоширпресјецаларијекуСутјескуилијепратилањен
токсведоушћауДрину,остављајућидеснуобалужупиСутјесци, а
лијеву Дринаљеви. Ово питање би се могло ријешити само уколико
17 … Sochol con un contato che se chiama Drina Toyevacts Vdrinagliano… Vatraro
Sutisti…NonioGorasdo…SamoborObribudo…OstravizaVbistrizi…HihelechVgobici…
(Thalloczy,1914,str.361−362;Vego,1980,str.462−463).
18 Остациовог граданалазе сеизнадлијевеобалеХрчавкеуподножјуистоимене
планине.
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бисмо знали којим жупама су припадали градови Косман, који се
налазио на ушћу Сутјеске у Дрину, на хидрини коју затварају десна
обалаСутјескеилијеваобалаДрине,иЂурђевицанаистоименомбрду
ублизиниКосмана,насупротнојобалиСутјеске.Нажалост,малобројни
сачуванисавремениподациоовимградовиманенаводеукојимжупама
сусеналазили.19

Судећи према самом називу – Дрина-љево – није искључено
дајепросторовежупеупочеткуприпадаожупиДриниидајетоком
времена,најкаснијенапрелазуизXIVуXVвијек(узимајућиуобзир
првeпоменeуизворимажупеДринаљевоиградаТођевца),дошлодо
њенетрансформацијеиподјеленадвијежупе.Утомслучајујеграница
вјероватнопратилатокријекеДрине,односно,територијанањенојлијевој
обали припадала је ново-формиранојжупиДринаљево, док је она на
деснојзадржаластариназив.Постављасепитањедокогмјестанизводно
ДриномсемоглапротезатижупаДринаљево.ЗажупуДринузнамодаје
обухваталапољеЦвилиннадеснојобалиДрине.Насупротнојстраниод
овогпољасеналазиотргУстиколинакојисепомињеуизворимаод1392.
године(Kurtović,2017,str.32,prilogbr.169).Нажалост,нијенампознатни
једандокументукојемсепоредименаовогтрганаводииимежупекојој
јеприпадао.Међутим,овајтргсенаконпадаподтурскувластналазио
унахијиБистрици(Aličić,2008,str.66;Aličić,1985,str.190−191).Могуће
једајеонранијеприпадаоиистоименојжупиидајеграницаизмеђу
нахијаСоколиБистрицабилауспостављенанагранициизмеђужупа
ДринеиДринаљеве,саједне,ижупеБистрицесадругестране.20Дасе
Устиколинамогланалазитиупоменутојжупиможесепретпоставити,
истина посредно, и на основу савремених извора. Наиме, из једног
итинерарадубровачкихпосланикасазнајемодајежупаБистрица,или
једанњендио,једновријемебилаподконтроломвластеоскепородице
Павловића21,којајеуистовријемедржалаитргУстиколину.22Мада,ову

19 Вишеопоменутимградовимавиди:Динић,1940,стр.227−228;Vego,1980,str.459;
Kajmaković,1981,str.144−147,161−174;Рудић,2010,стр.106.
20 ЖупаБистрицасепрвипутуизворимапомињеоктобрамјесеца1365. годинеу
везисапродајомнекеробиње(Динић,1967,стр.17−18,прилогбр.38).
21 ПриликомнастојањаДубровчанадаодвојводеРадославаПавловића,откупењегов
диоКонавла,дубровачкипосланицису,јунамјесеца1423.године,боравиликодовог
босанскогвластелинаужупиБистрици(Jorga,1899,str.217;Јиречек,1959,стр.250,
нап.115).
22 Дана8. августа1402.уДубровнику једоговоренпревоз200товарасолинатрг
Устиколине,кнезаПавлаукрајевимаБосне(Kovačević-Kojić,1981,str.114,prilogbr.
37).Почеткоммаја1413.годинедубровачкавладајетражилаодПавловићауклањање
новихцаринауБосни,нарочитоуУстиколини(Jorga,1899,str.141−142).Посљедњег
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претпоставкуморамоузетисаизвјесномдозомрезервеиопреза,ипак
подациизранихтурскихпописауказујунатумогућност.Утомслучају
доњитокријекеБистрице,измеђуВрановскихстијенаиушћаБистрице
уријекуДрину,нијеприпадаожупиБистрици, већДринаљеви јер је
границаизмеђунахијаСоколиБистрицаишлаправцемодВрановских
стијена, брдима Радача, Тјеменик, Врвица и Колудрица одакле се
спуштала ријеци Дрини управо код Устиколине и поља Цвилин.23
Томеуприлогидеиконфигурацијатерена.Наиме,ријекаБистрицaу
дијелуизмеђуМиљевинеиселаКутапролазикроздубокистјеновити
кањон,дужинеоко3km,којибимогаодапредстављаприроднуграницу
наовој страни.24Важно јенапоменутида јепутнакомуникација која
данас пролази кроз овај кањон изграђена тек у XX вијеку и до тада
се ова природна препрека савладавала заобилазним путевима. Један
одњихишаојеодселаКутапрекоТребичинеиРатајаудолинуГовзе
и Бистрице.25 Вјероватно је овим правцем ишао и средњовјековни
друм,којијепрекоГовзеиЗагорјаповезиваоовоподручјесадолином
Неретве. Занимљиво је да се на обје стране на излазу из поменутог
кањона, на локалитетима Хоџа (Горња Кута) и Кулина (западно од
Врановских стијена у атару села Доњи Будањ) налазе остаци два
средњовјековнаградазакојесупојединиистраживачипретпостављали
да су рушевине неких од познатих градова жупе Бистрице (Прилеп,
Островица и Бистрички), а могуће и града Жира који се помиње у
двије(1448,1454),одтри,повељекојимасехерцегуСтефанупотврђују
његовипосједи26 (Ninković, 1976, str. 19, 23;Bešlagić, 1985, str. 24–25).

дана августа 1427. године у Дубровнику се кредитно задужио Радич Обрадовић
изУстиколине за кога сеизричитокажеда је човјек војводеРадославаПавловића
(Динић,1940,стр.241;Ковачевић-Којић,1978,стр.92,нап.33;Kurtović,2009,str.37,
nap.102;Kurtović,2017,str.115,prilogbr.591).Почеткоммаја1441.годинедубровачка
владапослала је напоклонуУстиколину,женивојводеРадославаПавловића, три
товарауља (Динић,1940, стр.241,нап.10;Kovačević-Kojić,1981, str. 120,prilogbr.
107).
23 ПоменутабрдауједномдијелураздвајајудолинеКолунеиБистрице,аудругом
КолунеиДрине.Села која се налазепремаријекамаБистрицииДрини (Штовић,
Бијелић,Сусјечно,ДоњаиГорњаБрда)припадаласунахијиСокол,доксу,сасупротне
стране у пристранку који гравитира ријеци Колуни (Данчићи, Цапе), припадала
нахијиБистрици(Aličić,2008,str.114,117,138;Aličić,1985,str.22,207,208,301).
24 ПоменутикањонсеналијевојобализавршаваВрановскимстијенама.
25 ОпутнимкомуникацијаманаовомподручјупријеХХвијекавидиаустроугарску
војнукартуиз1887.године.Преузетоса:http://mapire.eu/en/map/thirdsurvey25000/?la
yers=osm%2C179&bbox=2072435.5115266403%2C5387185.69100367%2C2085487.134106
334%2C5392727.375554345.Датумприступа:25.12.2017.
26 Вишеопоменутимградовимаињиховојубикацијивиди:Динић,1940,стр.232−233,236;
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Иако релативно близу један другом, истраживања вршена у склопу
научно-истраживачког пројекта Горње Подриње у доба Косача, нису
показала никакву повезаност између ових градова (Ninković, 1976,
str. 22). По свему судећи вјероватно се овдје радило о пограничним
утврђењимаизмеђужупеДринаљевoсаједнеижупеБистрицесадруге
стране.У том случају остаци града на локалитету у ГорњимКутима
не припадају Прилепу, како се то претпоставља, већ неком другом,
нажалост,именомнепознатомградужупеДринаљево.Сдругестране,на
локалитетуКулинабизаистамоглидабудуостацинекогодпоменутих
градова,будућидајетајпросторнесумњивоприпадаожупиБистрици.
Дакле,жупаДринаљевојепоредТођевцаидоњегтокаријекеСутјеске,
могладаобухватаиширипросторизмеђуДриненаистоку,поменутих
брданаразвођуизмеђуКолуне,саједне,иБистрицеиДринесадруге
стране,насјеверу,докјеназападу,граница,премажупиГовзи,свакако
ишларијекомОтешом,односношумовитимпланинскимпредјелимана
правцу Руда планина, Јабланово брдо и Зеленгора који јасно одвајају
простордолинеријекеГовзе.

ПратећиграницунахијеСоколнасјеверу,којајеодпољаЦвилин
даљеишлатокомријекеДринесведоушћаОглечевскеријекеуДрину,27
жупаДринасе,пореджупеБистрице,наовојстрани,граничилаиса
жупомОсаницом.28

Од ушћаОглечевске ријеке граница је ишла правцемУхотића
брдо,Требињача,Паљика,ЦаревогувноиХункаодаклесеспајалана
већ раније утврђену линију према нахијама Кави и Кукањ. Са једне
странепоменутогправцаналазиласусеселакојасуприпадаланахији
Сокол (Доње иГорњеОглечево), док су са друге села била пописана
унахијамаПрибудиСамобор(Биљин,Првањ,БрезовинаиВуковине)

Vego,1980,str.459,461−462;Рудић,Копривица,2010,стр.108−109;Миљковић,Копривица,
2010,стр.207;Петровић,2010,стр.226.ЗанимљивасузапажањаД.Спасићакојиград
ОстровицусмјештаужупуБрезницу,анеуБистрицу(Спасић,1997,стр.57−58).
27 Села на поменутом потезу, на десној обали Дрине, Кожетин и Заводишта су
припадала нахијиСокол, док је дио села ГорњеКучине, које се налази у близини
ЗаводиштабиоуписанкаорезервавојнукатакођеунахијиСокол(Aličić,2008,str.
228,233;Aličić,1985,str.226,266,516,543).
28 НамогућностпостојањапосебнежупеОсанице,поредистоимененахијекоја је
обухваталаселаналијевојобалиДринеиусливуријекеОсанице,указујеипомињање
у изворима Осаничког града који би могао да буде управно сједиште поменуте
жупе.ОвајградсепомињеуповељамакојимасепотврђујупосједихерцегаСтефана
Вукчића-Косаче, најприје у Фридриховој из 1448. године (…castrum Ossonitzk…),
а затим и у другој Алфонсовој из 1454. године (…civitate Hosonichi cum castris et
pertinentiissuis..)(Thalloczy,1914,str.379,398;Vego,1980,str.471,481;Динић,1940,
стр.235−236).
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(Aličić, 2008, str. 75,116;Aličić, 1985, str.15,19, 243,264,280,285,344,
544,545).ОчигледносеуовомдијелужупаДринаграничиласажупом
Прибуд,познатомизизвораод1305.године(Динић,1955,стр.60),закоју
поузданознамодајеобухваталаиградСамобор.29Извјесноје,дакле,да
јепоменутажупапослужилакаоосновазаформирањенахијаПрибуди
Самобор.Међутим,немамоникаквихдругихиндицијанаосновукојих
бисмомоглидаустановимодалисусеграницепоменутихнахија,са
једне,инахијеСокол,садругестране,заистапоклапалесаграницама
средњовјековнихжупа.

Закључак

Анализаподатакаизсавременихписанихизвора,ранихтурских
пописа,топономастикеиприродно-географскихкарактеристикатерена
показалаједасеграниценахијеСоколнисунасвимстранамапоклапале
саграницамасредњовјековнежупеДрине.Извјеснихнеслагањабилоје
назападнојстрани,гдјејепоменутанахијаобухваталатериторијекоје
нисуприпадалежупиДрини.Наосталимстранама,посвемусудећи,
границајеосталанепромијењена,односноуспостављенајенаграницама
средњовјековнежупеДрине.

РезултатинашегистраживањауказујудајежупаДринаупочетку
обухваталатериторијукојасепростираланаобјеобалеријекеДрине.
Граничнипојас је наисточној страниишаоправцемПаљика,Царево
гувно,Хумка,Врањача,Окладник,Дебелобрдо,ТроврхиријекаЋехотина
(од села Викоч узводно до ушћа ријеке Шклопотнице). На јужној
страни, од ушћа Шклопотнице, појас раздвајања је ишао према
планинамаЉубишња,Обзир,Пивскапланина,ВучевоибрдоКошир.
Западнустранузатваралисушумовитипланинскипредјелинаправцу
Зеленгора,Јаблановобрдо,РудапланинаидоњитокријекеОтеше.На
сјеверу,граничнипојасјеишаоправцемодВрановскихстијенапрема
Радачи, Тјеменику, Врвици и Колудрици, одакле се спуштао ријеци
Дрини и пратио њен ток све до ушћа Оглечевске ријеке, а затим је
ишаопрекоУхотићабрдаиТребињачепремаПаљицигдјесеспајаона
источнуграницу.Међутим,токомвремена,најкаснијенапрелазуизXIV
уXVвијек,дошлоједотрансформацијежупеДринеињенеподјелена
двијемањежупе.Границаизмеђуњихје,посвемусудећи,ишлатоком

29 …SamoborObribudocastelloconlocontato…(Thalloczy,1914,str.361;Vego,1980,
str.462,466;Динић,1940,стр.172−173).
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ријекеДринетакода јетериторијаналијевојобалииздвојенаужупу
Дринаљево,докјеонанадеснојзадржаластариназив.Резултатенаших
истраживањаћемопредставитииукартографскомприказу.

ГраницежупеДрине
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BojanĐ.Krunić

BOUNDARIESOFTHEMEDIEVALDRINADISTRICT–AN
ENCLOSURETOASTUDYOFHISTORICALGEOGRAPHYOF

UPPERPODRINJE

Summary

Thearticledealswiththedefiningboundariesofthemedievaldistrict
Drinawhichwas placed in the upper streamof the same name river.The
mainpointof thestudywillbeearlyTurkish indexeswithcombinationof
contemporary written resources, toponomastics and natural geographical
characteristicsoftheground,throughwhichwearegoingtotrytoaffirmat
whatleveltheboundariesofTurkishnahiyes,atthisarea,coincidewiththe
boundariesofmedievaldistricts.Inthatmanner,wearegoingtotrytodefine
morepreciselyaterritorialexpanseofdistrictDrina.
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ЗАВРШНЕДИПЛОМАТСКЕПРИПРЕМЕ
АУСТРОУГАРСКЕЗАОКУПАЦИЈУБОСНЕИ

ХЕРЦЕГОВИНЕ

НаБерлинскомконгресу1878.годинеАустроугарскаједобилаправода
извршиокупацијуБоснеиХерцеговине.Највећусметњууостварењутогциља
правилајојјеОсманскацаревина,којајесвојусагласностдалатекнаконшто
јојјепосебномдекларацијомгарантованодаћеокупацијабитипривремена,
дањомесултановаправанећебитиугроженаидаћесеизмеђудвијевладе
одмах након завршеткаКонгреса постићи споразум о детаљима окупације.
Обећавшиимто,аустроугарскиминистарспољнихпослова,ЂулаАндраши,
вишенијехтиодагубивријемеивећдвадананаконзавршеткаКонгресасвом
амбасадору Зичију у Цариграду послао је упутства, чиме је Монархија са
Османскомцаревиномзапочелазавршнедипломатскеприпремезаокупацију
БоснеиХерцеговине.Иакојетафазатрајалакратко,свегапетнаестакдана,
показала се врло бурна и јасно открила потпуно супротстављене ставове
којесудвиједржавеималеоокупацији.Ововрлоинтересантнопитањејеу
досадашњојсрпскојисториографијипомињаносамооквирно,беззалажењау
детаље,пајеовајрадскороупотпуностизаснованнаизворнојграђи,прије
свегапреписциАндрашијаиЗичија.
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НаБерлинскомконгресу,одржаном1878.године,Аустроугарскаје
добилаправодаокупираБоснуиХерцеговинучимесууспјешноокончани
вишегодишњинапориминистраспољнихпословаЂулеАндрашија.Овај
успјех,међутим, није значиои крај дипломатских активностиДвојне
монархијепоовомпитању,усљедпроблемаиспољенихуодносимаса
Османскомцаревиномкојаје,упркоссвојсвојојслабостиизависности
одБечапонекимдругимпитањима,токомчитавогтрајањаКонгреса
пружала снажан отпор намјерама Аустроугарске у вези са Босном и
Херцеговином.2 У тој својој активности била је потпуно изолована
поштојеАндраши,токомприпремазаКонгресиуразговориманасамом
његовомпочетку,успиодазасвојенамјереобезбиједиподршкуилибар
непротивљењесвихосталихучесника,присутнихуБерлину.3Изложена
јаком притиску који је, поред Двојне монархије, врло интензивно
вршилаиВеликаБританија,4њенкључнисавезникпопитањуВелике
Бугарске,Османскацаревинајебилапринуђенада,наконфазепотпуног
одбијања,4.јулаипакприхватиокупацију,5алиузоградудаонаможе
дасеизвршитекнакондоговораПортесаАустроугарском.6Међутим,у
завршнидокументКонгресаунијетајесамоодлукаоокупацији,доксу
свизахтјевиТурске,попитањуБоснеиХерцеговине,игнорисани.Тоје
међутурскимдипломатамаизазвалоправуузбунуизкојејепроизишла
одлука да се Андрашију јасно предочи да Османска царевина своју
сагласност са окупацијом условљава претходним договором двије
државе који би морао да садржи клаузуле о временском ограничењу
окупације, као и признање султановог суверенитета над споменутим
провинцијама.УколикоДвојнамонархија ове захтјеве, уформи једне
декларације, не би прихватила, Османска царевина би одбила да дâ
потпис на све одлуке Конгреса. Ова, слободно се може рећи, уцјена

2 Детаљнијеотомеу:С.Вулић,ОсманскацаревинаипитањеБоснеиХерцеговине
наБерлинскомконгресу,РадовиФилозофскогфакултета,филозофскенауке,број18,
Пале2016,стр.147−163.
3 W.N.Medlicott,TheCongressofBerlinandafter.ADiplomaticHistoryof theNear
EasternSettlement1878−1880,London1963,str.41−42;Г.Јакшић,БоснаиХерцеговина
на Берлинском конгресу (Расправа из дипломатске историје), Београд 1955, стр.
37−38,40−41. 
4 LerapportsecretsurleCongrèsdeBerlinadresséàlaS.PorteparKarathéodoryPacha,
premıerplénipotentiaireottoman,priredioBertrandBareilles,Paris1919,str.148−149.
5 GrofZichygrofuJulijuAndrássyju,Carigrad,4.jul1878,BosnaiHercegovinaudoba
Austrougarskeokupacije1878.godine,priredioBerislavGavranović,Akademijanauka i
umjetnostiBosneiHercegovine,Građa,KnjigaXVIII,Odjeljenjedruštvenihnauka,Knjiga
14,Sarajevo1973,dokumentbroj68. 
6 LerapportsecretsurleCongrèsdeBerlin…,str.154−155.
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саопштена је аустроугарскомминистру самодва сатапред затварање
Конгреса,7изазвавшикодАндрашијаправозапрепашћење.Ипак,врло
брзоонјесхватиодајезањеганајбитниједасенаБерлинскомконгресу
донесеодлукаоокупацијиБоснеиХерцеговине.Збогтогајеодлучио
да попусти,8 па је из напетих преговора произишла декларација која
је садржала већ поменуте захтјеве турске делегације, с тимшто је и
речено да ће се одмах након затварања Конгреса између двије владе
сачинитипретходниспоразумокодетаљаокупације.Договорено јеи
дадекларацијабудетајна,односнодасенеобјављујеујавностисведок
седвијестранеотомеузајамнонедоговоре.9Османскиопуномоћеници
моглисудаодахну јеримсечинилодасу,упркоссвимнеповољним
околностима, у Берлину успјели за султана да сачувају Босну и
Херцеговину.СличанставималисуинаПорти,штосевидиизписма
великог везира који је он 14. јула послао Каратеодори-паши, првом
османскомопуномоћеникунаБерлинскомконгресу.10

Оно што је услиједило показало је, међутим, да османски
државницинисуималиреалногразлогазазадовољство.ЂулаАндраши
јенаБерлинскомконгресудобиосвештомујетребало,преосталому
је јошсамодакрозразговоресаОсманскимцарствомучинизавршне
дипломатскеприпремезанамјеравануокупацију.Натајчинподстаклага
јенесамопотписанадекларацијаиобећањедатоосманскимделегатима,
већјошвишеунутрашњиразлозииочекивањедабидоговорсаТурском
могаодаутиченастановништвоуБоснииХерцеговиниданепружа
билокакаворужаниотпорокупационимтрупамаАустроугарске.

УтомциљуАндрашијевећдваданапоокончањуКонгресапослао
амбасадорууЦариграду,ФеренцуЗичију,писмоукомејеизниосвоје
ставовеобудућимнамјерамаДвојнемонархије.Иакојебиоспреманда
испуниобећањедаћеокупацијидапретходиспоразумдвијеЦаревине,
нагласиоједатајспоразумморадабудесклопљенуштокраћемроку,
какојебилоипредвиђенодекларацијом.Утомсмислузатражиојеод
Зичија да утиче наПорту да одмах опуномоћиКаратеодори-пашу да
поведепреговореоспоразумуинабилокојиначиннеодуговлачињегово
склапање.Порта, поњему, пошто је добила изјаву о својој сувереној
властиуовимпровинцијама,небитребалодаправибилокакветешкоће
успровођењуодлукеКонгресаоокупацији.Сматраоје,међутим,дасе

7 Isto,str.164−165,185−186. 
8 Grof Julije Andrássy grofu Zichy-ju, Beč 15. jul 1878, Bosna i Hercegovina u doba
Austrougarskeokupacije1878.godine,dok.br.98.
9 LerapportsecretsurleCongrèsdeBerlin…,str.188−190. 
10 Isto,str.194−195.
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дотаквогциљатешкоможедоћисаинструкцијамакаквејеОсманска
царевинадаваласвомпрвомопуномоћеникунаБерлинскомконгресу.
БилојенеопходноједасеонепромјенеидасеистовременоуБоснуи
Херцеговину пошаљуинструкције којима би се утицало на тамошњи
народдаприредипријатељскидочекаустроугарскимтрупама.11

Веома је занимљив и Андрашијев поглед на збивања током
посљедњег дана Конгреса и понашање турских званичника.
Аустроугарског министра спољних послова је веома изнервирало
понашањеПорте,алинетоликозбогзахтјевакојејепоставила,већзбог
чињеницеда јетоучинилаупосљедњемтренуткуибезбилокаквих
претходних разговора о томе са Зичијем.Степенњегове огорчености
најбољепоказујеизјавадаТуркедоживљавакаодјецукојанесамошто
неразумијуодносе,већнисуустањунидасхватесопственеинтересе,па
онморадаихштитиодсамихсебеипогрешнихпотезакојевуку.Само
изтогразлогаје,наводно,суздржаоосјећајсрџбекојигајебиообузео
поштојезнаодабиусупротномОсманскацаревинабилаозначенакао
нарушитељмира,збогчегабиодчитавеЕвропебилаизопштенаињена
пропастбилабинеизбјежна.12Међутим,безобзиранаовеизјавејасно
је даАндрашипред турскомуцјеномније попустио водећи рачуна о
интересимаОсманскецаревине,већштобиусупротномсавуспјехкоји
јепостигаонаБерлинскомконгресубиопоништен.

Чим је добио инструкције свог министра, Зичи се потрудио
да сањима упозна турске званичнике. Великом везиру Сафвет-паши
оштрим ријечима пренио је Андрашијево незадовољство додајући
и лични пријекор што му нису саопштене посљедње инструкције
које су послате османским делегатима у Берлин. У свом одговору
Сафвет-паша се правдао да је једини разлог зашто су инструкције
задржане у тајности био недостатак времена. Што се Андрашијевих
примједби тиче, био је јасан – ако су већ у завршном документу
Конгреса игнорисани сви захтјеви Турске по питању Босне и
Херцеговине, Порта је од аустроугарских опуномоћеника морала да
добије посебну декларацију којом би њена права била заштићена.
Безобзиранато,упогледудаљњесарадњевеликивезирсепоказаокао
врло помирљив и склон налажењу заједничког рјешења. Андрашију
јепоручиода,уколикомусетурскиставовинедопадају,самнаправи
пројекат о којем би преговарао са турским представником. Такође,
прихватиојеаустроугарскезахтјеве,какоупогледуубрзањапреговора,

11 Grof Julije Andrássy grofu Zichy-ju, Beč 15. jul 1878,Bosna i Hercegovina u doba
Austrougarskeokupacije1878.godine,dokumentbroj98. 
12 Isto.
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такоиувезисаинструкцијамабосанскомстановништву.Истакаоједаје
јошпријеосамданабосанскојуправипослаоналогедаумиритамошње
становништвоиобјасниимдаокупацијакојапредстојининакојиначин
нијенепријатељскаакција,већједоговоренаусарадњисаПортом.На
Зичијев захтјев пристао је да у присуству аустроугарског амбасадора
поновопошаљепоменутеинструкције,штојеистогданаиучинио.13

Нештокасније,изсљедећегЗичијевогтелеграма,послатогистог
дана,сазнајемодагајеСафвет-пашаобавијестиодајеКаратеодори-паша
већдобионалогдаодмахкренеуБечдабипокушаосаАндрашијемда
испослујенеопходнидоговор.Иначе,усредиштуразмишљањаосманске
дипломатијеу томтренуткубило једржањеГрчке,чијепонашање је
уЦариградуизазиваловеликубригу,па јеТурскабилапринуђенада
пошаљезнатневојнеснагедабиосигуралаграницуЕпираиТесалије.
Светојеутицалодајеаустроугарскиамбасадорсамногомукеуспијевао
дадођеуконтактсавеликимвезиром.14Безобзиранато,могаоједабуде
задовољанпоштосеутомтренуткучинилодасезаДвојнумонархију
ствариразвијајуужељеномсмјеру.

Ситуација је, међутим, почела лагано да се компликује након
састанкадвојицедипломата18.јулаујутро.Сафвет-пашасенегативно
изразиооБерлинскомуговору,оцјењујућигакаонесавршеног,збогчега
би извођење окупације Босне иХерцеговинемогло да буде успјешно
тек након непосредног договора двије царевине и ратификације.15
Након што је обавијештен, Андраши је био веома незадовољан
таквим размишљањем и великом везиру је у свом одговору поручио
да Аустроугарска не дијели његово становиште. По питању Босне
и Херцеговине, Двојна монархија је према Османској царевини у
посљедњемпериодупоказаламногообзира–нијеизвршилаокупацију,
иакојезатајчинималапунуподршкувеликихсилаитрпилајевелике
трошкове због бројних избјеглица које су биле на њеној територији
чекајућирепатријацију.Међутим,зааустроугарскогминистра,савтај
обзирнијеимаоникаквевезесатерминомратификацијеионсезапитао
какавинтересимаОсманскацаревинадаотежеизвођење једнехитне
мјересакојомсесложилачитаваЕвропа,посебнокадасеузмууобзир
немири који су се у том тренутку дешавали у Босни иХерцеговини.
Да биПорта напустила било какве илузије даДвојнамонархије неће
13 GrofZichygrofuJulijuAndrássy-ju,Carigrad16.jul1878,BosnaiHercegovinaudoba
Austrougarskeokupacije1878.godine,dok.br.100.
14 GrofZichygrofuJulijuAndrássy-ju,Carigrad16.jul1878,BosnaiHercegovinaudoba
Austrougarskeokupacije1878.godine,dok.br.101.
15 GrofZichygrofuJulijuAndrássy-ju,Carigrad18.jul1878,BosnaiHercegovinaudoba
Austrougarskeokupacije1878.godine,dok.br.104.
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безњеногодобрењаућиупоменутепровинције,Андрашијој је јасно
поручиодаинвазијунећеодгодитибилокакавформаланакт,односно
чекање на његово потписивање.16 Оваква одлучност аустроугарског
министразабринулајеСафвет-пашуионјеодмахнаконштомујеЗичи
прениоодговоротишаодаотомеобавијестисултана.17

У међувремену, аустроугарски амбасадор у Цариграду је
одлучио да мало дубље испита какво је размишљење истакнутих
турскихдостојанственикаупогледуокупацијеБоснеиХерцеговине.18
На активност у том смјеру подстакло га је искуство које је стекао
токомзбивањаувријемеБерлинскогконгреса.Наиме,иакојеСафвет-
пашуједномприликомописаокаоплашљивогчовјекасанедостатком
иницијативе,19Зичигаједоживљаваокаодржавникасклоногсарадњи
икомпромисусаДвојноммонархијом.20Утомсмјерувеликивезир је
највећуулогуодиграо4.јулакадајесвојимангажманоммногодопринио
да Османска царевина прихвати одлуку Конгреса о аустроугарској
окупацији Босне и Херцеговине.21 Његов утицај, међутим, није био
неограничени Зичи се неколикопута увјериода јеСафвет-пашапод
притискомсултанаињеговеоколинебиопринуђендамијењасвојстав.22
Усљедтога,аустроугарскиамбасадортешкодајемогаобитиизненађен
штојевеликивезирнајпријеприхватиоАндрашијевезахтјевеоубрзању
преговора, а ондаизниоставоратификацијикојимсе све тожељело
драстичнодауспори.Биломујејаснодајенадвладаоутицајнекедруге
струје,пајебилонеопходно,уколикосежељелоиматиувидучитаву
ситуацију,разговаратисајошнекимистакнутимдостојанственицимау
султановојоколини.

16 GrofJulijeAndrássygrofuZichy-ju,Beč19.jul1878,BosnaiHercegovinaudobaAus-
trougarskeokupacije1878.godine,dok.br.107. 
17 GrofZichygrofuJulijuAndrássy-ju,Carigrad20.jul1878,BosnaiHercegovinaudoba
Austrougarskeokupacije1878.godine,dok.br.109. 
18 GrofZichygrofuJulijuAndrássy-ju,Carigrad20.jul1878,BosnaiHercegovinaudoba
Austrougarskeokupacije1878.godine,dok.br.110. 
19 GrofZichygrofuJulijuAndrássyju,Carigrad,5.jul1878,BosnaiHercegovinaudoba
Austrougarskeokupacije1878.godine,dok.br.73.
20 Grof Zichy grofu Juliju Andrássyju, Carigrad, 5. jul 1878, Bosna i Hercegovina u
doba Austrougarske okupacije 1878. godine, dok. br. 71. (Када је султан у једном
тренуткунамјераваодасмијениСафвет-пашу,ЗичијеуовомтелеграфуАндрашију
прокоментарисаодабисетонеповољноодразилонаинтересеДвојнемонархије).
21 GrofZichygrofuJulijuAndrássyju,Carigrad,4.jul1878,BosnaiHercegovinaudoba
Austrougarskeokupacije1878.godine,dok.br.68. 
22 GrofZichygrofuJulijuAndrássyju,Carigrad,24.i26.jun1878,BosnaiHercegovinau
dobaAustrougarskeokupacije1878.godine,dok.br.51i52.
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Већкрозразговорсаједнимодњих,Муктар-пашом,Зичијесазнао
врлозанимљивеставове.Султанивладабилисусвјеснидавишенемогу
дазадржеБоснуиХерцеговину,поштосузналидаакоаустроугарска
војскаједномуђеутепровинциједаихвишенећенапустити.Зањих
је,међутим,највећипроблембиокаконародуобјаснититакавгубитак
јербионсигурноизазваоврлонегативнереакцијеимогаобидовести
допобунепротивсултана,његовогмогућегсвргавањаиличакубиства.
ИзтогразлогаодДвојнемонархијесеочекиваласпремностнаспоразум
којимбиОсманскојцаревинибиладатаправичнанадокнада.23Нешто
каснијеаустроугарскиамбасадорједобиоинформацијудамеђутурским
министримапревладавамишљењедајеАустроугарска,премаодлукама
Берлинскогконгреса,овлаштенадаумарширауБоснуиХерцеговину
текнаконпрелиминарногспоразумасаОсманскомцаревином.Овакво
размишљањебилојепраћенозакључкомМинистарскогвијећапокоме
Порта стоји на становишту да поводом окупације треба безусловно
закључити конвенцију о њеној привремености, трајању, као и да се
у Босни и Херцеговини оставе турски административни, судски и
финансијскичиновници.24

Сва ова Зичијева сазнања дефинитивно су показала да ствари
неће ићи онако брзо како се Андраши надао. Као и раније турска
дипломатија је жељела дашто је могуће дуже одуговлачи преговоре
и ако већ буде морала да попусти, да добије што већу накнаду.
Аустроугарском министру је изгледало да је у крајњем случају била
спремнија и да прихвати насилну окупацију, него да сама сноси
кривицузагубитакпровинција.Политикаодуговлачења,међутим,овај
пут, заразликуодпреговора токомприпрема заКонгрес,нијеимала
никаквихшанси, пошто је однос снага био знатно другачији. Двојна
монархијајесадаималамандатзаокупацију,анекиевропскилидери,
попутБизмарка,савјетовалисуАндрашијадајеизвршибезобзирана
став Порте. Истовремено, и ситуација у самој Босни и Херцеговини
се све више заоштравала, па је све поменуто на крају утицало на
аустроугарскогминистрада заузме јошчвршћистав.У телеграмуод
23.јунаналожиојеЗичијудаСафвет-пашипренеседајеАустроугарска
спремна да чека још само два до три дана, током којих би Порта
требаладасвомопуномоћеникууБечудоставиинструкцијезадоговор.


23 GrofZichygrofuJulijuAndrássy-ju,Carigrad20.jul1878,BosnaiHercegovinaudoba
Austrougarskeokupacije1878.godine,dok.br.110. 
24 GrofZichygrofuJulijuAndrássy-ju,Carigrad24.jul1878,BosnaiHercegovinaudoba
Austrougarskeokupacije1878.godine,dok.br.117.
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Усупротном,њенавојскабипрешлаграницуБоснеиХерцеговинеи
отпочеласаокупацијом.25

Телеграм је оставио снажан утисак на великог везира, који је
одлучиода га већ сакупљеномМинистарскомвијећуодмах саопшти.
Међутим,међудругимтурскимзваничницимавладалојемишљењеда
Аустроугарскајошувијекнијерекласвојупосљедњуријеч,односнода
јебиласпремнадаучини јошнекеуступке,26такодаинечудидасу
чланови Вијећа реаговали знатно слабије на ултиматум, допустивши
ипак опуномоћенику у Бечу већу слободу у погледу редакције
споразума са Двојном монархијом. Такође, Каратеодори-паши су
послатенаредбедаодАндрашијазатражиодгађањевећпостављених
окупационих термина.27 Након што је обавијештен о турским
захтјевима,аустроугарскиминистарјепоказаодајерасположенједино
замалеуступке.ПолазећиодчињеницедајеисамаПортапризналада
јеанархијауБоснииХерцеговиниизданаудансвевећа,улазаксвоје
војскепомјериојесамозапардана,тачнијеза28.јули.Истакавшида
јетовријемесасвимдовољнодабисенаправиоспоразумдвијеземље
иузпомоћтелеграфаспријечиоевентуалнисукобтрупа,Андраши је
саДвојнемонархијеодбациобилокаквуодговорностуколикодоњега
ипакдођеусљедпогрешнеполитикеосманскихвласти.Истовремено,да
битурскезваничникеподстакаодадонесуправуодлуку,обећаоједаће
упогледуСрбијеиЦрнеГоренесамодапроведеоноштојеодлучено
наБерлинскомконгресу,већидаћеоведвијеКнежевинедаспријечида
Османскојцаревинистварајубилокакветешкоће.Уистомциљу,рекаоје
даПортаслободноможеокупацијудасматрапривременом,даћеуласку
аустроугарскихтрупапретходитипрогласукомећебитинаведенода
сеокупацијаизвршаванатемељуједнеевропскемисијеисаодобрењем
султана,даАустроугарскадолазикаопријатељисавезникОсманског
царства,каоидајеБоснаиХерцеговинаидаљеподосманскомвлашћу.28

Када је Зичи изложио великом везиру ставове свог министра,
Сафвет-пашајенајпријепокушаодапредложиједанновипројекатпо
комебиспоразумзаХерцеговинуиНовопазарскисанџакбионаправљен

25 Grof Julije Andrássy grofu Zichy-ju, Beč 23. jul 1878,Bosna i Hercegovina u doba
Austrougarskeokupacije1878.godine,dok.br.115. 
26 GrofZichygrofuJulijuAndrássy-ju,Carigrad24.jul1878,BosnaiHercegovinaudoba
Austrougarskeokupacije1878.godine,dok.br.118.
27 GrofZichygrofuJulijuAndrássy-ju,Carigrad25.jul1878,BosnaiHercegovinaudoba
Austrougarskeokupacije1878.godine,dok.br.123. 
28 Grof JulijeAndrássygrofuZichy-ju,Beč25. jul 1878,Bosna iHercegovinaudoba
Austrougarskeokupacije1878.godine,dok.br.124.

250

СлавишаМ.Вулић



на темељу Андрашијевог приједлога, док би се споразум за Босну
темељионаприједлогу који би доставилаПорта.29 Био је то наставак
политике,већвиђенетокомБерлинскогконгреса,којајепоказивалада
јеОсманскацаревинамноговишебилазаинтересованазаБосну,него
заХерцеговину.30 Зичи је,међутим, без размишљања одбиопонуђене
приједлоге, а велики везир је обећао да ће истога данаАндрашијеву
одлуку да покаже султану иВијећу министара.Његови ставови су и
овајпутбилиприличнооптимистични,алиаустроугарскипосланиким
садавише,без јаснеодлукеМинистарскогвијећа,ниједаваоникакву
вриједност.31КоликојеЗичиреалнопроцјењиваоситуацијупоказалосе
већсутрадан,27.јула,кадагајевеликивезирпосјетиоисаопштиода
министријошувијекнисууспјелидадонесубилокаквуодлуку,алису
наставилисазасједањем.Истовремено,покушаоједаизвршипритисак
нааустроугарскогпосланикадаовајутиченаАндрашијадасеулазак
аустроугарскихтрупаодгодиза4.августдабитурскевласти,наводно,
ималедовољневременадазатајчинприпреместановништвоиодговоре
га од евентуалног отпора. Зичи је, међутим, овај захтјев категорично
одбиопошто јеимаопотпунодругачијепоимање ситуације.Сматрао
једабиодлагањесамодалододатновријеместановништвууБоснии
Херцеговинидасејошбољеприпремизаотпор.Такође,биојеисигуран
да давање додатних дана не би донијело ни било какву промјену у
понашањутурскихвласти,којесунепрестаноизналазиленоверазлоге
заодлагање,аистовременонисубилеспремнезабилокакавнапредак
илипромјенустава.Изтогразлогабиојеувјерендабии4.августабили
уистојситуацијиукаквојсусеналазилиутомтренутку.32

Умеђувремену,докјечекаоодговоризЦариграда,Андрашије
освојимнамјерамаитренутнојситуацијиобавијестиодванајважнија
савезника са Берлинског конгреса – Њемачку и Велику Британију.
Службеник у уреду за спољне послове Њемачке фон Радовиц му је
26. јула пренио саопштење владе у Берлину у коме је она изразила
спремност за сваки вид дипломатске помоћи Двојној монархији у

29 GrofZichygrofuJulijuAndrássy-ju,Carigrad26.jul1878,BosnaiHercegovinaudoba
Austrougarskeokupacije1878.godine,dok.br.126;В.Чубриловић,Босанскиустанак
1875-1878,Београд1996,стр.292. 
30 LerapportsecretsurleCongrèsdeBerlin…,str.135.
31 GrofZichygrofuJulijuAndrássy-ju,Carigrad26.jul1878,BosnaiHercegovinaudoba
Austrougarskeokupacije1878.godine,dok.br.126. 
32 GrofZichygrofuJulijuAndrássy-ju,Carigrad27.jul1878,BosnaiHercegovinaudoba
Austrougarskeokupacije1878.godine,dok.br.129.
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њеним преговорима са Турском око уласка у Босну иХерцеговину.33
Веома задовољан, Андраши је замолио њемачку владу да она преко
свогпредставникауЦариградуизвршиенергичанпритисакнаПорту
да прихвати његове приједлоге.34 Идентичну молбу аустроугарски
министар је, преко свог посланика уЛондону, грофаДејма, послао и
лорду Салзбурију, обавијестивши га истовремено да ће трупе Двојне
монархијеућинатериторијуБоснеиХерцеговине29.јула,саилибез
пристанкаПорте,збогсвевећеанархијеупоменутимпровинцијама.35

Овај додатни притисак Њемачке и Велике Британије је,
међутим, био узалудан пошто је Османска царевина, иако потпуно
усамљена, наставила са дотадашњом политиком. По налогу из
Цариграда Каратеодори-паша је 28. јула посјетио Андрашија и
пренио му да Порта, због важности питања, још увијек размишља,
усљед чега је поново затражила одлагање уласка аустроугарске
војске. Аустроугарски министар је, међутим, одлучно одбио овај
захтјев нагласившида је цар већиздаонаредбу за улазак, с тимшто
је,заразликуодобјашњењакојаједаоБерлинуиЛондону,каоразлог
навеодасрпскидобровољци,наводно,премаизвјештајимакојеједобио,
прелазеграницу.Даизмеђутурскихиаустроугарскихтрупанебидошлодо
сукоба,истакаоједајенеопходнодаПортасвојимнадлежнимофицирима
телеграфски нареди да аустроугарску војску дочекају као пријатеље.
Да би турским властима олакшао провођење тог захтјева, сложио се
даонепритомемогудаистакнудатаокупацијанећедабудетрајна,
већсамопривремена.36

ИстогаданаивеликивезирСафвет-пашајеуЦариградупокушао
посљедњи пут да утиче на аустроугарског посланика смолбом да се
одложиулазактрупаДвојнемонархијеуБоснуиХерцеговину.Заузврат
обећао је да ћеМинистарско вијеће сутрадан разговарати и послати
дефинитивне инструкције о том питању. За Зичија, међутим, његова
обећањанисувишеништазначила.37

33 DerGesandteimAuswärtigenAmtvonRadowitzandenGeschäftsträgerinWienGraden
vonDönhoff, Berlin, den 26. Juli 1878,DieGrosse Politik der Europäischen Cabinete
1871-1914,IIBand,Berlin1922,dok.br.438. 
34 Grof JulijeAndrássybarunuMayer-u,Beč27. jul1878,Bosna iHercegovinaudoba
Austrougarskeokupacije1878.godine,dok.br.131.
35 Grof Julije Andrássy grofu Deym-u, Beč 27. jul 1878,Bosna i Hercegovina u doba
Austrougarskeokupacije1878.godine,dok.br.133.
36 Grof Julije Andrássy grofu Zichy-ju, Beč 28. jul 1878,Bosna i Hercegovina u doba
Austrougarskeokupacije1878.godine,dok.br.134.
37 GrofZichygrofuJulijuAndrássy-ju,Carigrad28.jul1878,BosnaiHercegovinaudoba
Austrougarskeokupacije1878.godine,dok.br.137.
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Аустроугарској дипломатији било је јасно да је са османском
влашћунемогућепостићизадовољавајућидоговор,пајеодлученодасе
стварпрепустивојсцикојајеуранимјутарњимсатима29.јулаотпочела
са окупацијом Босне иХерцеговине. Тиме је и дефинитивно започео
крајвишевјековнеосманскевладавиненадовимпровинцијама.
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SlavišaVulić

THEFINALDIPLOMATICPREPARATIONSOFAUSTRIA-HUNGARY
FORTHEOCCUPATIONOFBOSNIAANDHERZEGOVINA.

Summary

TheBerlinCongress in1878approved theoccupationofBosniaand
HerzegovinabyAustria-Hungary.Thebiggestobstacleinachievingthisgoal
wastheOttomanEmpirewhichgaveitsconsentafterithadbeenguaranteed
by a special declaration that the occupation would be temporary, that the
sultan’s rights would not be compromised and that, immediately after the
Congress,twogovernmentswouldmakeanagreementondetailsconcerning
theoccupation.Notwantingtowasteanytime,twodaysaftertheCongress,
Austro-Hungarian Minister of Foreign Affairs Gyula Andrassy already
sent instructions to his ambassador Zichy in Constantinople in which the
MonarchystartedfinaldiplomaticpreparationsfortheoccupationofBosnia
andHerzegovinawith theOttomanEmpire.However, shortly after, itwas
clear that the two countries still had completely conflicting perspectives.
Thesultanand theOttomandiplomacyfeared thepeople’s reaction if they
cavedinandthereforetheytriedtostallnegotiationsaslongastheypossibly
could.Andrassywasevenunderimpressionthattheywereevenmorewilling
toacceptviolentoccupation in theendthantosuffer theconsequencesfor
their loss of the provinces. However, the politics of stalling this time did
notstandanychancesunlike thenegotiationsover thepreparations for the
BerlinCongressbecausethepowersharewasconsiderablydifferent.Austria-
Hungary hadmandate for the occupation at the time and some European
leaders like Bismarck advised Andrassy to execute it regardless of the
OttomanPorte’sperspective.Atthesametime,thesituationinBosniaand
Herzegovinaitselfgotworse,thenewsaboutpeople’sreadinessforresistance
begantoemerge,whichinfluencedtheAustro-HungarianMinisterintheend
toabandon,afteronly twoweeks,negotiationsand leave thematter in the
handsofarmywhichstartedactionatdawn,onJuly29th.
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ФAЗНИГЛАГОЛИУЕНГЛЕСКОМЈЕЗИКУИЊИХОВИ
СРПСКИПРЕВОДНИЕКВИВАЛЕНТИ2

Фазниглаголи(којисеуанглистичкојстручнојлитературиназвајуи
аспектуализатори)уенглескомјезикуобухватајутригрупелексичкихглагола:
а)глаголекојиозначавајупочетакдогађаја(напримерstart,begin),б)глаголе
који означавају наставак догађаја (на пример, keep, continue) и в) глаголе
који означавају завршетак догађаја (на пример, stop, cease). Дакле, фазни
глаголи упућују на одређени сегмент догађаја који је изражен лексичким
глаголом у допуни фазног глагола, па између фазног глагола и глагола у
његовој допуни постоји синтаксичка и семантичка повезаност. Полазећи
од тог општег теоријског оквира, у овом раду се проучавају структуре са
фазним глаголима у енглеском језику које се упоређују са одговарајућим
структурамаусрпскомјезику.Дабисетаквопроучавањеспровело,сачињен
је паралелни енглеско-српски корпус који садржи енглеске реченице са
фазним глаголима и њихове српске преводне еквиваленте; ти примери су
преузети из савременог изворног енглеског књижевног текста и његовог
превода на српски језик. Тако осмишљено истраживање омогућaва да
се сагледају синтаксичке структуре са фразним глаголима, те поједине
семантичкекомпонентефазнихглаголаиглаголауњиховојдопуни.Наиме,
примарнициљјестедасесагледаодносфазногглаголаисемантичкиходлика
(например,динамичности,стативности,трајности,тренутности,теличности)
глагола у допуни у енглеским примерима и у њиховим преводним
еквивалентима у српском језику. Уз то, код фазних глагола у српским
преводнимеквивалентима, сагледаћесеи глаголскивидлексичкихглагола
удопуни.

Кључне речи: енглески језик, српски језик, фазни глаголи,
комплементација,преводнаеквиваленција.

1 predragnovakov@sbb.rs
2 Овај рад написан је у оквиру научног пројекта Језици и културе у времену и
простору, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја
РепубликеСрбије(бројпројекта178002). 
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1.Увод

Фазниглаголичинеједнусемантичкугрупулексичкихглагола
којауказујенаетапеилисегментеуреализацијиодређенеситуације.
Улитературисеобичноразликујутриосновнегрупефазнихглагола:
а) глаголи који означавају почетак догађаја (на пример, енглески
глаголиstart,begin),б)глаголикојиозначавајунаставакдогађаја(например,
енглескиkeep,continue)ив)глаголикојиозначавајузавршетакдогађаја
(например,енглескиstop,cease).Дакле,фазниглаголиупућујунаодређени
сегмент догађаја изражен лексичким глаголом који на синтаксичком
нивоу представља допуну фазног глагола, па између фазног глагола
иглаголауњеговојдопунипостојисинтаксичкаисемантичкаповезаност.
Овиглаголисепонекадулитературиназивајуиаспекатскиглаголиили
(посебно у англистичкој литератури) аспектуализатори (уп. Бринтон
[Brinton], 1988) јер се повезују са видским значењима почетка или
завршеткаситуације.

У овом раду проучиће се енглески фазни глаголи и њихова
комплементација, као и српски преводни еквиваленти тих глагола,
при чему ће се користити дескриптивна и аналитичка метода.
Овакво једносмерно контрастирање има два главна циља: а) на
морфосинтаксичком нивоу да се анализира комплементација фазних
глагола (у енглеском језику инфинитив или партицип презента/
перфекта,усрпскомличнаклаузаилиглаголисапрефиксом),иб)да
сепроучисемантичкаповезаностфазногглаголаилексичкогаспекта
глагола у допуни. Уз то, проучавање полази од следеће три главне
хипотезе,односнопочетнепретпоставке:а)енглескифазниглаголиу
корпусујављајусеунепрогресивномаспекту,садинамичнимтрајним
глаголимакаокомплементима;б)фазназначењасеусрпскимпреводним
еквивалентиманеморајуозначитисамофазнимглаголом,већидругим
морфо-синтаксичким средствима; в) српске преводне структуре са
инхоативнимзначењемумањојмерисадржесамефазнеглаголе,јерсе
почетакситуацијеможеизразитиилексичкимглаголимасапрефиксом
(например,префиксза-).

Штосетичеструктурерада,онсесастојиодтеоријскогувода
офазнимглаголима,емпиријскеанализеенглеско-српскогпаралелног
корпусаизакључногдела.
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1.1.Корпус

За ово истраживање сачињен је паралелни енглеско-српски
корпуссаодговарајућимпримеримаизсавременогбританскогромана
Wolf Hall ауторке Хилари Мантел [Mantel] објављеног 2009. године.
Претрагом електронске верзије романа (653 стране) забележене су
структуре са фазним глаголима begin, cease, continue, finish, keep
(on),startиstop;одосталихфазнихглаголакојисеобичнопомињуу
англистичкојлитературинисузабележениглаголиcommence,complete,
end(up),goon,quit,resume.

Табела1.Структураенглескогделакорпуса
Број Енглескиглагол Бројпримера Проценат
1 Begin 60 41%
2 Cease 9 6%
3 Continue 5 3%
4 Finish 3 2%
5 Keep 30 21%
6 keepon 2 1%
7 Start 21 15%
8 Stop 16 11%

УКУПНО 146 100%

Увезисаенглескиделомкорпуса,требанапоменутидаукорпус
нису ушле енглеске структуре у којима лексички глаголи који следe
иза фазног глагола имају синтаксичку функцију адвербијала за циљ,
већсамооникојиимајуфункцијуобјекатскедопуне.Тако,например,
нисуукљученереченицесафазнимглаголомstopпопутHestopstolook
atpictures… (347)илиOutsidehestops towatchafight. (449).Наиме,у
таквим структурама се између фазног глагола и инфинитива може
убацитивезниелементinordertoкојипоказуједасерадиоадвербијалу
(Hestopsinordertolookatpictures).

Унареднојтабелиприказанјебројенглескихглаголаизкорпуса
прематрисегментакојеозначавајуфазниглаголи–почетак,наставак
илизавршетакдогађаја:
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Табела2.Бројпримераизкорпусапофазамадогађаја
Број Фаза Бројпримера Проценат
1 почетак(begin,start) 81 55%
2 наставак(continue,keep/keepon) 37 26%
3 завршетак(cease,fiinish,stop) 28 19%

УКУПНО 146 100%

Српскипреводниеквивалентипреузетисуизпреводаневеденог
енглескогроманаВучјелегло(2013,преводВладимирД.Јанковић),тако
дакорпуссадржии146српскихреченицасапреводнимеквивалентима
енглескихструктура.

2.Теоријскиувод

У овом одељку ће се у општим цртама хронолошки приказати
неколикорелевантнихреференциизанглистичкеисрбистичке/славистичке
литературе.

2.1.Фазниглаголиуанглистичкимизворима

У својој значајној студији о аспектуалној комплементацији,
ауторка А.Фрид [Freed] (1979) пише да аспекатски глаголи (користи
термин aspectual verbs) за комплементе имају догађаје, а догађаји се
могуподелитиувременске сегментеилифазе: а)наступ (енгл.onset)
илиприпремнафаза,б)нуклеус(енгл.nucleus),средишњидеодогађаја
који се и сам може поделити на почетак, средину и крај, и в) кода
(енгл.coda) којапредставља завршетак (1979, стр. 30−37).Аспекатски
глаголиупућујунанекуодтихфаза,наодређенивременскисегмент
догађајаозначеногглаголомукомплементацији,аустудијиседетаљно
разматрадванaестенглескихаспекатскихглагола(begin,start,continue,
keep,repeat,resume,cease,complete,end,finish,quit,stop).Уанализитих
глаголаауторказапажаразликеуупотребиилиимпликацијикодпарова
илигрупаглаголакојиозначавајуистуфазу.Например,онасматрада
beginупућујенапочетнисегментнуклеусадогађаја,аstаrtнанаступ
догађаја; наиме, структура са глаголом stаrt имплицира да се после
почетка тај почетак може прекинути без улажења у саму ситуацију
(остајесеунаступу),докструктурасаглаголомbeginвећподразумева
улазакунуклеус(Фрид,1979,стр.71).Упоређујућиглаголеcontinueи
keep, ауторка закључује да је првиформалнији, а други подразумева
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ограниченијесинтаксичкоокружење(Исто,стр.97).Глаголresumeиз
тегрупеимплициранамеруиупућујенануклеус.Групаглаголакоји
означавају завршетак (cease, quit, stop) означавају прекид нуклеуса
догађаја који је у току (стр. 108), али stop је каузалан док quit није
(стр.125).Узто,аспекатскиглаголисемогуразликоватиипоаниматности
субјекта,пасетакоузceaseиstopмогусрестиианиматнииненаниматни
субјекти,аглаголquitимплициранамеруизахтевааниматнисубјекат
(стр. 115, 159). Осим тога, глаголи complete и finish упућују на коду
догађаја,аendнапоследњивременскисегментнуклеуса(стр.129).

Усвојојмонографијиоразвојуаспекатскихсистемауенглеском
језику, Л. Бринтон (Бринтон, 1988) посвећује два поглавља, друго и
треће (стр. 59−162) фазним глаголима које назива аспектуализатори
(енгл.aspectualizers).Онапишедамањеиливишеграматикализовани
облиципопутbegin,continueиceaseукомбинацијисаинфинитивима
и партиципима изражавају аспектатска (видска) значења, у толикој
мери да чине секундарни систем за обележавање глаголског вида у
енглеском.Ауторкаразматрадалисустогатиглаголистеклистатус
помоћних глагола или их треба третирати као лексичке глаголе или
каонештоизмеђутадвапола.Узто,онаизучаваикојавидсказначења
ти глаголипреносеи у каквом су она односупремадругимвидским
одликама,посебносалексичкимаспектом(aktionsart)лексичкогглагола
којиследи.

На почетку,  ауторка констатује да различити аутори користе
различитетерминезаовеглаголе,попутаспекатскипомоћниглаголи,
аспектуални глаголи, глаголи темпоралног аспекта, аспектуални
полупомоћни глаголи, квази-помоћни глаголи, катенативи
(Бринтон,1988,стр.60).Ипак,кадасерадиоњиховомзначењу,аутори
сеуглавномслажудатиглаголиспадајуутрикласе,ито:а)онeкојисе
фокусирајунапочетнутачкуилииницијацијуситуације,односнокоји
означавајуингресивниаспект(например:begin,start,commence);б)онe
којисефокусирајунанаставакситуације(например:continue,goon,keep
on)ив)онeкојисефокусирајунакрајњутачкуилизавршетакситуације,
односнокојиозначавајуегресивниаспект(например:stop,quit,cease,
finish).Појединиаутори(уп.Бринтон1988,стр.60)разликујуичетврту
класу аспектуализатора – итеративне аспектуализаторе (на пример:
keepon,goon,continue)којаседелимичнопреклапасадругомкласом.
Међутим,Л.Бринтонпоменутеглаголеизчетвртегрупеобрађујезаједно
саглаголимаиздругегрупе,алиипакодвајапосебнугрупуглаголакоју
називахабитуалниаспектуализаторииукојуубрајаструктурепопутused
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toV,taketo,каоиизразепопутmakeapracticeofVing,haveahabitofVing
(Бринтон,1988,стр.61).

Већјеназначенодауенглескомјезикуизафазнихглаголаследи
лексичкиглаголуобликуинфинитиваилипартиципа.Поштопостоје
фазни глаголи иза којих могу да се сретну оба облика, Л. Бринтон
констатуједасеизборизмеђутадваобликапонекадсматрастилском
варијантом, али да неки аутори пишу и о постојећим семантичким
разликама(уп.Бринтон,1988,стр.91),напримердаенглескипартицип
презента (Ving) имплицира вољну, намерну активност, а инфинитив
уобичајенипроцес.

Разматрајући граматички статус аспектуализатора,Л. Бринтон
пише да су они семантички и функционално више попут помоћних,
неголексичкихглагола,алиипакнезадовољавајуглавнесинтаксичке
тестове за сврставање у помоћне глаголе у енглеском језику. Уз то,
некиауторисматрајудасуониизмеђулексичкихипомоћнихглагола
(1988, стр. 66); наиме, ти аутори помињу извесну субординираност
фазнихглаголалексичкимглаголимакојисеналазеуњиховојдопуни.
Утаквеприступеспадаисврставањефазнихглаголаупосебнукласу
глагола названих катенативи (енгл. catenatives, на пример, Палмер,
1989);тосуглаголикојичинесложениглаголскиизраз,јерсејављају
у низу са лексичким глаголом у инфинитиву или партиципу, осим
адвербијалног инфинитива који означава сврху (Бринтон, 1988, стр.
70).Имајућисветоувиду,можесепретпоставитидаустварипостоји
континуумодпомоћногдолексичкогглагола,причемусуфазниглаголи
негдеизмеђу.

Кадасерадиосемантициаспектуализатора,Л.Бринтоннаводи
данекиауторисматрајуда ти глаголинемајупунолексичко,већпре
граматичко значење (стр. 75). Један од начина да се сагледа њихово
значење јесте калкулус промене стања (енгл. change-of-state claculus)
(стр.76):узпомоћоператорапоказујеседанекостањепнастаје(не-п
постајеп),престаје(ппостајене-п)илинастављадапостоји(пизатимп).

Коначно,Л.Бринтонпишеоузајамномутицајуаспектуализатора
идругихаспекатскиходлика,укључујућиилексичкиаспект.Такосе,
например,стањапоправилуне јављајусааспектуализаторима (мада
Л. Бринтон ту констатацију ублажава, уп. Бринтон 1988, стр. 84−85),
а тренутне ситуације (енгл. achievements) поразумевају специфична
ограничењасааспектуализаторима.Кадасерадиотеличностикаоделу
лексичкогаспекта,напримерузstopиquitситуацијасезавршавапре
негоштодостигненазначенициљ,ааспектуализаторикојиозначавају
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наставакузтренутнеситуацијеподразумевајупонављање(итеративно
значење,Бринтон,1988,стр.87).

ОдновијихизворапоменућемочланакидисертацијуТ.Нађ[Nagy]
(2008,2010).ОваауторкаполазиодпоставкиА.Фрид(1979)даседогађај
састојиоднаступа,нуклеусаикоде;наступјетемпоралнисегменткоји
претходинуклеусу,односнонавременскојосилоциранјепреиницирања
догађаја, нуклеус је период током којег је догађај у току, али без
упућивањанањеговпочетакиликрај,аможесеразложитинаподфазе
(енгл.subphases)–почетни,средњиизавршнисегмент.Кодаозначава
коначнизавршетакдогађаја.Ауторкаконстатуједапостојиповезаност
између временске структуре догађаја и аспектуализатора, на пример,
тренутниглаголи(енгл.achievements)сенемогусегментиратинанаступ,
нуклеус и коду, већ означавају прелазак из једне ситуације у другу,
што утиче на однос према аспектуализаторима, односно повезивање
тренутних глагола са аспектуализаторима најчешће имплицира
понављање,низтренутнихситуација.Ауторка,такође,аспектуализаторе
дели у групе, оне који означавају почетак, настављање или прекид
ситуације,каоионекојиозначавајуконачанкрајситуације.Уобимној
студији (Нађ, 2010) она упоређује поједине сродне фазне глаголе, на
примерbeginиstart(стр.93−112),разматрајућињиховукомплементацију
изначењакојаимсеузодређенекомплементе(инфинитивипартицип
презента)приписују,аодрелевантнихфакторакојинатоутичу,између
осталог,помињеианиматност/агентивностсубјекта.

2.2.Фазниглаголиусрбистичкимиславистичкимизворима

У свом чланку о употреби презента у једном типу зависне
реченице, М. Ивић пише и о фазним глаголима као о посебној
семантичкојкласиглаголакојиспецификујуфазеуреализацијионога
на шта упућује дата синтаксичко-семантичка допуна (1970, стр. 44).
Ауторка констатује да у српскохрватском, као и другим словенским
језицима,постоједвајезичкасредствазаизражавањефазнихмомената:
а)посебнелексичкејединицеиб)префиксалнеморфемекојесевезујуза
појединеглаголе.Првиначинјезнатнораспрострањенији,aбројглагола
којимасемогудодатипрефиксифазногтипајеограничен(например,
певати – запевати, пливати – запливати). Дакле, овакве структуре
каопредикатимајупунозначни глагол (упрезентуилиинфинитиву),
увек у имперфективном виду.Упоменутом раду, ауторка се посебно
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бави српскохрватским фазним глаголима који су маркирани по томе
штоискључујуконструкцијуса глаголимакаодопуном (настаједан,
*настајерадити).

Разматрајући словенске инхоативе, Зузана Тополињска
констатује да се видска семантика делимично поклапа са фазном
семантиком,односносаинформацијомовременскомрастојањуизмеђу
тренутканазначеногутекстуитренуткапочеткаодноснокрајатрајања
(временске присутности) одређеног односа (1985, стр. 1).Ова ауторка
сматраследеће:кадабисетајодносприказаонавременскојоси,тада
бисеивидскаивременскасемантика ,,[...]сводиленаинформацијуо
томе какав је однос између назначеног тренутка и граничних тачака
одговарајућегодсека“(1985,стр.1).Узто,информацијаофазамаобично
се остварује различитим перифрастичним конструкцијама, али при
томенијелакоповућијаснуграницуизмеђуекспоненатавидскеифазне
информацијекојесепреплићу.Затимсеучланкудетаљнијерасправља
осредствимакојасуносиоцифазнеи/иливидскесемантике,апосебно
сенаводиглаголпочетикаотипичанинхоатив.
У завршном делу рада ауторка пише да су многи свршени глаголи
ескпонентипредикатакојисадржеинхоативнукомпоненту.Притоме,
почетак новог стања, новог односа, представља промену затеченог
стања,апојединипочеципредстављајузаокружене,свршенерадње(на
пример:заспати,пробудитисе,устати) (Тополињска,1985 ,стр.10).
У тим случајевима обично се не користе перифрастичне инхоативне
структуре попут почео је да спава, него заспао је, јер је важно да је
субјекатпрешаоизједногстањаудруго,анесамодајепочеодабуде
утомновомстању(Исто).Коначно,ауторкасматрадаперифрастичне
структуретипаПочеојередовнодаспавапослеручкаозначавајупочетак
стечене навике, почетак низа стања и имају хабитуалну семантику
(Исто). Дакле, перифрастичне инхоативне конструкције су носиоци
видскесемантикеповезанесаинформацијомотомекојиобликпромене
говорно лицежели да истакне као посебно важан у датом контексту
(Исто).

У Граматици српскохрватског језика за странце, ауторке
(МразовићиВукадиновић1990,стр.156,159−161)обрађујуифазнеглаголе,
напомињућидасуовиглаголипосвојимодликамасличнимодалитетним
глаголима,даозначавајупочетак,настављањеизавршетакрадњеисказане
допунским лексичким глаголом и граде вербални комплекс. У фазне
глаголеовдесеубрајајукренути,наставити/настављати,поћи(узначењу
почети), почети/почињати, престати/престајати, стати и узети
(узначењупочети).Кадасерадиодопуни,изаовихглаголаможеда
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следиинфинитивиструктурада+презент.
Накрају,поменућемоичланакИ.Антонић(2000)укојемауторка

разматра и аспекатску вредност предикације са фазним глаголом.
Структуре које се коментаришу обухватају и фазне глаголе попут
почињати/почети, настављати/наставити, престајати/престати,
завршавати/завршити. Ауторка те глаголе сагледава као семантички
непотпуне (семикопулативне), чија инхерентна лексичка семантика
захтева допуњавање семантиком другог глагола; зато ти глаголи не
могусамипредстављатипредикацију,већсеморајуповезатисадругим
пунозначним глаголом (Антонић, 2000, стр. 94).У чланку се, такође,
наглашавадајеимперфективностпунозначногглаголаобавезна,штоје
директнапоследицасемантичкогобележјафазности.Коначно,ауторка
сматрадафазниглаголутојструктурисамомодификује(односноима
улогумодификатора)семантикупунозначногглагола (Антонић,2000,
стр.96).

Имајући у виду језгровито приказане изворе из стручне
литературе, у овом истраживању поћи ће се од поставки да фазни
глаголи чине део комплексног предиката који се састоји од фазног
глаголаи лексичког глагола уњеговој допуни, причемуу енглеском
језику тај глагол може имати облик инфинитива или партиципа, а у
српскомфинитнеклаузесавезнимелементомдаилиинфинитива.Осим
тога,требаиматиувидуидасеусрпскомјезикуфазаможеозначити
појединим глаголима са префиксима (Ивић, 1970). У тој структури,
фазниглаголмодификујезначењелексичкогглаголатакоштоупућује
наједанодтритемпоралнасегмента:почетак,наставакилизавршетак
ситуације.

2.3.Фазниглаголиилексичкиаспект

Пошто се у приказаној литератури лексички аспект помиње
као једна од релевантних компоненти за проучавање структура са
фазним глаголима, у овом одељку ће се навести основне поставке о
лексичкомаспекту(познатомикаоакционсарт)којећесекориститиу
анализикорпуса.Наиме,уовомрадупоћићесеодпоставкиЗ.Вендлера
[Vendler](1967)оподелиглаголскихлексеманачетиритипа:активности
(енгл.activities), стања (енгл.states),остварења (енгл.accomplishments)
и достигнућа (енгл.achievements).Добро је познато да су активности
динамичнедуративнеателичнеситуације,стањасустатична,дуративна
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иателична,остварењадинамична,дуративнаителична,адостигнућа
динамична, тренутна и телична.3 Као што је поменуто у прегледу
англистичке литературе, лексички аспект значајан је када се ради о
повезивањуфазнихглаголасалексичкимглаголомукомплементацији.

Заразликуодлексичког,граматичкиаспектиливидделисе(као
штојеуобичајено)наперфективнииимперфективни.Уодређивањутог
аспектапоћићесеодопштетиполошкедефиницијеБ.Комрија[Comrie]
(1976):перфективнивидподразумевасагледавањеглаголскеситуације
каоцелине,аимперфективникаоструктуре.
Имајућиувидунаведенаодређењалексичкогиграматичкогаспекта,
фазни глаголиће сеуовомрадутретиратикаоначин заизражавање
лексичког аспекта, као модификатори лексичког глагола који следи
изафазногглаголакаоњеговкомплемент (уп.Антонић,2000).Узто,
ускладусапоставкамаА.Фрид(1979)догађајизражентимлексичким
глаголомделићесенанаступ,нуклеусикоду.

3.Фазниглаголиупаралелноменглеско-српскомкорпусу


У овом делу рада анализираће се и коментарисати примери из

корпуса, према временском сегменту на који енглескифазни глаголи
упућују,заједносањиховимсрпскимпреводнимеквивалентима.

3.1.Енглескифазниглаголикојиупућујунапочетакситуације

Укорпусусузабележенадваенглескафазнаглаголакојаупућују
на почетак ситуације,beginи start. Када се ради о комплементацији,
у 55 примера иза глагола begin у корпусу следи инфинитив, а само
у 5 случајева партицип презента (скраћено Ving). Са глаголом
start налазимо уједначенији однос између те две структуре: број
структура саVing је 10, уз 11 примера са инфинитивом. Навешћемо
и прокоментарисати неколико карактеристичних примера.
Почнимо са следеће две реченице у којима се налази глагол begin:4

3 Овом приликом наведена подела неће се додатно спецификовати и уводити
разликаизмеђудостигнућаисемелфактива,којасе,понекимауторима(уп.Комри,
1976),односинателичност,поштојезаовопроучавањепримарнатренутностових
глагола. 
4 Уз енглеске, и српски примери су исписани латиницом, јер је српски превод
штампантимписмом. 
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1) a)Itisthenthatthecardinalcollapses,fallingintohisseat,beginningto
talk,andtalks,talks,talks,allthewaytoPutney.(54)

 b)Utomtrenutkukardnalkloneduhom;stropoštavasenastolicuipočinje
 dapriča,ipriča,priča,priča,svedoPatnija.(63)
2)a)[...]hebeginstoplaywithwords.(72)
b)[...]počinjedaseigrarečima.(78)

Овадвапримераилуструјуслучајевеизкорпусаукојима јеенглески
фазниглаголпреведенодговарајућимфазнимглаголомусрпском.Тако
упримеру(1а)изаенглескогфазногглаголаbegin(уобликупартиципа
презентакојипредстављабезличнуклаузу)следидинамичандуративан
глагол talk (активност), а у примеру (2а) play (такође активност) у
инфинитиву.Дакле,фазниглаголкаомодификаторнаглашавапочетак
догађајаозначеноглексичкимглаголом,штојемогућејеробалексичка
глагола означавају трајан процес из којег се може издвојити почетни
сегмент.Већјеназначенодасрпскипреводсадржиодговарајућифазни
глагол (почети) са личном клаузом у комплементацији. Међутим,
преводилац је у неким примерима уместо фазног глагола употребио
другилексичкиглагол,каоу:

3)a)Thecardinalbeginstocry.(58)
b)Kardinalbrizneuplač.(66)
4)a)AgainCranmerbeginstospeak.(276)
b)OpetKranmeruzimareč.(249)

У оба ова енглеска примера (3а и 4а) лексички глагол у допуни је
активност,трајнипроцес(cry,speak);српскипревод(3би4б)користи
лексичкеглаголекојинисуфазни(бризнути,узети),алиимплицирају
почетнисегментдогађаја.Уз то, упримеру (4б)преводсадржиизраз
(узети реч) који подразумева специфичнију формалнију ситуацију,
док енглеска структура (begin to speak) представља неутралнију
констатацију.

Ушестенглескихпримераукорпусуфазниглаголјеуенглеском
прогресивном аспекту, чиме се и почетак разлаже у структурисани
догађајкојиустварипредстављанаступ,анесампочетакнуклеуса:
5)a)NowtheimageisbeginningtomergewiththatofhersisterJohane, 
 andeverythingthatbelongedtoLizisbeginningtobelongtoher[...]
 (217)

b)SadataslikapočinjedasemešasaslikomnjenesestreDžoen,i
sveštojebilaiimalaLizpočinjedabivadaimaiDžoen[...]
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6)a)Butdoyouknow,Henrysays,Iambeginningtocareverylittle
aboutthePopeandhispermissions?(217)

 b)Aliznašliti,kažeHenri,dajemenevremenomsvemanjebrigaiza
 papuizanjegovaodobrenja?(200)

 7)a)She’sbeginningtotalkof,Idon’tknow,I’dgivemylifeforthequeen,
 thatsortofthing.(223)
b)Isad,eto,počeladapriča,štatijaznam,životćudatizakraljicu, 
 takvestvari[...](205)

Наиме, глагол begin у наведеним примерима (5а, 6а, 7а) у ствари и
сам имплицира процес који претходи догађају означеним глаголом у
допуни; при томе су глаголи у допуни активности (5аmerge, 7а talk)
илиглаголкогницијекојипредстављастање(6аcare).Кадасерадио
српскимпреводнимеквивалентима,важнојеприметитидапример(5б)
садржи имперфективни глаголпочињати (а не перфективнипочети),
чимесетакођеназначавапроцес.Имперфективниобликфазногглагола
могао се употребити и у примеру (7б), а пример (6б) илуструје већ
поменутуопцијудасефазниглаголнепреведедиректно,већ замени
адвербијалнимизразомкојиуовомслучајутакођеуказујенадуративни
процес(временом).

Као што је већ поменуто, у корпусу постоје и пет енглеских
примера у којима лексички глагол у комплементацији има облик
партиципапрезента;навешћемотритипичнапримера:

 8)a)ButwhereshallIbeginlookingforasontorulehiscountryafterhim?
(23)

    b)Ali odakle dapočnemda tragamza sinomkoji će vladati zemljom
 poslenjega?(37)
 9)a)[...]whenthecardinalcomesbackfromFrance,heimmediately
 beginsorderingupbanquets.(116)
b)[...]kardinalsevraćaizFrancuskei,nečasećiničasa,počinjeda 
 priređujugozbe.(114) 

10)a)Thecrowdbegancheering.(355)
 b)Masajepočeladakliče.(313)

Ускладусапоставкамаизстручнелитературе,можесепретпоставити
партицип презента у комплементацији додатно наглашава трајност и
постепеностпроцеса;глаголудопунијеактивност(8аlook,10аcheer)
иподржава такво тумачењеили је тренутнодостигнуће (9аorder up)
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што ствара импликацију итеративности чему доприноси и објекат у
множини(banquets).Усрпскимпреводимазадржанјефазниглагол(уз
перфективан вид), а глаголи у допуни су имперфективни (трагати,
приређивати,клицати).

Када се ради о другом глаголу из ове групе, глаголу start, он
је у корпусу присутан у мањем броју примера. Навешћемо неколико
релевантнихпримераонимредомкојимсејављајууроману:

 11)а)It’sstartingtorain,andthewindblowstherainacrosstheirfaces.(58)
b)Kišapočinjedapada,vetarimkapinanosinalica.(55)
 12)а)Theystarttolaugh.(63)
b)Obojicaprasnuusmeh.(70)
 13)a)[...]andayoungwomanbynameElizabethBartonstartedtoputon
 showsforthem.(382)
        b) [...]a mlada žena po imenu Elizabet Barton počela da izvodi
predstavezanjih.(336)
 14)а)Hisfaceiscrimsonandhefrothsalittleatthemouthashestartsto
 shout.(240)
 b)Savsezajapurio,penicamusehvatauuglovimausta,viče.(219)
 15)a)ItisatthispointthatPatchstartsscreaming.(60)
b)UtomtrenutkuĆubapočinjedavrišti.(68)

Почнимо од енглеског примера (13а), јер он илуструје типичну
структуру: иза фазног глагола следи инфинитив са глаголом који је
активност, при чему фазни глагол упућује на почетак нуклеуса те
активности.Уовомслучајуглаголуинфинитивујефразниглаголput
on, а српски превод задржава фазни глагол почети уз личну клаузу
у допуни. У вези са преводним еквивалентима фазног глагола start
у корпусу треба нагласити да га преводилац у неколико случајева
није превео директним српским еквивалентом, што илуструју
примери (12б) и (14б). Пример (12б) садржи лексички глагол
праснути који, стриктно говорећи, не спада у фазне глаголе, али им
је по семантициблизак;штавише, он уносидодатну стилскунијансу
живописностизаразликуодглаголапочетикојијестилскинеутралан.
У примеру (14б) енглески фазни глагол је потпуно изостављен, а
преводилац није употребио ни префиксални глагол повикати, очито
процењујућидаседраматичностситуацијеможепренетиибезфазног
глагола. Као и примери (5а, 6а и 7а) са глаголом begin, пример (11а)
садржи фазни глагол у енглеском прогресивном аспекту (is starting),
такођеузимпликацијудасеодносинакоду,аненапочетакнуклеуса,а
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српскипревод(11б)садржиимперфективниглаголпадати.Последњи
примеризовегрупе(15а)илуструјеструктуруукојојјеглаголудопуни
активност(scream)иимаобликпартиципапрезента,чимесенаглашава
трајнипостепенипроцес;упреводусекомплементреализујекаолична
клауза(15б).

3.2.Енглескифазниглаголикојиупућујунанаставакситуације


Ууводу јенаведенода у корпусунаставакдогађаја означавају
глаголиcontinueиkeep(on),одкојихјеовајдругифреквентнији.

Фазни глагол continue забележен је у само пет примера, од
којихчетирисадржеинфинитивудопуни,аједанпартициппрезента.
Навешћемотрипримера:

16)a)[...]theylaughattheirownwitsomuch,thathecontinuesasking,just
 togivepeoplepleasure.(14)
b)[...]daseodsrcasmejusvojojsopstvenojdovitljivosti,aonpitaidalje,
 daimpričinizadovoljstvo.(29)
17)a)ThechimneyatEshercontinuestosmoke.(179)
b)DimnjakuEšerujošsepuši.(168)
18)a)[...]MasterCromwell,ifhecontinuestofavouryouashedoes.(224)
       b) [...]gazda-Kromvele, ako ti kralj i nadalje bude ovako ukazivao
 naklonost.(205)

Дакле,ујединомпримерукојисадржиVing(16а)постојиимпликација
процесакојитраје,пасенаставакреализујеунутарнуклеусаактивности
ask, истокаоикада једопунауинфинитиву (17а,18а).Свилексички
глаголиудопуниизкорпусасуактивности,даклепроцесисаизвесним
трајањем. Када се ради о преводу свих пет примера из корпуса,
упадљиво је одсуство фазног глагола наставити, али се тај сегмент
изражавадругачијимлексичкимсредствима:идаље (16б), још (17б)и
надаље(18б).

Други фазни глагол из овог сегмента, keep (on), обухвата
донекле специфичнију комплементацију: осим партиципа презента
онсеудесетпримера јављаисапартиципомперфекта,аузточесто
постоји и уметнута именичка синтагма (енгл. intervening nominal, уп.
Кристоферсен[Christophersen]иСандвед[Sandved](1977,р.148)између
фазногглаголаидопуне.Например:
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 19)a)[...]yourequipmentisdefective,thegunnerskeepcausingsmall 
 unwantedexplosions[...](37)
b)[...]oprematijeneispravna,tobdžijesvakičasizazovuneželjenu 
 eksploziju[...](48)

20)a)Iftheoldgamesterkeepscoughinglikethis,thewinterwillfinish
 himoff[...](109)
b)Akomatorikicošnastaviovakodaripa,nećedočekatiproleće[...](109)

21)a)[...]theykeeptheireyeslowered[...](221)
b)[...]gledajuuzemlju[...](203)
22)a)Becauseonemustkeepthememployed.(230)
b)Jermoramonečimdaihuposlimo[...](211)
23)а)‘Keephimtalking.KeephimtalkingaboutwhatHarryNorrissaid.
 (64)
b)–Pustiganekapriča.NekatiispričaštajeHariNorisrekao[...](71)

Првадвапримера(19а,20а)илуструјуфреквентнуструктурусафазним
глаголомkeepипартиципомпрезента;лексичкиглаголудопуни(20а)је
активност(cough),процескојисепродужава,наштауказујеифазниглагол
упреводу(20б,наставити).Пример(19а)узглаголkeepсадржиглагол
causeкојијеуовомконтекстутренутнодостигнућекојеузфазниглагол
имплицирапонављање;преводилацјеусрпскомтоозначиоадвербијалом
свакичас(19б).Уосталимпримеримапостојизаменицаилиименичка
синтагмауметнутаизмеђуфазногглаголаипартиципа,акојапредставља
субјекат5 упредикацијиу допуни;примерипоказују даиза уметнуте
јединице следи партицип перфекта (21а, 22а) или партицип презента
(23а).Глаголиудопунисуактивности(23а,talk)илитренутнадостигнућа
(21аlower,22аemploy):упримеру(23а)Vingозначавасенаставакактивности,
аудругом(21а,22а)партиципперфектаимплицирадаседатиентитет
налазиуситуацијидостигнутојнаконреализацијетренутногдогађаја
(21аlowered,22аemployed).
У преводу се не наводи фазни глагол, али се континуитет означава
имперфективним глаголом гледати (21б), перфективним глаголом
упослити (22б) који подразумева трајање или императивном
конструкцијом(23б).

5 Овом приликом неће се детаљније анализирати синтаксички статус уметнуте
именичке синтагме, јер то превазилази обим овог рада.О томе, на пример, пишу
Бринтон (1988), Нађ (2010), а старији приступ под називом катенативи приказују
КристоферсениСандвед(1977)иПалмер(1989).Тосеодносиинаглаголstop.
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3.3.Енглескифазниглаголикојиупућујуназавршетакситуације

Укорпусусузабележенатриглаголаизовегрупе–cease,finish
иstop,анајвишепримерапостојисатрећимодњих.Напочеткутреба
нагласитидасеовиглаголиделеудвеподгрупе:а)глаголеceaseиstop,
којиозначавајупрекиддогађајаиб)глаголfinishкојиозначавадовођење
догађајадокраја.

Глаголceaseпојављујесеудеветпримера,асамоуједномодњих
укомплементацијисесрећепартициппрезента–уосталимслучајевима
тојеинфинитив.Например:

 24)  а) [...]andMorganWilliamshadceasedboastingandreconstructing
 theassault[...](9)
b)[...]aMorganVilijamsprestaodaserazmećeirekonstruiše 
 napad.(25)
 25)a)Shedidnotceasetotalkaboutit[...](231)
b)Neprestanojepričalaotojogrlici[...](211)
 26)a)‘Princess,’hesays,‘willyou,ofyourcharity,ceasetospeakillof
 amanwhoneverdidyouharm?’(290)
b)–Princezo–kažeon–hoćeteliblagoizvoletidaprestaneteda
 pričatelošeočovekukojivamnikadanijenaudio
 27)a)[...]thecattledidn’tbreed,thecornceasedtoripen,thegrassstopped
 growing[...](350)

b)[...]stokanijerazmnožavala,dakukuruznijesazreozažetvu,trava
 jeprestaladaraste[...](309)

 Први пример (24а) илуструје комплементацију са Ving: фазни
глагол прекида активност у току (boast, reconstruct) уз наглашавање
постепености процеса који је та активност створила. Превод (24б)
задржава фазни глагол у перфективном облику (престати) иза
кога следи лична клауза. Остали примери (25а, 26а) у допуни имају
инфинитив са лексичким глаголима који су такође активности (talk,
speak) или телично остварење (27а, ripen). Само у једном од та три
примера превод садржи фазни глагол престати (26б), док остала
два нуде другачије преводилачко решење: (25б) садржи адвебијал
непрестано који преносинегиранифазни глагол (did not cease), (27б)
самонегиралексичкиглаголудопуништопоказуједафазниглаголкоји
означава прекид немора само упућивати на поремећај догађаја, него
одсуствоквалитетадогађаја.Уовомслучајутомедоприносикомпонента
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теличности глагола ripen ’сазрети’ (27а, б) јер се имплицирани циљ
(пуназрелост)недостиже.

Глаголfinishзабележенјеусамотриенглескапримераукорпусу
и сва три као допуну имају лексички глагол у партиципу презента;
навешћемодвапримера:

 28)a)AfterKathadfinishedswabbinghim[...](9)
b)PoštogajeKetoprala[...](25)
29)a)Sometimes,whenChapuyshasfinisheddiggingupWalter’sbones
andmakinghisownlifeunfamiliartohim[...](359)

   b) Ponekad, u trenucima kad Šapui konačno prestane da čeprka po
Volterovim kostima tako da   učini Kromvelu njegov vlastiti život
nepoznatim[...](316)

Прва реченица (28а) изафазног глагола садржи лексички глагол који
подразумева активност, процес који траје; фазни глагол назначава
да се тај процес доводи до краја, односно захвата и коду догађаја
која имплицира достигнути резултат. На то указује и чињеница
да је преводилац изоставио фазни глагол, али је употребио
лексички глагол са префиксом који имплицира теличност (28б).
Као што је поменуто у теоријском уводу, на могућност да се
фазност у српском језику изрази глаголима са префиксом указује
М.Ивић(1970).Удругомнаведеноменглескомпримеру(29а)удопуни
фазног глагола је енглески фразни глагол (dig up) који представља
трајно, телично остварење, па фазни глагол наглашава достизање
имплицираног циља. У преводу је задржан фазни глагол престати
(29б), а додат је адвербијал коначно, чиме се преносе интензитет
и довршеност назначени енглеским глаголом са партикулом up; у
допунијеимперфективниглагол(активност)чепркати,пасепожељно
окончавање догађаја означава поменутим адвербијалом и фазним
глаголомпрестати.

Последњи фазни глагол из ове групе је глагол stop, који је
забележенушеснаестпримераиусвимпримеримаизафазногглагола
следиVing,безобзиранатодалипостојиуметнутаименичкасинтагма
измеђуфазногилилексичкогглаголаилине.Например:

 30)a)HewaitsuntilAnne’stearsstopflowing[...](102)
 b)čekadaAnistanusuze[...](103)
 31)a)Cranmerhasstoppedeating[...](248)
 b)Kranmerjeprestaosjelom[...](225)
 32)a)IhavenotstoppedherseeingtheSpanishambassador[...](83)
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b)Nisamjejasprečiodasevidisašpanskimambasadorom[...](87)
 33)a)[...]tostopHenrymarryinghisbastard,totheboy’sadvantage,to 
 someprincessabroad.(517)

b)[...]aliidapreduprediHenrijaunameridasvogkopilanapočastitime
štoćegavenčatisnekomprincezomuinostranstvu.(450)

 34)а)[...]thehardthinghasbeentostopthemcomplicatingthestoryby 
 rumoursandfantasies[...](514)
b)[...]inajtežejezapravobilosprečitiihdakomplikujupriču 
 glasinamaimaštarijama[...](448)

У прва два наведена примера (30а, 31а) иза енглескогфазног глагола
непосредноследиVing,причемусулексичкиглаголиудопунитипичне
активности (flow, eat). Према томе, фазни глагол упућује на прекид
активности без достизања конкретног циља (пошто су ситуације
ателичне). Превод (30б, 31б) задржава перфективне фазне глаголе
(стати, престати), али уз изостављање лексичког глагола у допуни
уместокојихсенаводиименица(сузе)илипредлошкасинтагма(сјелом),
јер рекција глагола престати захтева предлог с(а). Остали енглески
примери (32а, 33а, 34а) илуструју допуну са уметнутом именичком
синтагмом уз импликацију прекида ситуације која је била у току
(34а),илиспречавањаситуацијекојајебилапланирана(33а);лексички
глаголи у допуни су активности (complicate), те тренутна достигнућа
(see,узначењусрестисе,затимmarry).Преводнасрпскијезиксадржи
лексичкиглаголспречити(32б,34б)којипроширујезначењеенглеског
глаголаstopнаглашавајућивољноангажовањеагенса, аистосеможе
рећиизапример(33б)сапреводомпредупредити.

4.Дискусија

Наконприказатеоријскихпоставкиофазнимглаголима,уовом
раду је анализиран паралелни енглеско-српски корпус са циљем да
се утврде синтаксичке и семантичке одлике конструкције са фазним
глаголимакојесуподељенеутригрупе:онекојеупућујунапочетак,
нанаставакина завршетакдогађаја означеног лексичким глаголому
допуни.У закључном делу прво се резимирају енглеске структуре, а
затимсрпскипреводниеквиваленти.
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4.1.Енглескифазниглаголиукорпусу

Анализа прве групе енглеских фазних глагола обухватила је
структуре са глаголима begin и start, који имплицирају да одређена
ситуација (означена лексичким глаголом у допуни) није постојала,
односно означавају њено иницирање (Нађ, 2010, стр. 96). Код оба
глагола у корпусу преовлађује облик енглеског непрогресивног вида:
у прогресивном виду забележен је само један пример са startишест
примерасаbegin.Каоштојевећпоменуто,прогресивнивидимплицира
даследипочетакнуклеуса,панаосновупримераизкорпусаизносимо
став да у том случају оба фазна глагола упућују на наступ догађаја.
Међутим, примери из корпуса потврђују и поставку из литературе
(Нађ,2010)дасефазниглаголиstartиbeginунепрогресивномоблику
разликујукадасерадиоњиховомодносупремавременскојструктури
догађаја:први(start)упућујенанаступ,адруги(begin)напрвивременски
сегментнуклеуса.Затоје,напримерреченица?Shebegantosneeze,but
thenshedidn’tsneezeпроблематична,ареченицаShestartedtosneeze,but
thenshedidn’tsneezeприхватљива(Нађ,2010,97).

На синтаксичком плану, када се ради о комплементацији, у
корпусуизаобаоваглаголаследиинфинитивилипартициппрезента,
при чему партицип наглашава процес, односно структуру догађаја
(сличноономекакоКомридефинишеимперфективнивид),аинфинитив
сагледавадогађајкаоцелину(онакокакоКомридефинишеперфективни
вид, уп. Комри, 1976). Коначно, глаголи у комплементацији који су
забележени у корпусу већином су активности или остварења,што је
очекиваноиускладусаранијимистраживањима(например,Бринтон,
1988), јер такви глаголи подразумевају динамично трајање.Уз глагол
startуједномпримерујављасетренутнодостигнуће(глаголsay:When
haveI,whenhaveIeverforcedanyonetodoanything,hestartstosay:but
Richard cuts in… (438)/A kad sam te ja, taman zaustiKromvel da kaže,
i tebe ibilokoga, teraonabilo šta; aliRičardgaprekine…. (384));у том
случајуфазниглаголупућујенанаступ,наштауказујеисрпскипревод
глаголомзаустити–агенсјенамераваодареализуједогађај,алиније
(нуклеуснијенизапочео).Иузфазниглаголbeginукорпусупостоји
једнотренутнодостигнуће,глаголcome(…sixyears,sincethegospelin
English began to come into the kingdom. (454)/…otkako je jevanđelje na
engleskom jezikupočeloda se širi pokraljevstvu. (398))узимпликацију
итеративности,штојеускладусапоставкамаурелевантнојлитератури.
Српскипреводимперфективнимглаголомширитисетакођеуказујена
понављањедогађаја.
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Удругој групифазнихглагола,онихкојиозначавајунаставак,
налазе се енглески глаголи continue и keep (on). Када се ради о
комплементацији,изапрвогглаголаcontinueследиVingилиинфинитив,
узразликукојајепоменута:Vingнаглашаваструктурисаностпроцеса,
аузинфинитивсепроцессагледавакаоцелина.Укорпусу,лексички
глаголиудопунисуактивностииједностање(believe).Другиглаголиз
овегрупеkeep(on)јављасеузVingсауметнутомименичкомсинтагмом
или безње, као и са партиципом перфекта искључиво са уметнутом
синтагмом.Већјепоменутодасуглаголиудопуниателичнеактивности
или телична остварења/достигнућа; уз активности импликација
је наставак процеса који је у току, а уз теличне ситуације јавља се
импликација понављања тренутног сегмента или задржавања датог
ентитета (означеног уметнутом синтагмом) у реализованој теличној
ситуацији–например,keepthemscrapeduptotheirownstandards(70)/
дасепротежуколикиимјегубер(76).

Последња,трећагрупаобухватаенглескеглаголеceaseиstopкоји
означавајупрекиддогађаја,теглаголfinishкојиуказујеназавршетак.
Већјеконстатованодасеукомплементацијисрећупартициппрезента
иинфинитивуз разликукоја је такођенаведена.Узпрвадва глагола
већиномсесрећуактивности,узнеколикотеличнихситуацијаиједно
стање( feel).Усвимпримеримасаовадваглаголапрекидаседогађајили
сезахтевапрекиддогађајакојијеутокуилисепонављаоупрошлости.


 Када серадиодопунама енглескихфазних глаголау корпусу,
већ је поменуто да иза енглеских фазних глагола следе безличне
инфинитивнеилипартиципскеклаузе.Бројчаниподациодопунамау
корпусуприказанисууследећојтабели:

Табела3.Допунефазнихглаголауенглескомделукорпуса
Број Фаза Инфинитивнадопуна Партиципскадопуна
1 Почетак 66 15
2 Наставак 4 33
3 Завршетак 9 19

УКУПНО 79(54%) 67(46%)


Табела показује да је знатно више партиципских допуна у односу
на инфинитивне било у фази наставка, посебно са глаголом keep,
авишеинфинитивнихдопунауфазипочетка,посебносаглаголомbegin.
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Уфази завршеткабило је вишепартиципа,посебноса глаголом stop.
Такви резултати у складу са са уобичајеном комплементацијом
проучаванихглагола.

4.2.Српскипреводниеквиваленти

Када се ради о српским преводним еквивалентима у корпусу,
треба нагласити да на преводилачка решења свакако утичу процене
преводиоцаотомекојипреводниеквивалентнајвишеодговараудатом
контексту,штосвакакотребаиматиувидукадасерезимирајупреводни
еквиваленти. Дакле, може се констатовати да консултовани превод
садржи српске фазне глаголе, али да не прави увек разлику између
различитихенглескихфазнихглагола.Такојепочетиеквивалентиза
beginизаstart,алисетадваенглескаглаголачестопреводеинултим
еквивалентом, када се фазни глагол изостави. Уз то, као што је већ
поменуто,преводилацјеунеколикослучајевазначењеенглескогфазног
глаголапренеопунозначнимлексичкимглаголомкојиимплицирабрз
почетак ситуације (на пример, бризнути у плач (234) уместо почети
плакати,праснутиусмех(70)уместопочетисесмејати,препустити
се мислима (505) уместо почети мислити), али и адвербијалима, на
пример I’m beginning to – временом (217/200),begins to soak –полако
упија(404/355),startstosay–тамаnзаусти(438/384).Преводаукојима
нијеискоришћендиректни еквивалентфазних глаголаbeginи startу
корпусуимаоко10%.

Превод друге групе фазних глагола (настављање догађаја)
карактерише готово потпуно одсуство одговарајућег српског фазног
глагола(самосеуједномпримерусрећеглаголнаставити).Преводилац
је значење континуитета најешће пренео адвербијалима (на пример:
и даље (29), још (168), и надаље (205), и убудуће (398), сваки час (48),
непрестано(196),упорно(378)),алииглаголима(например:понављати).
У трећој групи фазних глагола (завршетак догађаја) срећу се српски
фазни глаголи попут престати, завршити, али се понекад прекид
ситуацијепреносикаонегацијакојасеспајасалексичкимглаголом,на
примерceasedtoripen(350)–нијесазрео(309),stoppedprophesying(560)
–вишенепророкује(488).
           Прематоме,појединесрпскеструктуреупреводунесадрже
фазниглагол, ауколико јефазниглаголприсутан,удопунисесреће
личнаклаузасада,узјошнекаспецифичнапреводилачкарешењакоја
супрокоментарисанауцентралномделурада.
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5.Закључак

 Упоређивање фазних глагола у паралелном енглеском и
српском корпусу потврдило је хипотезу да се у допуни у енглеским
примерима већином срећу динамични трајни глаголи, али је само
донеклепотврдилопретпоставкуовећембројуглаголасапрефиксима
усрпскимеквивалентима,наштајемождаутицаоистилпреводиоца.
Уз то, контрастирање је показало да српски преводни еквиваленти
углавномсадржефазнеглаголеипотомепратеенглескеструктуреса
фазнимглаголима,алисадржеличнуклаузукаодопуну,заразликуод
енглеских безличних допуна. На пример, такав је случај када фазни
глаголозначавапочетакситуације,аупреводусенајчешћесрећеглагол
почети. Међутим, као што је већ констатовано у анализи српских
примера,корпусјеуказаоинаслучајевекадапреводилацнијеупотребио
српскифазниглагол,већглаголекојисвојомсемантикомимплицирају
почетакилизавршетакситуације(например,бризнутиуплач, узети
реч,спречити),каоинаслучајевекадајенаставакситуацијеупреводу
означенадвербијалима,штоможеуказиватинатенденцијудасефазност
у српском у мањој мери него у енглеском изражава експлицитним
фазнимглаголом.
         На самом крају рада треба констатовати да фазни глаголи
представљајукомплекснутемукојасеможеразматратинасинтаксичком
и семантичком плану, посебно имајући у виду временску структуру
догађаја и лексички аспект глагола. Поједине нијансе у значењу
енглескихфазнихглаголасвакакотребаистражитинавећемкорпусу,
каоисрпскепреводнееквиваленте(посебноуизворномсрпскомтексту),
тепроверититенденцијууоченууовомкорпусудапреводилаценглеске
фазнеглаголеизостављаилиихзамењујесрпскимадвербијалимаили
пунозначнимлексичкимглаголимауоко10%случајева.

278

ПредрагНоваков



Литература

Antonić,I.(2000).Aspekatskavrednostpredikacijesfaznim/modalnim
glagolomnaprimerurečenicestemporalnomklauzom.
Južnoslovenskifilolog56(1–2),93–101.

Brinton,L.(1988).ThedevelopmentofEnglishaspectualsystems.
Cambridge:CambridgeUniversityPress.

Comrie.B.(1976).Aspect.Cambridge:CambridgeUniversityPress.
Cristophersen,P.andA.O.Sandved.(1977).AnadvancedEnglishgrammar.

London:Macmilllan.
Freed,A.(1979).ThesemanticsofEnglishaspectualcomplementation. 
 Dordrecht:D.Reidel.
Ivić,M.(1970).Oupotrebiglagolskihvremenauzavisnojrečenici–prezent

urečenicisveznikomda.ZbornikMaticesrpskezafilologijui
lingvistikuXIII/1:43–54.

Mrazović,P.iVukadinovićZ.,(1990).Gramatikasrpskohrvatskogjezika
zastrance.SremskiKarlovci:IzdavačkaknjižarnicaZorana
Stojanovića/NoviSad:Dobravest.

Nagy,T.(2008),Beginandstart.Aspectandcomplementchoice.Bucharest
WorkingPapersinLinguistics1,volX,рр.69−77.

Nagy,T.(2010).ThesemanticsofaspectualizersinEnglish.Doctoral
dissertation,UniversityofDebrecen.

Palmer,F.R.(1989).TheEnglishverb.Longman:London.
Topolinјska,Z.(1985).Izproblematikeslovenskihinhoativa(odnosglagolskog

vidaifazeradnje).JužnoslovenskifilologXLI.Beograd,1–12.
Vendler, Z. (1967). Verbs and times. Linguistics and philosophy. Ithaca:

CornellUniversityPress,97−121.

Изворизакорпус

Mantel,H.(2009).WolfHall.London:FourthEstate.
Mantel,H.(2013).Vučjeleglo.Beograd:Mladinskaknjiga.
 (Prevod:VladimirD.Janković).

279

Фазниглаголиуенглескомјезикуињиховисрпскипреводниеквиваленти



PredragNovakov

ASPECTUALIZERSINENGLISHANDTHEIRSERBIAN
TRANSLATIONEQUIVALENTS

Summary

Aspectualizersorphasalverbsincludethreegroupsoflexicalverbs:
a)thosedenotingbeginningofasituation(e.g.begin,start),b)thosedenoting
continuation(e.g.continue,keep)andc)thosedenotingendingofasituation
(e.g.finish,stop).Thusaspectualizerspointtoasegmentofaneventdenoted
bythelexicalverbintheircomplementation,creatingaspecificsyntacticand
semanticlinkbetweentheaspectualizerandthelexicalverb.Startingfromthis
theoreticalframework,thepaperdiscussesstructureswithEnglishaspectualizers
andcomparesthemwiththeirSerbiantranslationequivalents.Theresearch
isbasedonaparallelEnglish-Serbiancorpusconsistingofexamplesfroma
contemporaryBritishnovelwithtwobasicgoals:a)todescribethestructures
with aspectualizers in the two languages and b) to investigate temporal
structureofsuchevents,particularlytheinfluenceoflexicalaspectoftheverb
(i.e.ofactivities,states,accomplishmets,achievements)inthiscomplementation.
The comparison showed that in addition to corresponding Serbian
aspectualizers,thetranslatorinabout10%oftheSerbianexamplesomitted
aspectualizers, used adverbials instead of them or replaced them by other
lexical verbs denoting quick changes of state. Prefixation as an option for
expressinginchoativityinSerbianwasusedbythetranslatorinonlyafew
cases.
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ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКИЙФОНДРУССКОГО
ЯЗЫКАИЕГОРОЛЬВФОРМИРОВАНИИРУССКОЙ
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМТРУДЕ)

Аннотация.В статье рассматриваются единицы русского
паремиологического фонда, прежде всего, пословицы, связанные с
сельскохозяйственным трудом, которые закрепились в русском языковом
сознаниикаксозидательнаясилаиосноважизни.Значимостьтакихпословиц
объясняетсятем,чтотрадиционныйукладрусскогонароданапротяжении
многихлетпредполагалвозделываниеземли,иземледельческийтрудявлялся
основным источником  самого существования человека.Обладая яркой
национально-культурнойспецификойивыражаяцелыйкомплекскультурных
смыслов,сельскохозяйственныепословицыиграютособуюрольвсохранении
духовнойиинтеллектуальнойсоставляющейрусскогоэтноса.

Ключевые слова.Пословицы русского народа, сельскохозяйственный
труд,менталитетрусскогонарода,русскаянациональнаякартинамира.

Введение.

В условиях политических, экономических, социальных и
культурныхизмененийвРоссиинарубежеXX–XXIвв.активизируется
потребность русских людей в самоидентификации, в поиске истоков
национальной составляющей традиционной русской культуры.
Менталитет русского народа, представляющий собой  жизненные
установкилюдей,ихверования,устойчивыеобразымира,относительно
целостную совокупность мыслей, эмоций, несомненно, весьма ярко
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представленвпаремиологическомфондерусскогоязыка,преждевсего
в пословицах, так как в указанных языковых единицах выражаются
наиболее яркие и образные суждения о многосложной семейной,
общественной,нравственной,религиознойжизнирусскогонарода,оего
быте,духе,нравах,обычаях,вереисуевериях,атакжеоприродеиБоге.
В.И.Дальписал,чтопословицы–«этосводнароднойпремудростии
суемудрия, это стоныи вздохи, плачи и рыдания, радость и веселье,
гореиутешеньевлицах;этоцветнародногоума,самобытнойстати;
этожитейскаяправда,своегородасудебник,никемнесудимый»[Даль,
2000,стр.15;ср:Алефиренко,2009;Кацюба,2013;Севостьянова,2014;
Степанок,2015идр.].

Анализрусскихпословицосельскохозяйственномтруде.

Какпоказалипроведенныеисследования,впаремиологическом
фонде русского языка присутствует обширный пласт пословиц о
сельскохозяйственномтруде,вкоторыхвесьмаотчетливопредставлена
система приоритетов русского общества. Сказанное объясняется тем,
что жизненный уклад русского народа на протяжении многих лет
предполагал возделывание земли, и земледельческий труд являлся
основным источником  самого существования человека. Изучение
пословиц, связанных с сельскохозяйственной деятельностью людей,
позволяетвыявитьмировоззрениенародаРоссиичерезегоотношениек
земле,ксельскомутрудуитемсамымопределитьсвязьрусскогоязыкаи
русскойкультуры,вопросокоторойявляетсяоднимизактуальнейших
вопросоввсовременнойотечественнойлингвистике[ср.:Культурология,
1997,стр.271;Ратушная,2015,стр.115идр.].

Анализ русских пословиц, связанных с сельскохозяйственным
трудом,показал,чторассматриваемыеязыковыеединицыобъединяются
втематическиегруппыиотражаютследующиежизненныеустановки
русскогонарода:

1) трудолюбиеитерпениеземледельца,приносящиенеобходимый
материальныйдостаток:Чтопомолотишь,тоив закромположишь;
Непирыпировать,колихлебзасевать;Поживешьсчастливо,пашине
лениво!идр.[см.:Даль,2000];

2)надежданамилосердиеБогаиегопомощьвсельскохозяйственной
работе:Даст бог дождь, уродится и рожь; Бог не даст, и земля не
родит;Богумолись,креписьдазасохудержись!Непосеявнигорсти,
дапошли,Бог,пригоршни![Даль,2000]идр.;
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3) вера в народные приметы в процессе возделывания земли: От
привозных (чужих)семянлучшийурод; Сейподпогоду,будешьесть
хлебгодотгоду;Каквмаедождь,такбудетирожь[Даль,2000]идр.;

4) любовь русского народа к сельскохозяйственному труду,
проявляющаяся в трепетном отношении ко всему, что связано с
земледелием:Веснацветамикрасна,осеньснопами;Уматушкисошки
золотыерожки[Даль,2000]идр.

Примечательно,чтовцеломрядепословиц,входящихвсостав
рассмотренных выше тематических групп, отражается одна из
отличительныхособенностейрусскогочеловека–егопротиворечивое
отношение к труду.Так, например, в однихпословицахпредставлена
такая черта русского национального характера, как трудолюбие,
приносящее доход (ср.:Тот и хорош, у кого родилась рожь; Есть на
гумне,будетивсуме;Какововамбаре,такогоивкармане;Работайдо
поту,такпоешьвохоту[Даль,2000]идр.),вдругих–праздностьилень
(ср.:Уленивогочтонадворе,тоинастоле;Невспахал,такнедивись
исурепице;Пашнюпашут–рукаминемашут;Итогоненамолотит,
чтопроглотит[Даль,2000]идр.)[подробнеесм.:Борщева,2011,стр.7].

Следуетотметить,чтооднимизпроявленийрусскойментальности
впословицахявляетсяхарактеристикавнихтакогокачестварусского
человека,какубежденностьвтом,чтоникакиеусилия,затрачиваемые
наработу,немогутпривестикнастоящемубогатству.Ср.:Оттрудов
праведных не нажить палат каменных; От трудов своих сыт
будешь,абогатнебудешьидр.[Даль,2000].Данныйфакт,вероятно,
объясняетсятем,чтодлярусскихлюдейгораздоболеезначимым,чем
богатство, являетсяморальная ценность труда, а также проявление в
работе нравственности и доблести, необходимых для осознания себя
человеком.Вомногихрусскихпословицахчеткопрослеживается,что
труд получает одобрение коллектива, придает смысл человеческому
существованию:Скученденьдо вечера, колиделатьнечего;Без дела
жить–тольконебокоптить;
Нетозабота,чтомногоработы,атозабота,какеенет[Даль,2000].

Такимобразом,какпоказаланализ,пословицыосельскохозяйственном
труде органично связаны со всем укладом жизни русского народа,
с традиционной символикой русской национальной культуры.
Рассматриваемые единицы паремиологического фонда представляют
собой особую ценность для русского человека, что подтверждается
широкой распространенностью сельскохозяйственных пословиц в
русскомязыке,ихзначительнымразнообразием,способностьювступать
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вразличногородасистемныеотношения,втомчислепарадигматические,
атакжеярковыраженнойобразностьюисследуемыхпаремий.

Парадигматические отношения русских пословиц связаны не
толькосвозможностьюанализируемыхязыковыхединицобъединяться
в различные тематические группы, но также с их способностью
образовывать многочисленные синонимические и антонимические
ряды.Так,например,отношениясинонимиихарактерныдляследующих
пословиц сельскохозяйственной тематики:Хорошо бы орать, да рук
не марать – Нам бытак пахать, чтоб мозолей не набивать;Люди
пахать,амырукамимахать–Людижать,амыподмежоюлежать;
Хоть хлебаи хороши, а пашнюпаши! –Готовые хлеба хороши, а на
лето, по-старому, пашню паши! [Даль, 2000] и др. Антонимические
отношенияпословиц русского языка, связанных с земледелием, ярко
представлены в примерах: Сейслезами, радостиюпожнешь; Сеют
–плачут,молотят–скачут;Гдегосподьпшеницусеет,тамчерт–
плевелы[Даль,2000]идр.

Кроме того, среди русских пословиц о сельскохозяйственном
трудевстречаютсявариантныепарадигмы,отличающиесяпеременным
составомкомпонентов,нообладающиеоднимитемжезначением.Ср.:
Будешь счастлив, паши не лениво –Поживешь счастливо – паши не
лениво;Мужикнасчастьесеялхлеб,ародиласьлебеда–Сеялирожь,
а косим лебеду; Тот и хорош, у кого родилась рожь – У кого есть
рожь,тотихорош;Чтопомолотишь,тоивзакромположишь–Что
умолотишь,тоивзасекположишь;Плохиегода,коливоржилебеда–
Видимабеда,чтоворжилебеда[Даль,2000]идр.

Как отмечалось выше, пословицы русского языка, связанные
с сельским хозяйством, обладают ярко выраженной образностью
и отличаются особым совершенством художественной формы.
При этом художественные средства в пословицах используются не
столько для украшения речи, сколько для более яркого, точного и
образноговоплощениясодержания,выраженияобобщенногозначения,
которое в большинстве случаев достигается за счет использования в
паремиях  изобразительно-выразительных средств русского языка,
придающих пословицам экспрессивность. Выразительность русских
пословицдостигаетсяпреждевсегопутемвзаимодействиявсемантике
паремийоценочногоиэмоциональногоотношениясубъектаречиктому,
чтопроисходитвовнешнемиливнутреннемдлянегомире[подробнее
см.:Алефиренко,2009,стр.249-250;Москвин,2007,стр.4;Телия,2003,
стр.637идр.].
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 Проведенныеисследованияпозволяютутверждать,чтоврусских
сельскохозяйственныхпословицахвстречаютсятакиеизобразительно-
выразительные средства, как метафора,сравнение,олицетворение,
метонимия,антитеза,образныйпараллелизм.

К числу наиболее распространенных тропов в составе
русских пословиц о сельскохозяйственном труде относятся метафора
(Сей добро,посыпай добром, жни добро, оделяй добром;Сей добро,
и жди добра;Правду не стоит сеять; Правды не молотить,
ни веять; Чужедальняя сторона: она горем посеяна, слезами
поливана, тоскоюпокрывана, печалью горожена; Знать, по
судьбе нашей бороной прошли [Даль, 2000] и др.) и сравнение
(Избывает его, как лихую траву из поля; Житье, что гороху при
дороге: кто ни пройдет, тот и скубнет; Врет, как редьку садит;
Борода–трава,скоситьможно[Даль,2000]идр.).

Способность пословиц к опредмечиванию, являющемуся
одним из главных свойств метафоры, тесно связана с таким
стилистическим приемом, как олицетворение, которое
основано на приписывании неодушевленным предметам
признаков и свойств живых существ [см.: Розенталь, 2003,
стр. 273]:Жесткий колос сварливживет;Не смейся, горох, не лучше
бобов:размокнешь,надуешься–лопнешь[Даль,2000].

В контексте русских пословиц о сельскохозяйственном труде
присутствует и такоеизобразительно-выразительное средство языка,
как метонимия, иносказательность которой основана на смежности
явлений,чащевсегоназаменецелогочастью.Отношениясмежности
могутвозникатьмеждукатегориями,принадлежащимипринципиально
разнымпространствам,например,реальномумируиегоидеальноймодели
[см.:Алефиренко,2009,стр.254;Арутюнова,2003,стр.236].Ср.:Рабочий
коньнасоломе,апустопляснаовсеидр.[Даль,2000].

В основе многих русских пословиц лежит антитеза, которая
служит для максимально яркого выражения смысла путем резкого
противопоставления понятий, мыслей, образов [см.: Розенталь,
2003, стр. 26; Алефиренко, 2009, стр. 256]. Антитеза образно
подчеркивает высказываемую мысль, усиливает эмоционально-
стилистическое звучание речи, может быть использована
как средство иронической или сатирической характеристики
описания [см.: Одинцов, 2003, стр. 305]. Ср.: Муж в поле пахать,
аженарукамимахать;Муж–какбыхлебанажить, ажена– как
бымужаизбыть;Нетобеда,чтоворжилебеда,атобеды,какни
ржи,нилебеды;Живетнежнет,ахлебжует[Даль,2000]идр.
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Помимо вышеназванных стилистических приемов, в русских
сельскохозяйственныхпословицахприсутствуетобразныйпараллелизм,
представляющий собой одинаковой синтаксическое построение
соседних предложений или отрезков речи [см.: Розенталь, 2003, стр.
305].Ср.:Незрелвиноград–невкусен,амолодчеловекнеискусен;Зелен
винограднесладок,амолодчеловекнекрепок;Обиднывполегорохда
репа;завиднывмиревдовададевка;Каковосемя,таковиплод[Даль,
2000]идр.

Таким образом, как показал анализ, русские пословицы,
связанные с земледелием,могут употребляться как в прямом,
так и в переносном значении. Рассматриваемые единицы
паремиологического фонда русского языка способны передавать не
только отношение русского человека к сельскохозяйственной работе,
но и его мироощущение,эмоциональные состояния, а также самые
разнообразные оценки личности, содержащиеодобрение, уважение,
почтение и, наоборот, пренебрежение, иронию, насмешку и др. [ср.:
Москвин, 2007, стр. 3]. Сказанное подтверждает особую значимость
лексическихединицсельскохозяйственнойсферыдлярусскойязыковой
картинымира,посколькувнихяркопредставленыособенностирусского
национальногохарактераижизненныхустановокрусскогонарода.

Какпоказаланализспециальнойлитературыпорассматриваемому
вопросу, одним из важнейших свойств русской пословицы является
ритмико-фонетическоесовершенствоформы.Наличиерифмыиритмав
русскойпословицезадаютейособыйлад:Непотрудиться,такихлебане
родится;Одинссошкой,асемеросложкой;Держисьсохиплотнее,так
будетприбыльнее;Досолнцапройтитрипокоса,ходитьбудешьнебосо;
Глубжепахать–большехлебажевать;Дастбогдождь,уродитсяи
рожь[Даль,2000].

Отдельного внимания заслуживает и такой прием словесной
игры, представленный в русских сельскохозяйственных пословицах,
как аллитерация, то есть повторение одинаковых согласных звуков
(Проленился – и хлеба лишился [здесь и далее см.: Даль, 2000] –
повторениесогласныхзвуков[л], [с];Убогатогогумнаисвиньяумна
–повторениесогласныхзвуков[м],[н];Вполесерпомдавилой,таки
дома ножом да вилкой –повторение сонорного согласного звука [л];
Колосотколоса–неслыхатьиголоса–повторениесогласныхзвуков
[л],[с]идр.

Особая рифма и четкий ритм делают пословицу
болееудобнойдлязапоминанияивопределенноймеревозводятеевранг
поэтическогопроизведения.
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Резюме.

В целом, как показали проведенные исследования, русские
пословицы о сельскохозяйственном труде обладают значительным
разнообразием, что, очевидно, объясняется их органической связью с
развитиемрусскойнациональнойкультуры.Какизвестно,возникновение
и становление русских пословиц происходило одновременно с
формированием истории и культуры русского народа. Во многих
пословицахнашлиотражениеособенностивозделыванияиобработки
земли,выращиваниякультурныхрастений,атакжеотношениерусского
человекаксельскохозяйственномутруду,что,несомненно,объясняется
самимжизненнымукладомрусскогокрестьянства, которыйсдавних
пор был связан с земледелием. Именно поэтому пословицы стали
отражениемментальностирусскогообщества,егожизненныхустановок,
устойчивых образов мира, эмоциональных предпочтений и т.п.
Изучениерусскихпословицпозволяетвыявитьмировоззрениерусского
народачерез егоотношениек земле, к сельскомутрудуи темсамым
определитьосновыформированиярусскойнациональнойкартинымира.
Исследование пословиц способствует выявлению тесной взаимосвязи
русскогоязыкаирусскойкультуры,вопросокоторойявляетсяодним
изактуальнейшихвопросоввсовременнойотечественнойлингвистике.

Следуетотметить,чтомногиепословицы,вошедшиевсборникВ.
И.Даля«Пословицырусскогонарода»(1879г.),активноупотребляются
ивнастоящеевремя,очемсвидетельствуютматериалысовременных
словарейрусскихпословиц:Каковаземля,таковихлеб[Даль2000,стр.
96; ср.:Бондаренко, 2001, стр. 5],Лучше голодай, дадобрымсеменем
засевай;Посеешь в погоду – больше приплоду; Земля –тарелка: что
положишь, то и возьмешь; Что пожнешь, то и смолотишь; Что
посеешь, то и пожнешь [Даль, 2000, стр. 452; ср.: Бондаренко, 2001,
стр. 5];В землю до зерна, из земли ни зерна [Даль, 2000, стр. 453;ср.:
Бондаренко,2001,стр.5]идр.

Подобная актуальность пословиц, в том числе и
сельскохозяйственных,врусскомязыкеначалаXXIстолетия,нанаш
взгляд, объясняется тем, что рассматриваемые языковые единицы,
обладаяяркойнационально-культурнойспецификойивыражаяцелый
комплекс культурных смыслов, играют особую роль в сохранении
духовной и интеллектуальной составляющей русского этноса. Об
актуальности русских пословиц свидетельствует также повышенный
интерес современных языковедов к изучению паремиологического
фонда русского языка, в котором  хранится отражение глубинных

287

ПаремиологическийфондрусскогоязыкаиегорольвформированииРусской
национальнойкартинымира



мифологемиархетиповчеловеческогосознания,мнений,выработанных
русскимнародом как лингвокультурной общностью, а также важных
константных составляющих, раскрывающих понятия русской души,
нравственности,семейности,трудолюбия,религиозности,патриотизма
[подробнеесм.обэтом:Басова,2004;Кацюба,2013идр.].
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ДаньковаТ.Н.

ПАРЕМИОЛОШКИ ФОНД РУСКОГ ЈЕЗИКА И ЊЕГОВА УЛОГА
У ФОРМИРАЊУ РУСКЕ НАЦИОНАЛНЕ СЛИКЕ СВИЈЕТА (НА
КОРПУСУПОСЛОВИЦАОПОЉОПРИВРЕДНИМПОСЛОВИМА)

Резиме

 Апстракт:Урадусеанализирајујединицерускогпаремиолошког
фонда, прије свега, пословице у вези са пољопривреднимпословима,
које су се усталиле у руској језичкој свијести као стваралачка снага
и основа живота. Значај таквих пословица објашњава се тиме да је
традиционални стил живота руског народа, током много година,
подразумијеваообрађивањеземље,аземљорадничкипословисубили
главни извор човјековог постојања. Садржавајући јаку национално-
културну специфичност и изражавајући читав комплекс културних
смислова, пољопривредне пословице имају посебну улогу у очувању
духовнеиинтелектуалнекомпонентерускогетноса.
 Кључне ријечи: пословице руског народа, пољопривредни
послови,менталитетрускогнарода,русканационалнасликасвијета
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1. Историја српске редакције византијског номоканона траје
скородвјестогодинаоткакојеЈ.Копитар31823.годинепокренуопитање
критичкогиздањатогизузетногспоменикасловенскогправа.Помислили
бисмодајезатакомноговременанасталоимногорезултатаистраживања.
Међутим,засветосавскоЗаконоправилоданас,удругојдеценијитрећег
тисућљета, могло би се рећи исто што историчар Н. Радојчић давне
1935. године закључује о резултатима историјских монографских
истраживања о најзначајнијој личности српске историјеСветомСави
–дајевриједносттоликихистраживањајошвишесмањенанеметодичким
начиномистраживањакога се српскаисториографија тешкоослобађа
(1935, стр. 6). По његовом мишљењу неколико је разлога слабих и
невјеродостојнихрезултатаисторијскихистраживањаоСветомСави.
1)Св.Савасечестопосматравансвоггеографскогивременскогоквира,
2)дајусепогрешнехипотезекојезаводеиуспоравајунаучномишљење
учијојосновинијеослонацнаизворевећрационалистичкодовијање,
3) реторска природа бројних списа с главном пажњом на стилским
ефектима. Међу овим погрешкама, посебно мјесто заузима вjерска,
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3 Прегледнајстаријеистаријелитературев.Мошин2005;Žužek1964.
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национална и конфесионална тенденциозност, која према ријечима
Н.Радојчића,тамогдесејавионемогућавасвакинаучниуспјех(1935,
стр. 7). Исти закључак могао би се извести гледајући двовјековна
филолошка истраживања Законоправила Светог Саве, књиге која у
србистицијошувијекниједобиламјестокојејојпозначајуприпада,као
нифилолошкуобраду.Вишејеоњојписанопријеједногвијека,него
унашемвремену,ивишеизперастраних,негосрпскихслависта,што
небитребалопунодачуди,јеросимовога„[...]заостајуимногадруга
истраживања“(Богдановић1979,стр.91).Оноштоиданаскаоиполовином
прошлогвијекагонинапреиспитивањејестечињеницадасведонашег
временанијеобјављенниједанодсачуванихједанаестсрпскихпреписа
− „[...] зачудо до сада још не постоји научно издање тога споменика,
који је иначе првостепеног правног и културног и уопће значаја“
(Mošin,1952,str.59).

ЗаконоправилојенасталонастојањемСветогСаведапросвијетли
zeml} l}di svoihq o vqsakQmq pravily svetQhq apostolq i otq;qskihq oustavq,
дапросвијетлицрквенимправилимасвеоне,којисуусрпској земљи
позванинауправуцрквену (Милаш2005,стр.427).knigQ siE glagolEmQE 
grq;qskQimq EzQkomq nomokanonq i skazaEmQE na[Qmq EzQkomq zakonoupravilo4
јесу правни спис, књига коју је за потребе новоосноване српске
архиепископије у ослонцу на грчки изворник почетком XIII вијека
приредиоСветиСава,књигакојомјесрпскаЦрквапријепуних800година
задобила своју самосталност. Најобимнија књига српске традиције
можданајбољеилуструјекакосе„[...]сапреводимадревнохришћанских
византијских богослужбених и богословских текстова крштавала и
благодатнопреображаваласамастихијасрпскемислииречиипостајала
словесна, логосна, тј. богословна, теолошка (Јевтић 2001, стр. 248).





4 ДосадаустаљеникодСрбаназивКрмчијанастао јеуруској средини–Кормчаја
књига.Будући да је у богословљуЦрква изједначена са бродом (рус. корабль) који
пловикаспасењу,абродомсеуправљакормилом,такоиЗаконоправило,канонскии
грађанскоправноуправљаЦрквомидржавом.Други,такођесимболичансемантички
слој, јесте глагол хранити рус. кормить, па је „[...] тај израз појачавао важност
Законоправила,јерјезначилодајеонохраназадушуиуправљањезатијело[...]Тако
јеЗаконоправилонапутуодЖиче,прекоБугарскеиРусије,вратившисенаконшест
вијековауСрбијупосталоСветосавскаКрмчија.Маданијебилоникаквогразлогада
сеЗаконоправилоСветогСавеназиваСветосавскаКрмчија,такавназивостаојесведо
предкрај20.вијека“(ОЗаконоправилу2013,стр.XX). 
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Поред неколико руских сачувано је једанаест српских преписа:
Иловички (1262), Сарајевски (крај 13. − прва четвртина
14.в),Рашки(1305),Дечански(1340),Пчињски(1360−1370),Београдски
(друга половина 15. в), Хиландарски (15. или 16. в), Савински (1602),
Пећки(1552),Милешевски(16.в.,одн.1295),Морачки(1651.,одн.1252).

2. На тему овог рада, иако је у питању период од два вијека,
могло би се одговорити с три тачке гледишта – хронолошки: а) XIX
стољеће,  б) XX стољеће и в) почетак  XXI стољећа; проблемски:
а) ауторство Законоправила, б) његов преводилац; в) простор
употребе; научни аспекат: а) канонски и б) филолошки. Одговарање
на свако од постављених питања подразумијева преплитање двају
или више наведених фокуса, тако да ћемо у најкраћем, хронолошки
сумирајућизакључкенајзначајнијихистраживања,покушатиприказати
проблеме двoстољетних истраживања Законоправила Светог Саве.
 Ауторство Законоправила за већину истраживача XIX вијека
нијепредстављалонаучнипроблем−каоњеговогаутора,организатора
превођења, избора текстова –најзначајнији канонисти источне Цркве
(Голубински,Розенкампф[Rosenkampff],Павлов,Милаш)сматралису
СветогСаву.Поставкекојесудалитадашњинајвећи,рускиисрпски,
канонистиА.С.Павлов(1866,стр.62−64)иН.Милаш(2005,стр.389−479)
употпуностистојеиданас.Аргументацијапочиванасвједочењимакоја
сунајближаСавиномдобу.

„На основу: 1) споменуте свједоџбе Будимљиског епископа
Теофила5,опетованепослијеодријечидоријечиРашкимепископом
Григоријем; узимјући у обзир 2) свједоџбу самог св. Саве, да
је он монасима својих српских манастира предао Номоканон;
3)организаторскињеговдухитежњуњегову,дапозитивнимуставима
обезбједитрајностсвакеустанове;4)историчкеприликеупросвјетном
одношајунаславенскомејугуупрвојполовиниXIIIвијека;4)околност,

5 ЗаписизТеофиловогзборникадатирасамопетнаестгодинапослијесмртиСветог
Саве.Морачки препис је преписан саКрмчије епископаТеофилаБудимљиског из
1252.УзаписукојисеналазинакрајуИловичког,РашкогиМорачкогпреписастојида
јетакњиганасталатрудомСветогСаве.izidy /e na svytq na[ego EzQka bo/qstvqnqnoE se 
pisaniE potq{aniEmq i l}bovi} mnogo} i /elaniEmq nyq mlada osve{nqnaago i blago;qstivaago i 
pryosve{enqnaago i prqvaago arhiEpiskopa vseE srqbqskQE zemlE kirq savQ sQna prepodobqnaago otqca 
simeona prqvaago nastavnika vsei srqbqscyi zemli sq /e blago;qstivQi arhiEpiskopq i kralevqstvo 
obnovii i osvetii vq srqbqscyi zemli;„Аизађенасветлостнашегјезикаовајбожаствени
спис старањем иљубављу великом ижељом измладости освећеног, богочастивог
ипреосвећеногипрвогархиепископасвеСрпскеземљеипоморскекирСаве,сина
преподобногоцаСимеона,првоганаставникасвесрпскеземље...“
(Соловјев1932,стр.21).
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штосесачуваоприличанбројрукописнихКрмчијаусрпскојредакцији,
дочим нема једнога не само старијега, него ни новијега у бугарској
редакцији6,иштојеуБугарскојипослијетогадобауупотребибила
не нова Крмчија, него стари Схоластиков Зборник, и најпослије
6) приведену из Доментијана свједоџбу7, ми сматрамо ријешеним
питањеопоријеклуКрмчије,ито,дасеонапрвипутнаславенскому
језику појавила старањем св. Саве српскога“ (Милаш 2005, стр.
427−428).

Филолози су,међутим, ималидругачијемишљење.Базирајући
своје закључке на само једном, најстаријем, препису – Иловичком,
најауторитативнијифилолошкигласоногавременапокушаојеодрећии
преводилачкирад,алииауторствосрпскогномоканонаСветомеСави.
В.Јагић,којисеусуштиниЗаконоправиломнијенибавио,написавши
само један рад у коме је одређене фонетске рефлексе тумачио као
бугаризме,задугиниздеценијачитавуплејадунаучникаусмјериојена
погрешнустрану,јерпремањеговоммишљењу,уЗаконоправилу„[...]не
владајезиккњижевнихстаринасрпских,којибисеједвазатајио,даје
саставовекрмчиједјелооснивачасрпскецркве,првогаархиепископа
Саве,илиљудињегованарода“(1874,стр.93).„Узсветенедостаткеу
данашњимсредствимамогујаопетбартоликорећи,дајечитањеиловичке
крмчијеучинилонемеимпресијунесрпскогавећбугарскогаспоменика“
(1874,стр.80).УписмуИларионуРуварцу,штитећисвојегледиштена
питањеопреводиоцуКрмчије,В.Јагићћерећисљедеће:

„[…]Г.Милаш(судећиваљдапосеби)недопуштадабишокац,католик,
хрват, нетеолог, etc.etc. могао паметно и безпристрасно говорити о
Сави.Јасамвећдавнопривикаотаквимпредрасудаматеминимало
несметаштоговориг.Милаш.Аосамојстваринемамниданас

6 Бугарско поријеклоКрмчије које је заговарао Јагић, Н. Милаш је оспорио јаком
аргументацијом(2005,стр.419-426).
7  Као савременик, ученик и први биограф Светог Саве „богоумни јеремонах
Доментијан“ посвједочио је и забиљежио да је 1217. године Сава дошао у Солун,
уманастирФилокал, у ком „остаде колико хтеде, i knigQ mnwgJi prypisa zakonqnQe 
o ispravlEnJi vyry, ihq/e trybova[e sxborqnaa Emou crqkqvi. И све учинившишто је на
потребусветињињеговој,крететакоказемљиотаџбинесвоје“ (Доментијан,2004,
стр.212).Атакођедајепоставиоепископезасвојуцрквуипослаоихсвакогаусвоју
епархијуprydavq imq komou/do knigQ zakonqnQE (Милаш,2005,стр.427).Наполисемију
глаголаprypisati,којиосимзначења’преписати̕устаромсрпскомјезикуимазначење
’превести̕, указује још Н. Милаш као изворе наводећи Шафарика и Флоринског.
„Шестодневьникь светааго Иоаньна Златооуста прyписа попь Венедикть оть
грьчьскаагоезыканасрьбьскыи“
(2005,стр.474,431).
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другогмишљењаноштосамгаимаонекад(узагребачкимStarinama)
т.ј.јаразумесененијечемвећдржимзадоказануистину,дајеСава
српскуглавнустолицуЖичуснабдиоКрмчијомкојујесасобомдонео
изСолунаида јењеговегзампларпослужиоматицомзасвеостале
преписе,штоихјетребалозасвакогепископабарпоједанегзамплар.
Затојеионајзаписоправдан,којиприсвојињеговојзаслузитајпосао.
Алимениникаконеидеуглаву,дабионбиосастављач,аутор,камоли
преводилацове’законекњиге’.ТајјепосаоизрађенилинаАтонуили
уСолуну.Затајпосаоуонодобајошнијебилодовољнообразованих
људимеђуСрбима,доксусенаАтонуиуСолунуСловенимијешали
с Грцима и уопће били образованији и за такве ствари били боље
приправљени.ТаиРусиобратишесекБугаримададобијуистуовакву
КрмчијууКијев.ИлизарбистеВимогливјероватидасуБугариистом
каснијесасрпскогоригиналапреписалисебиегземплар?“(цит.према:
Троицки,1951,стр.5).

Међутим,укаснијемписмуИларионуРуварцуовајеминентни
славистаћеотворенопризнатинеколикоствари,међуњимаинајзначнију
– неће порећи идеолошку подлогу научних закључака тога времена.
„МенијенекаддокјебиоживРачки(1894)понуђенодаиздамИловичку
крмчију–алитајпосаонијелак[...]Такосамјатајпосаооставиодругима,
којихбољекоднасникакоинема–насјеизјелаполитика8!(АрхивСАНУ
XXIIбр.4979).

У умањењу Савине улоге у настанку Законоправила глас
В. Јагића је одиграо кључну улогу, настављајући да поријекло књиге
процјењујунаосновуИловичкогпреписаиуоченихрусизмимакојимје
обиловалосамопрвих50страницарукописазаЈагићемјекренуочитав
низ научника, посебно Руса (Срезневский 1871‒72; 1873; Сперанский,
1921,стр.171−192)који,каоиА.Соболевски[Sobolewski],закључујуда
јепреводсветосавскередакцијеКрмчијеизашаоизперарускогчовјека,
адајесветиСавасамо„преписао“тј.превеорускуредакцијунасрпску,
те да је понегдје уметнуо типичне јужнословенске изразе којих је
толикомалодаонитекстунедајусвојколорит.ПремаА.Собољевском
Крмчијусупревелирускимонасикрајем12.илипочетком13.в.(1911,
стр.178−185).А.СоловјевсматрадајеСавамогаонаћивеликидиограђе
уготовимрускимпреписима,алиданијепреписаоготовтипкрмчије,
већјесаставиосамосталнукомпилацију(1932,стр.39).Иакосматрада
ћерасправаоовомпитањутрајатисведотледоксвипреписинебуду
објаљени и буде извршена потпуна филолошка анализа, ватикански
канонистаИ.Жужек(1964,стр.35)предностдајеонимакојисматрајуда
јеоригиналРјазанске–српскефамилијенастаосудјеловањеммонаха
Руса,БугараиСрбанаАтосу.ПомишљењуЈ.Н.Шћапова[Щапов]за
8 Истицањенаше.
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КрмчијусукоришћенитекстовивећпреведенинаАтосусрединомиу
другојполовини12.в.Његовзакључакјесљедећи:

„Степен учешћа у новоствореној Крмчији првога архиепископа
Србије Саве није јасан. Несумњиво је његова улога кључна у
прихваћању новога официјалног канонског правног зборника цркве
те његово коришћење у епископијама. Врло је вјероватна и његова
улога као састављача тог зборника, не само текстова насталих у
његовом времену, већ и текстова преведених раније. Питање о
СавиномпреводудијеловаКрмчије,окарактеруисаставунаАтону
насталог Номоканона с тумачењима до специјалних историјских
и лингвистичких истраживања остају отворена (1978, стр. 123).

УпокушајуодузимањаауторстваСветомеСавинајдаљејеипак
отишаоА.Белићкојизакључуједабисе„изподатакаИловичкекрмчије
лако могао реконструисати и правопис руског оригинала“ (1999, стр.
382).

Самоуједномсуфилолозибилиједногласнисаканонистима–
попитањутериторијалнефункционалностиовогједиственогспоменика
црквеноги,умањојмјери,грађанскогправазачитавареалSlavia Orthodoksa. 
Говорећи ријечима Викентиа Вуића, Савина Крмчија у току седам
вијекова„[...]представљалајеједнучврстувековнузлатнукопчу,која
вежеунераскидиводуховнојединствосвеправославнесловенскецркве
(ГласникСПП,1930,стр.455,према:Троицки,1952,стр.2).

„Почевод1219.годинепадоXIXстолећа,аделомиуXXстолећу,ова
јеКслужилакаоглавниправниизвор,каоcorpus uris utriusque засве
источнословенство,засвеправославнеисловенскецркве,аделоми
задржавесаправославнимсловенскимстановништвом–заСрбију,за
БугарскуизаРусију,теделимичноизаРумунскуцркву“9(Tроицки, 
1952,стр.1).

„ТајНомоканонпотпунооправданоједобиоимеСветосавскекрмчије,
азначењетоградазаправославнуцрквувидисеодатлештојеиста
редакцијаврлобрзобилауведенауБугарској,аодавлејејошпочетком
друге половице XIII вијека пресла у Русију. Ту је она на црквеном
саборууВладимиру1274.билаусвојенакаојединизваничниканонски
зборник и касније је послужила као подлога за штампана издања
Крмчије“ (Mošin 1952: 59;НоваковићИскра, 1898, стр. 311−312, цит.
према:Ћоровић, 2010, стр. 189; Троицки,1952,стр.1−2).

9 Ширеоовомпитањув.Щапов(1978;1976).
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ИстотврдииСоловјев:
„Видимо како је руска црква почела од краја вијека да се служи
СветосавскомКрмчијом:ово јелеппримерруско-српскихдуховних
веза.ПознатоједајеистаСветосавскаКрмчија,јошнештопопуњена,
штампана уМоскви 1650. године (одмах после издања иштампања
великогсветовногзаконика,Соборногуложенија1649.г.)идајепосле
тога почела опет долазити у Србију у руском штампаном издању,
одржавајући исте руско-српске везе. Ипак мање је познато да је у
самомсвомизворуСветосавскакрмчијаплодруско-српскесарадње,
дасеСв.Савауглавномепослужиоготовимрускимпреводима“(1932,
стр.38−39).

Каошто видимо, политика је наставила да „једе“ и наукуXX
вијека, који је, као још изразитији вијек политике него претходни,
истраживања вратио на почетак, изнова проблематизујући питање и
ауторстваипреводиоцаЗаконоправила.Уодређенојмјерипоновивши
закључкеXIX(садржанеурадуН.Милаша),аувећојмјериизносећи
новезакључке,неутемељененаизворимаиисторијскојаргументацији,
тј.увидимаусачуванепреписе,опетсуреактуализованаистапитања–
питањеауторстваЗаконоправилаињеговогпреводиоца.

Најзначајнија студија, која у расправамаизмеђудва стољећаи
дијалогуизмеђуфилологаиканонистаиманајвећутежину,свакакоје
капиталнастудијарускогканонистеСергијаТроицкогиз1952.годинеКако
требаобјавитиСветосавскуКрмчију,изкојесазнајемодајеуствари130
годинаписанооЗаконоправилу,адасенијенизналоштајетачансадржајте
књиге–перомнајвећихфилолошкихауторитетамијешалисусесадржаји
КрмчијеиВластаревесинтагме,двасредњовјековнаправнаспоменика.
У наведеној студији, али и у другим својим радовима, С. Троицки
зналачки и веома студиозно исправља многобројна погрешна
мишљења која су, према мишљењу В. Мошина, због недовољног
познавањаспоменикаизносилинајвећиауторитети.С.Троицкипобија
НоваковићевутврдњудајеДушановозаконодавствозамијенилоКрмчију,
истичедасецитирањазаконаСветихОтацауДушановомзаконикуне
односенаВластаревусинтагму,већнаКрмчијуипоказуједајеСавино
Законоправиловриједилокаоосновни„bo/qstqvni zakonq“,„zakonq crkveni“,
„zakonikq sv. Otqcq“,каонасвимпознати,основни,неизменљивикодекс,
накојисекрозисторијупозивајубројниспоменици.Посебносеутврђује
неоснованост Јагићеве сумње у Савино ауторство Законоправила као
и позната тенденциозност бугарских научника који такође одбијају
признатиСавиноауторство(Троицки,1952;1949).

Мишљење ауторитетних филолога који претпостављају да је
Крмчија била преведена од стране руских калуђера, док је Сава дао
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њој само српску редакцију С. Троицки оповргава сасвим умјесним
запажањемда питање о поријеклуКрмчије није таквеприроде да би
гафилолозимоглибезапелационорјешавати.Филолозисумјеродавни
о лингвистичком карактеру неког текста  „[...] али питање о пореклу
дотичногтекстаспадаукомпетенцијупресвегаисторичараапоштојеу
питањуспоменикканонскогсадржајаондаимаправогласаиканониста“
(1955,стр.115),штојевијекпријеизрекаоиН.Милаш:„[...]упитању
опоријеклуКрмчијефилологијаима сасвијем споредни значај, поред
свију оних фактичких података који о том поријеклу говоре“ (2005,
стр. 424).С. Троицки ће се у овој студији осврнути и на оспоравања
В.Јагића,сматрајућида

„Јагићевааргументацијанијеубедљива,штавише,његовиаргументи
говоребашпротивњеговагледиштаиукористауторствасв.Саве.[...]
АлизаштоЈагићу ̒никаконеидеу главу̕ да је тајнепознатиСловен
биобашСава,којијекаочланвладалачкепородицебиообразованији
оддругихСловенаикојисенесамодуговремекретаобашнаАтону
иуСолунуугрчкомдруштву,негосеибавиопреводимасагрчког
језика?Али зар су Срби који су много пре Бугара и Руса примили
хришћанство,иусвојили грчко-римскукултуру,билиуонодобана
нижемкултурномнивоуноБугарииРуси“(Троицки,1952,стр.5).

Кадјеупитањугледиштеисторичара,С.Ћоровићупредговору
СабранимдјелимаСветогСаве,неизносећиникаквеновеаргументе,
сумира мишљења дотадашњих проучавалаца Законоправила, дајући
имравноправанстатус.Заправо,небашниравноправан,замишљење
Н.Милашада„Крмчијанашаморасесматратидјеломсв.СавеСрпскога
идошљедноможеиморабитиназванаКрмчијомсв.Саве“,изведеногна
основусвестранеаргументацијеЋоровићсматрадаовакавзакључакније
ствараникритичан,тедасвакааподиктичност10дајеисувишеутисак
10 „Аподиктичност“ међутим С. Ћоровић не налази код В. Јагића, јер и поводом
преводаХиландарског и Студеничког типика обилато цитира опет В. Јагића који
СавиНемањићуовајпутодузимаипознавањеграматике.„Свемисечинидаимам
пред собом човјека који никако није умио нешто подужи низ ријечи саставити у
граматичкувезу,јерсеуњеговојкућиилибаруњеговојглавивећзнатнопомјерио
стари граматички организам“. По В. Јагићу, Сава је као иКрмчију, дао превести
иЕвергетидскитипик,„[...]небихрекаода јекодтогаионпомагао[...]“иуготов
преводунионекесвојеуметкеипрераде.„Савајемогаоиосјећатинеразумљивост
словенског текста, али као млад човјек, који сам јоште није дотле дотјерао да би
умиобољепреводитисгрчкога,клањаосетамнојвизантијскојмудрости,мислећи
датакобашитребадабуде“(СпоменикXXXIV,стр.59−52,цит.пр:Ћоровић,2010,
стр. 161). Пишући о овом типику, Д. Богдановић ће извести сљедећи закључак:
„Стилкојим јеовајтипикписанниугрчкојверзијинијесувинекњижеван,алиу
Савинојинтерпретацијиинарочитоуњеговимдодацимадобијасвежинударовите
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заинтересованости“ (2010, стр. 210).Ћоровићевкрајњи закључак јена
трагуВ.Јагића.„Јадржимдасепослејаснихречинашихранихзаписа,а
донеклеиДоментијана,можеузетинеоспорнозасадсамоово:дајеСава
даоиницијативуиорганизоваорадзакомпилацијуКрмчијестумачењима
Аристиновим и Зонариним коју је он увео у српску цркву“, (2010,
стр.189),дабиразматрањаосрпскојКрмчији,којујесмјестиоупоглављеу
којемсеразматрају„[...]списикојинисунесумњивоСавини[...]“,завршио
цитатомС.Новаковића:

„ТекстНомоканона,собјашњењимаАристиновимиЗонариним,који
јепостаоуЦариградуизмеђу1059−1069акојијепреведеноко1119.старањем
св.СавезаСрбију,преписалисунаскоропотомБугаризасвојуземљуицркву,
каонајновиједелоцрквено-грађанскогправа,аодБугарасугазасвојепотребе
преписали Руси“ (Новаковић Искра 1898, 311−312, цит. пр: Ћоровић, 2010,
стр.189).

Према Д. Богдановићу „[...] питање ауторства до сада
није дефинитивно решено али је дилему: да ли је састављач и
преводилац Номоканона свети Сава или је тај превод дело других,
старијих и несрпских аутора – Сергије Троицки решавао веома
категорично у прилог Савиног ауторства“ (2010, стр. 93). Сводећи
закључке познатих научника различитог профила о том питању
(које смо већ навели), почев од потпуног приписивања ауторства
Законоправила Светом Сави до умањења и порицања његове улоге,
тј. свођења његове улоге на препис рускословенског предлошка,
Д. Богдановић закључује да „[...] нема озбиљног разлога да се
сумња у главну тезу Сергија Троицког да је Крмчија у својој
коначној форми настала трудом Светог Саве у Солуну 1220. г.
„Савина је иницијатива и старање око израде ове компилације
а превод је вероватно дело разних аутора, и старијих и Сави
савремених. Битно је, међутим, да је избор ове Крмчије јединствен11:

експресивностииобогаћеногјезика.Неманикаквесумњедајеуњемупрепознатљив
писацЖитијасветогСимеона“(2010,стр.201).   
11 Јошвећизначајимачињеницаштододанаснијепронађенниједангрчкикодекс
типаСветосавскогномоканона, нитиу византијскимправнимизворимаима трага
некаквом спајању Аристинових и Зонариних тумачења у јединствен зборник,
поготову такав зборник у коме би се поредАристинаи Зонаре нашлии ’градски’
тј. грађански закони. Нема, дакле, не само словенског предлошка него ни грчког
прототипасрпскојКрмчији“(Богдановић,1979,стр.94).[...]Мислимдасепревише
расправљалоо томеко је преводио грчке текстовеНомоканона; далеко је важније
питањесадржаја,саставаиправно-политичкеоријентацијекојаједошладоизражаја
уовомНомоканону.Тусеоткривајумотивињеговеизраде,апрекоових–иницијатор
итворацсрпскеКрмчије,зборникакојијеутојмјериновдасеповодомњегасправом
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нема га у сачуваној грчкој рукописној традицији,“ (Богдановић 2010,
стр.202),аштојејош1884.годинезакључиоН.Милаш(2005,стр.430).

Заслуга за коначно објављивање прве фототипије српског
номоканона,Иловичкогпреписаиз1262.којајенаучнојјавностипостала
доступнатекпредкрајXXстољећа,припадаМ.Петровићу12којиусамом
наслову једној од „крмчија“ враћа њено изворно име − zakonoupravilo.
У оквиру својих проучавања Законоправила (2002; 2000; 1990, и др.)
М. Петровић ће, извршивши текстолошку анализу 1. главе 85
Апостолскихправилаињиховихтумачења,показатигдје,накојиначин
икојаврстапреводилачкихинтервенцијајеизвршена(2002,стр.27−45).

„Спроведенаанализа1.одукупно64.главеЗаконоправилакојасадржи
Апостолске каноне, упућује на закључак да су далеко од истине
досадашњипокушајипојединихнаучникакојитежедаумањестварну
Савинуулогууизрадитекњиге.Сава је тај који је запотребекако
цркветакоидржавеуСрбији,могаоисмео,несамодаизвршиизбор
грчке грађе13 од које је састављено Законоправило, него и да спаја

може говорити о самосталној, оригиналној кодификацији византијског права у
Србији,заСрбију.Утомејеважанисторијскиаргументзатезуда јеправитворац
српске Крмчије свети Сава. Такав канонски, односно црквено-грађански зборник
могаоједабуденаправљенсамозапотребеконституисањаједненовеавтокефалне
црквеинове,независнедржаве“(Богдановић,1979,стр.97).Премаактуелномправном
и политичком поретку Византије творци српске средњовјековне државе и цркве
имајуставкритичкогпреузимањаоногаштосепроцјењујекаодоброиортодоксно
ионогаштонеугрожавастеченунезависностудржвномицрквеномсмислу.Читава
светосавска кодификација изведена је ради конституисања српске автокефалне
црквености;отудауњојнеманичегаизВизантијештобиоспоравалоиугрожавало
автокефалност[...]СавајеуодносизмеђуавтокефалнеСрпскецрквеисрпскедржаве
уградиотезуосупрематијиканонскогправакаоусловуза„симфонију“црквеидржаве,
каоитезуопотчињеностивладаразаконима;царимастрогоусловљенууправнуи
законодавнувласт.Државанемаправадасемијешаубитнидјелокругцрквеневласти
(изборипостављањеепископа),државаимаправоморалногнадзоранадвладарем.
Црквауживаширокесудскеимунитете,алииактиванодноспремадржави:епископ
нпр.имаправоинтервенцијеукористсиромахаинеправеднопрогоњених.„Саваје
српскојземљидаокодекскакавјеодговараоспецифичномположајусрпскедржавеи
њенојполитицинезависностиусложенимвременимакризеВизантијскогцарствау
првојполовини13.в.“(Богдановић,1979,стр.97‒98).
12 Законоправило или номоканон Светог Саве. Иловички препис 1262. година,
фототипија.ПриредиоиприлогенаписаоМиодрагМ.Петровић,ГорњиМилановац:
Дечјеновине,1991.
13 Наисти начин је, премаД. Богдановићу, правећи типик заманастирХиландар
правилапостаибогослужењаСаваприлагођаваосрпскомманастиру(илиистицање
начелабратскељубавиувећојмеринегоштогаимаСавинЕвергетидскиизворник)
штоговориоњеговомразумевањузапосебненавике,обичајеимогућностиСрбау
срединисветогорскогмонаштва.
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вишесроднихтекстовауједан,којепонекадпроширујеилискраћује,
и одређује им ново место. Отуда и многе својеврсности у српском
Номоканону,појавадапонекадпуноправилозаузмемјестотумачења,
датумачењезаузмемјестоправилаисл.“(2002,стр.41).

 Мијењањемјестаграђе,вјештоткањеспајањемсроднихтекстова
којеилипроширујеилискраћујекојапочињусаrek[e, siry;q,идр.могла
јеисмјелауЗаконоправилусамодаизведенајпозванијаличносттадау
Србији,атојебезсвакесумњејединомогаобитиСветиСава,14закључакје
М.Петровића(2002,стр.40).

14 Mишљење да је састављање и одабирање византијских текстова и њихово
превођењенасрпскословенскијезикуобимукаквојеЗаконоправилоурађеноудва
навратајерјезбогобимарукописаСветомСавитребаловријемедужеод1217.године,
кадајеотишаоизСтуденице,до2019.кадасеизКонстантинградапрекоСветеГоре
иСулуна вратиоуСрбијуи стаона трон српске архиепископије (Петровић, 2002,
стр.29−30),такођејевећдаоН.Милашсматрајућидајепреводизведенпрвихгодина
XIIIв.уХиландару,идругипут,поДоментијановомиТеодосијевомсвједочењу,у
манастируФилокалнепосреднопријепостављањаепископазаСрпскуЦркву(2005,
стр.431).
 Напомињемода јеЗаконоправилообимомзаиставеликакњигаидасузакључци
којебезималоилисаврломалорезервеизносееминентнилингвистибазиранина
спорадичномодабирупримјераиз рукописаИловичкогпреписа,доксуикаснији
закључциформиранипосредно,уослонцунаисте,преузетепримјере(Белић1999,
стр. 380‒388). Потреба за лингвистичко-типолошким проучавањима светосавског
Законоправила, које има једанаест сачуванихпреписа,  јошније стигла на дневни
редистраживачкихзадатакаициљевасрпскефилологије,асобзиромнадинамику
реализацијесрпскогфилолошкогпрограма,вјероватнопремашујеснагенашенаучне
заједнице(Никитовић2015,стр.318).
НаконштојеудатомпоглављуизниомишљењедајесветосавскаКрмчијаруског
поријекла,А.Белићновопоглављепочињесљедећимријечима:„Кадајенесумљиво
да јеКрмчијасв.Саверускиспоменик,којисуСавиниљудизаупотребуунашим
црквама (управо, епископијама),преписавши јенашомредакцијом,размножавали,
онда је јасно да се помињање словенски преведених тих књига у запису тиче те
рускословенскередакцијењихове,апомињањесрпски(„нанашјезик“)преписаних–
дасеодносинасрпскуредакцијуњихову,извршену,вероватно,упоруџбинисв.Саве“
(1999,стр.384).РазлогштоA.Белићнијенашаоортографијукаквујеочекиваодаће
наћиуИловичкомпрепису,Љ.ШтављанинЂорђевићналазиутомештосепослужио
објављенимЈагићевимпримјеримаодстр.1достр.53којенијеписаоглавниписар
Богдан,којијеод53.до400.странеписаоовајвеликикодексинакрајуоставиозапис
о томе. „У Богдановом тексту заправо, Белић би се сусрео с ортографијом коју је
тражио а која је почивала управо на традицији светосавске преписивачкешколе“
(1996,стр.57).
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4. Након свега реченог, реторско је питање како су највећи
признатиауторитетиславистике,гледајућиуистеријечи,истефонолошке
и морфолошке облике, Иловички препис проглашавали различитим
редакцијама.ДокјеВ.Јагићодређенефонетскерефлексетумачиокао
бугаризме, и тиме, одричући ауторство протографа Сави, порицао
удиосрпскередакцијеупреводуисастављањунајзначајнијегкодекса
средњегвијека,дотлејеА.Белићнаистим,преузетимпримјерима,без
увидауоригиналнирукописишаозаставовимаСрезњевског(1871‒72,
стр. 189‒203) и исте облике сматрао русизмима, такође, поричући
Савин лични удио у превођењу и састављањуЗаконоправила, тиме и
равноправност а камоли супериорност српске редакције по питању
Номоканонаосталимсловенскимредакцијама,акојујеона,захваљујући
ванреднодаровитојличностиСветогСаве,удатомпериодунесумњиво
ималауовомдомену.15„ПаипакуједномјеЈагићимаоправо:оригинал
сакојегајепреписиванаКрмчијасв.Савенијебиосрпски,алионније
бионибугарски;онјемораобитируски16(Белић,1999,стр.382).

СвојпогледнаИловичкипреписиуњимаспорнерусизмедала
јеЉ.ШтављанинЂорђевић, један од преводилаца овог преписа, која
примјећује да су се посљедњих година појавили радови у којима је
присутно једно ново виђење и тумачење русизама чија је суштина у

15  НапомињемодајеЗаконоправилообимомзаиставеликакњигаидасузакључци
којебезималоилисаврломалорезервеизносееминентнилингвистибазиранина
спорадичном одабиру примјера из  рукописаИловичког преписа, док су и каснији
закључциформиранипосредно,уослонцунаисте,преузетепримјере(Белић1999,
стр. 380‒388). Потреба за лингвистичко-типолошким проучавањима светосавског
Законоправила, које има једанаест сачуваних преписа,  још није стигла на дневни
редистраживачкихзадатакаициљевасрпскефилологије,асобзиромнадинамику
реализацијесрпскогфилолошкогпрограма,вјероватнопремашујеснагенашенаучне
заједнице(Никитовић2015,стр.318).
16 НаконштојеудатомпоглављуизниомишљењедајесветосавскаКрмчијаруског
поријекла,А.Белићновопоглављепочињесљедећимријечима:„Кадајенесумљиво
да јеКрмчијасв.Саверускиспоменик,којисуСавиниљудизаупотребуунашим
црквама (управо, епископијама),преписавши јенашомредакцијом,размножавали,
онда је јасно да се помињање словенски преведених тих књига у запису тиче те
рускословенскередакцијењихове,апомињањесрпски(„нанашјезик“)преписаних–
дасеодносинасрпскуредакцијуњихову,извршену,вероватно,упоруџбинисв.Саве“
(1999,стр.384).РазлогштоA.Белићнијенашаоортографијукаквујеочекиваодаће
наћиуИловичкомпрепису,Љ.ШтављанинЂорђевићналазиутомештосепослужио
објављенимЈагићевимпримјеримаодстр.1достр.53којенијеписаоглавниписар
Богдан,којијеод53.до400.странеписаоовајвеликикодексинакрајуоставиозапис
о томе. „У Богдановом тексту заправо, Белић би се сусрео с ортографијом коју је
тражио а која је почивала управо на традицији светосавске преписивачкешколе“
(1996,стр.57).
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томешто црте руског језика нису објашњене поријеклом предлошка,
већпоријекломсамогписара(1996,57).За полазиште свог рада Љ.
ШтављанинЂорђевићузимазакључкеЛ.Цернићкојајеуовомпрепису
идентификовалатрипреписивача,првогкојијеисписао53листа,другог
Богданакојијеоставиозаписнакрајурукописаипреписаостраницеод
53до400,итрећегчији јеудиоунутарБогдановогкорпусанезнатан:
диолиста277илијевистубац288.листа.КаопрвогписараЛ.Цернић
идентификовалајеједногновгородскогписара(1981,стр.49−54).

У свјетлу овог новог податка русизме анализирају Ј. Рајнхарт
[Reinhardt]17 (1983) и Љ. Штављанин-Ђорђевић која је све примјере
русизама које је В. Јагић ексцерпирао и приказао као бугаризме
подијелилаушестгрупаинашлаимпотврдуурукописимановгородских
повељанабрезовимкорама(1996,стр.60−62).

За почетак 21. в., поред прегалничког подухвата Братства
манастира Добрунска ријека18 − објављивања фототипије (2013) и
превода (2015) Сарајевског преписа Законоправила Светог Саве из
XIV в., који су научној јавности скренули пажњу и на овај препис −
значајнасуистраживањарускогакадемикаА.Турилова[Турилов]који
једатирањеСарајевскогпреписапомјерионеколикодеценијаунапријед
ипалеографскоманализомутврдиодајерукописписанрукомтројице
писараодкојихдруги,gry[nQ miroslavq,свисокимстепеномвјероватноће
можебитипоистовјећенспрвимписатељемСрпскогАпостолапаутом
контексту Сарајевска крмчија у потпуности може бити датирана не
послијепрветрећинеXIVвијека,чемунепротиврјечинивеомаскромна
илуминација19(2013,стр.46).

17 Ј.Рајнхартјегрупишућирусизмепремаколичиниисписаногтекстазапазиодаје
бројрусизамадалековећикодписараНовгородцанегокодБогдана,тедајеријечо
различитимтиповимарусизама–дасвеврстерусизамакојисуприсутниутексту
писара новгородског поријекла не садржи дио Законоправила писан Богдановом
рукомиобратно(1983,стр.10−11).
18 Носилац овог великог издавачког и преводилачког подухвата јесте „Дабар“,
издавачкакућаМитрополиједабробосанске,aприређивачиобијукњига–Сарајевски
препис ЗаконоправилаСветогСаве изXIV вијека ‒фототипија (2013),Сарајевски
преписЗаконоправилаСветогСавеизXIVвијека‒превод(2015),СтанкаСтјепановићи
јеромонахСерафим(Глигић),доксупотписниципревода:СлободанПродић,Братство
манастираДобрунскаРијекаиСтанкаСтјепановић.
19 А. Турилов је закључио да црвени танки иницијал С у лијевом стубцу на стр.
366имаблискуаналогијусал.84наповељикраљаМилутинаманастируБањској.
И новооткривени писар идентификован као писац Никодимова типика
употребљава мале иницијале украшене зубићима, карактеристичне за
рукописе из времена краља Милутина (1282−1321) и Стефана Дечанског
(1321−1331). „Учешће главног писара Никодимовог типика у преписивању
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Како је наше истраживање правописа Сарајевског преписа
показало, овај рукопис носи све ортографске карактеристике млађег
рашког правописа20што такође упућује на то да је рукопис настао у
архиепископскомодноснохиландарскомскрипторијунамеђиXIIIиXIV
вијека (2018). Наша досадашња лексичка истраживања истог преписа
показала су богатат лексички фонд теолошког терминосистема  који
јеуцјелостикарактеристичанза„језиккњижевнихстаринасрпских“
(2018б,2018в),штојеусагласјусаистраживањемлексикекојесувршили
Рајнхарт(1985,стр.67−78)иРодић(1985,стр.79−85).

5. Хронолошкисумирајућирезултатеистраживањасветосавског
номоканона, закључак који се намеће вјерујемо да је јединствен
у широкој панорами научних достигнућа српске филологије XX
стољећа, а која у односу наXIX стољеће доживљава процват у свим
научним областима и готово свим предметима истраживања – а то
је да пионирска истраживања Законоправила покренута почетком,
срединомитокомXIXстољећа,идаљепредстављајуосновнанаучна
полазишта, и чак би се, након детаљног увида у литературу, могло
закључити да је већина истраживања у XX в. била корак уназад.
Темељнепоставке које је изниоНикодимМилашињемупретходећи
рускиканонистиXIXстољећа,поновљенесуинезнатнопроширенеу
XX стољећу, док су студиозна системска истраживања изостала.
Уопштено гледајући, (изузимајући Јагићево мишљење), XIX стољеће
једоказанимсматралочињеницудајеСветиСаваауторКрмчије,док
сумишљењаоњеномпреводиоцубилаподијељена–једнисумислили
да јеСветиСавасампревеоЗаконоправило, доксудругиималистав
да сеулогаСветогСаве свеланаорганизаторскирадиодабир грађе,
сарајевског рукописа Законоправила с великом вјероватноћом указује
на њен настанак у архиепископском или хиландарском скрипторијуму
(Турилов,2013,стр.47).
20 У погледу система јотације ортографија овог споменика се подудара са другим
српскимспоменицимаиздругеполовинеXIIIипочеткаXIVстољећа.Гласовнагрупа 
јаскородосљедноје означенаграфемом].Употребаa узначењујајеспорадична,док
траговаупотребеy уовојпозицијинема.ПоправилусеијепишекаоE.Традиционална
jeупотреба}.Групе l} иn} судосљеднеу значењуљуињу,каои /},c}, ;}, [}, {}, 
алиимаиодступања(nalo/nicou39,1/23, pomo{nicou 37a,1/13).Групе ља,ња/ље,ње 
пишуседвојако–упрвих100страницарукописапретежеписањебезлигатуре,докје
удругомдијелукорпусадосљедноспроведенанормасалигатуромштоовајрукопис
ускладусахронологијомеволуцијеортографијекоју једаоМ.Пешикан(1973,стр.
82)датирауполовинуXIIIстољећаипочетакXIVстољећа.Идругеправописнецрте
показујуда јеортографскисистемСарајевскогпреписаЗаконоправилаСветогСаве
јасан,савеликомсигурношћупримијењенрашкиправопис(имлађирашкиправопис,
односномлађи српскиправопис, онај који се везује заимеи књижевнирадСветог
Саве):дјелимичнорастерећењетекстаодслабогјераусвимпозицијама;етимолошко
писањејери,саријеткимодступањима;писањемекогr(Никитовић,2018а).
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док су сав посао у вези с превођењем, извршили руски монаси. XX
стољеће је у настојању страних слависта да умање стварну Савину
улогу,ипренебрегнувширезултатеистраживањаканонистапретходног
стољећа, у плодним расправама стручњака различитог профила:
историчара,историчарајезика,историчаракњижевноститеканониста,
изнова проблематизовало и питање ауторства и питање преводиоца.
НасваовалутањаоауторствуЗаконоправилаСветогСавестављенаје
тачкакапиталномстудијомрускогканонистеС.Троицког.Филолошка
истраживањаЗаконоправилаидаљеостајууповоју.

ЗаконоправилоСветогСавененосислучајноатрибутbo/qstqvni 
zakonq. Иловички препис (XXXV‒XXXVI) се завршава ријечима које
позивајунасамоиспитивањеисамокориговањепојединца.

„И сваки учитељ, хоћу да кажем епископ или презвитер, или неко
другисучитељскимчином,аконесазнадоброовекњиге,нисамнеће
знатикоје.Алипроникнелиудубинубогонадахнутиховихкњига,
каоуогледалувидећеисамсебекакавјеикакавтребадабуде,аи
другећеупутитиинаучити.“

Осим као појединци, и као народ смо дужни огледати се у
огледалу bo/qstqvnihq zakona.Томкњигомћемопријеиликаснијеморати
преиспитатиивредноватиминулеепохе,каоиулогуодређенихнаучника,
србистичких првака у њима, те уз пробуђену савјест одговорити на
питање јесмо ли и колико одужили дуговеминулим епохама? Зашто
вуковска и поствуковска епоха нису објавиле светосавску Крмчију?
Зашто капиталани извор и споменик средњовјековног права није
објављену временуЉ.СтојановићаиС.Новаковића, у временукада
се пред учени свијет Европе износила највреднија српска културна,
језичка,књижевна,правна,историјсказаоставштина?Кадајеобјављено
неколико издања Душановог законика, зашто нам XIX вијек није
оставиобар једанобјављенпреписсветосавскеКрмчије?Аконеутој
епоси, заштоЗаконоправило, тај извор првог реда „божанског права“,
нијеобјављеноувременувеликихисторичарасрпскогјезикаА.Белића
иП.Ивића?Уконачнициразмишљањаомножининеодуженихдугова,
држећи, како би Дучић рекао, „очи на оба света“, запитајмо се шта
би светородниНемањићи, свети првоначелнициСимеон иСава, који
су књигом законијом задужили читав православни словенски свијет,
а не само Србе којима су оставили и државу и Цркву, рекли што
800-годишњицу самосталности Српске Цркве умало па дочекасмо
с необјављеним Законоправилом, и, што је још поразније, у готово
потпуној научној, a и личној, незаинтересованости за њен садржај.
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Старајеистинада,акохоћетеједаннароддазатрете,ондамуодузмите
памћење. Пренебрегавањем Законоправила у претходним стољећима,
истиснувшиганамаригинеличногиколективногинтересовања,Срби
суу значајнојмјериизгубили свој светосавскиидентитет.Хоћемоли
битиустањуобновитисвојеисторијскопамћењеисвеукупнобиће,чија
јестожернавертикалабиоиостаоСветиСава,показаћевријеме.
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ZoricaNikitović

THERECEPTIONOFTHENOMOCANONOFST.SAVA

Summary

Thepaperoffersasurveyoftwohundredyearsofresearchdirectedat
theNomocanonofSt.Sava,startingfromthreepointsofview:1.chronological
aspect:
a) 19th century, b) 20th century and c) the beginning of the 21st century;
2. problem aspect: a) the Nomocanon’s authorship, b) its translator,
c)thesphereofuse;and3.scientificaspect:a)canonicalandb)philological.
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ВиолетаЏонић1DOI10.7251/TOMNIS1701311D
ФилозофскифакултетКратко/претходносаопштење
УниверзитетуНишу

МОГУЋНОСТИПРЕВОЂЕЊАЛАКУНА
(НАМАТЕРИЈАЛУРУСКЕИСРПСКЕЛИНГВИСТИКЕ)

Полазећиодчињеницедајелакунаспецифичналингвистичкапојава
којајеинтересоваламногеистраживаче,пресвега,сасвогбазичноглексичког
аспекта,аупоредосњим,фразеолошко-паремиолошкогистилистичког,као
и лексикографског, желимо да посебно истакнемо проблеме у превођењу
којеонакаотаквадоносиуконтактубилосроднихилинесроднихјезика.Из
тога произилази потреба за подробном анализом преводилачких поступака
за превођење лакуна чији смо преглед покушали да сачинимо на основу
већ постојећих преводилачких метода, и то кроз призму руске и  српске
лингвистичкелитературе

Кључне речи: транскрипција, транслитерација, међујезичка
хомонимија,калкирање,приближнипревод,трансформационипревод.

1.0.Превођење јеонаобластменталнељудскеделатностикроз
коју сеипроблемљудске комуникацијеиспољава, и то, првенствено,
проблеммеђујезичкекомуникације.

Наиме,путемпревођењасеоткривафеноменлакунаипроблем
који она ствара у међујезичкој комуникацији. Он се, наравно, најпре
испољиоapriori,аондасупроистекласватеоријскатумачењаипокушаји
дасеобјасништаовајфеноменујезикузаправопредставља.

Неоспорноједалакунанеможебитиобјашњенапасамимтимни
правилнопреведенабезпозивањанаживотну,тј.националнукултурну
стварностукојојјенастала.

С тим у вези, проблем превођења лакуна уз међујезичку
хомонимију, уз проблем превођења поезије – тј. индивидуалног
песничкогизраза,спадаунај-битнијепроблемепревођења.

Зато је овај феномен и изазвао занимање научника, почев
од различитог именовања самог феномена па све до његове јасне и
конкретне дефиниције. Радећи на истраживању и анализи теоријске
1 violeta.dzonic@filfak.ni.ac.rs
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литературе,дошлисмодозакључкадамногиауторинекористетермин
лакуна2.Многигапосматрајукаобезеквивалентнулексику,штојевећ
речено,амноги,вероватнозатоштосесрећусанечимпосебнимиуисто
временеистраженим,иакогапримећују,несматрајупотребнимидага
објасне.Безобзиранасвететерминолошкенедоумицеинедоречености,
многиауторитеоријепревођењапокушалисудапредложебарначине
замогућепре-вођењефеноменалакуна.

1.1. У руској литератури о теорији превођења проблемом
превођења безеквивалентне лексике (а наравно, у оквиру ње лакуна,
не користећи термин лакуна) бавио се Л. С. Бархударов. Пошто је
истраживање вршено на руско-енглеском плану, ми нећемо наводити
примере,алијесвакакобитнодапоменемометодепревођењакојејеу
својимистраживањимаБархударовиздвојио.

а) Први метод је п р е в од и л а ч к а  т р а н с к р и п ц и ј а  и л и
т р а н с л и - т е р а ц и ј а којаподразумевапреношењеграфичкеодносно
фонетскеформе речи средствима језика превода (ЈП).3Овеметоде се
користеприпревођењувластитихименастраногпорекла,географских
назива, назива различитих компанија, фирми, хотела, часописа и сл.
Такође,овајметодсеширококористиприпревођењуреалија;веомаје
честулитературидруштвено-политичкогкарактераипублицистици,
како преводној тако и оригиналној, која описује живот и догађаје у
иностранству.

Посебно је значајно ово Бархударовљево мишљење: »К
такомуприемунередкоприбегаютдвуязычные словариприпередаче
безэквивалентнойлексики: так, вРусско-английскомсловаре подред.
А.И.Смирницкогословаборщ,щи,калач,квас,рассольник,окрошка,
самоварпередаютсякакborshch,schi,kvass,kalatch,rassolnik,okroshka,
samovar,какправило,споследующимпояснением,т.е.описательным
переводом«(Бархударов,1975:98).

Наравно, овом начину превођења прибегавају и двојезични
руско-српскиречници,нпр.:Русско-сербскохорватскийсловарь,уред.
Б.Станковића4којинаводиистеречинаследећиначин:

борщ–кув.боршч(чорбаодцвеклеидругогповрћасамесом)
  (стр.53)

2 ПрвипуттајтерминкористиВ.Финк(Финк,1960:10).
3 У даљем тексту ћемо користити скраћенице: ЈП – језик превода и ЈО – језик
оригинала.
4 ВидиИзворепод3.
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щи–мн.шчи(чорбаодкупусаидругогповрћа)(стр.957)
калач–калач(пецивоувидувеликепереце)(стр.274)
рассольник–кув.расолник(говеђаилирибљачорбасакиселим
  краставцима)(стр.730)
окрошка–    1.5окрошка(хладначорбаодквасасмесомиповрћем)
 (стр.465)

Ипак, самовар и квас се не објашњавају, али се даје њихова
транслитерација: самовар – самовар (стр. 755); квас – квас (стр. 283).
Понекадјетопитањесубјективногјезичкогосећајасастављачаречника
–далисепојединаречтоликоодомаћиладајенетребаобјашњавати,
већсеусвомизворномобликуузимаизјезикаукојемјенастала6.

У погледу преношења сличних речи у оквиру уметничке
литературепомишљењуБархудароваовасеметодаређекористи.Овде
нећемонаводитикакотоизгледауенглескомпреводу,алићемонавести
рускиоригинал,јерсенеможемоотетиутискуолепотииаутентичности
описа руске ношње, нпр. у приповеци М. Горког Детињство која
практично„ври“одназиварускеношње,акојисузаправолакуне:

„В сундуках у него лежало множество диковинных нарядов:
штофные юбки, атласные душегреи, шелковые сарафаны, кики и
кокошники,шитыежемчугами...“(гл.XI)(Бархударов,1975:98).

У пракси превођења 60-70-их година прошлог века овај начин
превођењајебиоуекспанзији,алипоштосууоченињеговинедостаци,
достајекритикован.Данасјеонређеуупотреби,инаравно,закључак
је да га треба користити умерено и у комбинацији са неким другим
методамапревођења.

б) Другиметодјек а л к и р ањ е , којесекаометодпревођења
састојиупреношењубезеквивалентнелексикенастранијезикпомоћу
заменењенихделова–морфема(илиречи,кадсуупитањусинтагме)
њиховим директним језичким еквивалентом. Калкирање се, дакле,
обично користи при превођењу сложеница или везаних синтагми.
Међутим, требаиматиувидудањихово значењенеможемосводити
на значења појединачних компонената, а да се цела вишечлана реч
пренесе као скуп тих значења. Услед тога, целокупно значење такве

5 Оваречјесамоупрвомзначењулакуна.
6 О томе аутор говори у оквиру одељка „Трансјезичке појаве код лакуна“ своје
докторске дисертације „Лакуне као лексикографски и преводилачки проблем на
планурускогисрпскогјезика“,Београд,2010.,
стр.200.
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речиостаје„неоткривено“.7Такозанеприпремљеногчитаоцанпр.речи
заднескамеечник или большоежюри8 неће ништа значити безширег
објашњења.

ИнтересантнојеобјашњењеМ.Сибиновићаувезисакалкирањем
напримерурускеречиподстаканникињеговогсрпскогеквивалента.Он
каже:»Онаозначаванеку„врстунавлакесдршком(металнеилидрвене)
укојусестављачашанапуњенаврелимчајем“.Поштосекоднасчајне
пије тако често као у Русијиподстаканники код нас нису прављени,
такоданисрпскијезикнемаречизаозначавањетогпојма«(Сибиновић,
1983: 87).Међутим, иако ће носилац српског језика схватити о чему
се ради, задатак преводиоца да се послужи п р и л а г о ђ а в ањ ем ,
тј. а д а п т а ц и ј ом  за реч подстаканник коју ће, ако буде потребно,
објаснитиуфусноти,напомениилићесепослужитистварањемновог
израза у оквиру наше лексике евентуалним буквалним превођењем
странеречи.
Тај поступак М. Сибиновић назива калкирањем. Он га објашњава
практичним примером: »У овом случају, пошто руско стакан значи
чаша, а префикспод има исто значење као и у српском, калкирањем
биседобило:подчашаилиподчашник(Сибиновић,1983:87).(Нећемо
улазитиуоценуконкретногрешењајернамјециљдаукажемосамона
поступак.)

в)О п и с н и (рус.:описательный,разъяснительный)п р е в од као
начинпреношењабезеквивалентнелексикесепоБархударовузаснива
на„откривању“значењалексичкејединицејезикаоригинала(ЈО)помоћу
развијених синтагми, које разоткривају битне карактеристике појаве
означенеодређеномјезичкомјединицом,тј.узпомоћњенедефиниције
ујезикупревода(ЈП)(Бархударов,1975:112).

Упоменутомпримеру,преводлакунеподстаканник,применом
описногпревођења,какојетонпр.учињеноуРуско-хрватскомречнику
Р. Ф. Пољанеца и С. М. Мадатове-Пољанец, изгледао би овако:
подстаканник – „дршка за чајну чашу (метална)“ који наводи и М.
Сибиновић, или у издању истог речника из 1973. године9 „(метални)
подметач с дршком за чајну чашу“ (Полянец, 1973: 787). Осим
тога, М. Сибиновић наводи још један термин за описни превод —
п а р а ф р а з и р ањ е .Ипак,нијетешкоуочитидаописнипревод,иако
7 Прим.аут.
8 заднескамеечник–последњиусвему,неважан,маргиналан;большоежюри–жири
који је састављен од стручнихљуди различитих специјалистичких области.Прев.
аут.
9 ВидиИзворепод2.
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открива значење аутентичне лексеме, има један озбиљан недостатак:
може бити веома неекономичан и својом дужином оптерећивати
превод.Збогтога,мадајеионуобичајеносредствопреношењазначења
безеквивалентнелексикеилакунаудвојезичнимречницима,приликом
превођења текстова, посебно из белетристике, његова примена није
увекмогућа, каоуосталоми транслитерацијаи калкирање. Због тога
преводиоци прибегавају комбинацији две методе – транскрипције,
односно, транслитерације или калкирања и описног превода који се
дају уфуснотиили у коментарима.Објаснившина једномместу пун
семантички садржај проблематичне лексеме, преводилац у даљем
преводуможедакористиилитранслитеровануречиликалку језику
преводабезпоновногобјашњавања.

г)П р и б л и ж н и п р е в од ,иликакогаЛ.С.Бархударовназива
преводомузпомоћ„аналога“,представљапреводилачкиметодтражења
најближег еквивалента по значењу у језику превода (ЈП) за одређену
лексичку јединицу у језику оригинала (ЈО) за коју у језику превода
немаодговарајућегеквивалента.Иакоаналогсамоприближнопреноси
садржинуодговарајућихрускихречи,ипак,услучајуизостанкапрецизних
еквиваленатаусрпскомјезику,онјеупотпуностиоправдануколикодаје
некупредставуокарактеру,онекојспецифичнојособинипредметаили
појаве.Таконпр.зарускуречдушегрея,душегрейка–Руско-хрватски
речникР.Ф.ПољанецаиС.М.Мадатове-Пољанецдајеследећиприближни
превод „кратак топао женски капут или врста блузе без рукава“
(Полянец, 1973: 225) или обратно: вута, вутарка се у
Српскохрватско-руском речнику И. И. Толстоја10 тумачи
на следећи начин: „пестрый шерстяной передник,
юбка, часть женского национального костюма“
(Толстой,1982:59).

Требаиматиувидуприликомпревођењапомоћуоваквих„аналога“
даонисамоприближнопреносезначењеизворнеречииунекимслучајевима
могу да створе не баш правилну представу о карактеру превођене
појавеилипредмета.

Тојеразлогштоискуснипреводиоциприкоришћењу„аналога“
дају потребна појашњења у коментарима уз превод. Нпр. у руском
постојетриречикојесеодносенаразневрстеколасакоњскомзапрегом,
кочија:дрожки–„малакола,лакекочије,кочијенафедер“;тарантас
–„дугапокривенапутничкакола,кочије“;пролётка–„лакаотворена
колаилиједнопрежнаколасадваседишта“.Кодпреводаобухваћених

10 ВидиИзворепод4. 
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нашоманализом11налазимосамо„кочије“или„кола“усватрислучаја.
Урускоморигиналусенаравномислинатачноодређенакола,тестога
сматрамодапреводинисупотпунииобавезнотребадатинапоменуу
фуснотииликоментарима.

д)Т р а н сф о рм а ц ион и  п р е в од подразумева да се у низу
случајеваприпревођењулакунаилибезеквивалентнелексикеприбегава
прерадисинтаксичкеструктуререченице,лексичкимзаменамаспотпуним
мењањемзначењаизворнеречиилипакиједномидругомистовремено,
тј.,лексичко-граматичкимпреводнимтрансформацијама.Примерзатоје
руско-српскаморфолошко-синтаксичкалакунапричастиеипричастный
оборот.Оваквиглаголско-придевскиоблициусрпском језикунемају
граматичкиистозначнееквивалентетакодасеприликомпревођењана
српскијезиккористиодноснареченицасречју„который“.Тврдњућемо
илустроватипримеромизроманаПодростокДостојевскогипреводима
Р.МаројевићаиМ.Ивковића.

„…сжившимпотойжечернойлестнице,
где-товуглувнизу,отставныммичманом
Осетровым,…“
 (Подросток,335)

Преводиоцисуовакоприлагодилипреводсрпскојреченици:
„…сабившимморнаричкимпотпоручником

Осетровом,којијестановаонатомистом
помоћномулазу,унекомкуткууприземљу…“

(Прев.Р.Маројевића,2,102)


„…некогОсетрова,којијестановаопрема
 двориштунегдедоуглу…“

 (Прев.М.Ивковића,448)

Сличанјепримерморфолошкалакунавторойчас.

„Былвторойчасвначале.“„Текјебилопрошлоједан.“
 (Подросток,1,38)(ПреводР.Маројевића,1,55)

„Биојепрошаоједанчаспослеподне.“
(Прев.М.Ивковића,1,57)

11 Ф.М.Достојевски,ДечкоI,II,прев.Р.МаројевићаиМ.Маројевић,Москва,1992.
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КодИвковића12 постојипрецизирање „послеподне“,штоможе
битиважно, јер се у руском језикуне користебројевиод12до24 за
означавањевременаучасовимаудругомделуданадопоноћи.Ипак,
овдезасамурадњутонијетакобитно,јерјеизконтекстајасновреме
њеногвршењапаједовољноиусрпскомјезикурећисамо„текјепрошао
једансат“.

Аливторойчас,третийчасисл.,тј.означавањеодређеногсата
редним бројем, односи се на сат који је у току, значи прву половину
сата–дакле,„послеједан“,„последва“.

Уколикоосновниброј стојиу једниниспредлогомк, имасеу
видудругаполовинатекућегсата:кдвумчасам–означававремеизмеђу
„пола два и два“. Јасно је да постоји разлика у граматичкој форми
изражавања овог значења. Зато је ту понекад потребно објашњење у
фусноти.

Определили смо се за овај преглед преводилачких метода за
превођење лакуна, као и безеквивалентне лексике уопште, које даје
Л.С.Бархударов,јерсвидругипокушајикласификацијепреводилачких
методауобластиовогпроблемаполазеодњега.Разликесу,иакопостоје,
минималне. Код свих аутора, у принципу, у преводилачке методе
укљученису:транслитерацијаилитранскрипција,калкирање,описнии
приближнипревод.Негдеимапоклапања,паћемоинатоуказати.

В.С.Виноградовјетакођепокушаодадâпрегледпреводилачких
метода при превођењу лакуна. И он говори о транскрипцији
(транслитерацији), такође и о описном преводу, само што користи
термине„перифрастички“,„дескриптивни“и„експликативни“превод
(рус.перефрастический,дескриптивный,экспликативный)(Виноградов,
1978:102).Разликеизмеђуовекласификацијепреводилачкихметодау
односунаБархударовљевукласификацијусујошитзв.:х и п он и м и ч к и
п р е в од (рус.гипонимический)иу с к л а ђ и в ањ е (рус.уподобление).

Х и пон и м и ч к и  п р е в од  – за овај преводилачки метод
карактеристично је утврђивање еквивалентности између речи у
оригиналу, тј.изворном језику,којауказујенавидскуприпадност, тј.
припадност по врсти одређеног појма који дотична лакуна именује у
језику оригинала и речи у језику превода. Томе би у нашој анализи
рускогисрпскогјезикаодговаралиследећипримери:

12  Ф.М.Достојевски,Младић,прев.М.Ивковић,Београд,1965.
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кашалот–„уљарка(врстакита)“антерија–„антерия(видстаринной
  одежды)“
коверкот–„коверкот
(врстаглаткевуненетканине)“ 
баккара–„врстакристалногстакла“; ђечерма – „джечерма
(виднезастегивающегося
жилета,расшитогоиразукрашенного
блестиками)“

Треба истаћи да примери обрнуте зависности – када би реч у
језикуоригиналаизражавала генскипојам, а упреводумуодговарао
видскипојам,тј.поприпадностиврсти,уанализираномкорпусунису
заступљени.

Врло често преводиоци комбинују хипонимички превод и
транслитерацију, што се види из наведених примера. Они најпре
транскрибујулакуну,акадасеследећипутпојавиутексту–наводењен
хипоним.

Ус к л а ђ и в ањ е (рус.уподобление)–Овапреводилачкаметода
је врло слична хипонимичком преводу. Разликамеђуњима је само у
томешто„усклађивање“речиименујепојмовемеђусобнопотчињенеу
односунагенскипојам,анеподређениинадређенипојамкаоштојето
билокарактеристичнозапретходнонаведенуметоду,нпр.:

чихирь–„чихир(домаћенепреврелоозимче–„зимнийтелёнок“
кавкасковино)“
чуни–„опанциодконопља“

Ови преводилачки поступци су веома слични не само
међусобно него и са описним и приближним преводом. Зато
сматрамо да нема потребе разграничавати их као посебне
преводилачке поступке, већ их треба наводити као подврсте
описногили,евентуално,приближногпревода.  
 Код С. Влахова и С. Флорина (Влахов⁄Флорин, 1970: 439-440)
налазимо већ поменуте преводилачке методе: транскрипција, калк,
приближни и описни превод, али и два досад ненавођена, који се
разликују само формално: г р а ђ ењ е  н о в е  р е ч и  и  у с в а ј а њ е ,
одкојиховајдругитешкодабисмомоглидасврстамоупреводилачке
поступке.Наиме,образовањеновихречинијеништадругодокалкирање.
Затосенаовимпоступциманебисмодаљезадржавали.

318

ВиолетаЏонић



1.2. Код аутора на српском језичком подручју заступљени
су исти преводи-лачки поступци. Већ смо навели пример
к а л к и р ањ а , тј.а д а п т а ц и ј е кодМ.Сибиновића.Узто,онговори
о различитим моделима превођења уопште, наводећи и теоријски
т р а н сф о рм а ц ион и м од е л п р е в о ђ ењ а , којисмовећобјаснили,
икојиможемоприменитинапревођењесинтаксичкихиморфолошких
лакуна. Ту су још и с е м а н т и ч к и  т е о р и ј с к и  м од е л  им од е л
н и в о а  е к в и в а л е н т н о с т и  п л а н а  с а д рж а ј а , којисеодносена
преводилачкепоступкеуопште.Каконеналазимоњиховуприменљивост
напроблемкојиистражујемо,нећемосезадржаватинањиховомопису.

М.Стојнић,такође,усвојојанализипреводилачкихпоступаказа
областлакуна,тј.какоихонаназиваправабезеквивалентналексика,која
јеупуномсмислутеречиограниченанаобластреалијаиспецифичних
реалија у сваком појединачном језику (Стојнић, 1980: 12) издваја три
која семогу свести на: 1. делимичну или поступну транслитерацију;
2.калкирање;3.приближнипревод,очемујебилоречи.Увезисатим
онадостаговориопревођењуафоризамаифразеологизама,начемусе
овденећемозадржавати.13

 1.3. На крају овог прегледа најкарактеристичнијих и
најприменљивијихпоступакапревођењалакунежелимодазакључимо
да се ниједан од њих не може, нити треба примењивати изоловано.
Узависностиодспецифичностисамелакуне,најбољејекомбиноватиих,
штонасјеуверилаисамаанализаречничкогкорпуса,каоипојединих
превода. Ако не желимо да оптерећујемо текст превода додатним
објашњењима, треба их увек дати у фусноти или у коментарима уз
превод. А уколико је објашњење једном дато, треба наставити даље
превођењетекстаприменомтранслитерацијеиликалка.

Најзад, извршићемо неку врсту класификације датих
преводилачкихпоступака,такоштоћемо:

I .  т р а н с к р и п ц и ј у  (т р а н с л и т е р а ц и ј у) и к а л к и р ањ е
сврстати у основне преводилачке поступке у превођењу лакуна,
који,уосталом,иостајуутекступревода,а
I I .   п р и б л и ж н и  и  о п и с н и  п р е в од  уврстити у пратеће
преводилачкепоступке,јерони,објашњавајућисемантичкисадржај
лакунабивајусмештениуоквирукоментараузпреводинајчешће
нису непосредно укључени у сам текст превода. Тиме никако не
желимодаумањимоњиховзначај.Управообрнуто:онисусуштински

13  Видит.2.6.поменутеаутороведисертације..
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значајнијинегопрвагрупапреводилачкихпоступака, јерпреносе,
тј.откривајуправусуштинусемантичкогсадржаја.
I I I .  т р а н сф о рм а ц ион и  п р е в од  искључити из ове
класификације и сматрати га самосталним, јер се не односи на
семантичку страну структуре лакуна, већ на синтаксичку и
морфолошку.Његасматрамоприменљивимнарочитоупревођењу
фразеологизамаипаремија.
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ВОЗМОЖНОСТИПЕРЕВОДАЛАКУН
(НАМАТЕРИАЛЕРУСКОЙИСЕРБСКОЙЛИНГВИСТИКИ)

Резюме

               Исходя из того факта, что лакуна является особенным
лингвистическимявлением,вособенности,наеебазовом–лексическом
уровне, а рядом с ним фразеологическо-паремиологическом,
стилистическом и лексикографическом уровнях, которым
интересовалисьмногиеисследователи,мыхотелибы,впервуюочередь,
указать на переводческие проблемы, которые возникают в связи с
лакунами между как родственными, так и между неродственными
языками. В свете этого появилась идея заняться способами перевода
лакун.Внастоящейработемысделалиобзорспособовпереводалакун,
анализируя уже существующие переводческие методы в русской и
сербскойлингвистическойлитературе.
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У раду се испитује ефекат наставног метода Адриана Андерхила
(Underhill, 2005) на перцепцију вокалског система енглеског језика код
српскихученика.Поменутиметодбазирасенаидејидаизговорстраногјезика
ученициматребапредставитикаовидљивиопипљив,тј.физичкисазнајно.

Имајућиувидупотешкоћесакојимасесрпскиученициенглескогкао
страног језика сусрећу приликом савладавања изговора енглеског језика, у
нашемслучајувокала(Paunović,2003;Marković,2007),каоипретпостављену
повезаност перцепције и продукције гласова (Flege, 1995), циљ нам је да
истражимомогућепредностиметодаунаставиизговоракакавјеАндерхилов
у односу на традиционални, нарочито по питању ефекта на перцепцију
енглескихмонофтонгаидифтонга.Спроведеноистраживањесастојалосеиз
тестирањапреипослепрактичнеприменеметодасастудентимапрвегодине
англистикенаФилолошко-уметничкомфакултетууКрагујевцу,подељених
у експерименталну и контролну групу. Иако резултати нису показали
статистичкизначајнуразликуупостигнућуизмеђудвегрупе,повремено је
примећензначајновишипроценаттачностиперцепцијекодексперименталне,
мадајечестонедоследанизависиодвокаладовокала.

Након дискусије о резултатима представили смо важне педагошке
импликације не бисмо ли наставницима указали намогућност побољшања
наставеизговораенглескогјезика,тедалипредлогезадаљаистраживања.

Кључнеречи: наставаизговора,вокалиенглеског језика,перцепција,
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1. Увод

Перцепцијапредстављакогнитивнифеноменкојимљудскимозак
категорише и прави менталне репрезентације гласова (Taylor, 2002,
p.79).Студијесутиповеперцепцијеподелилеудвегрупе:категоријалну
иконтинуалну,причемупрвазависиодизлагањаматерњем језикуи
фонемскимкатегоријамакојесетакостварајуукогнитивномапарату,
док је континуална независнија у том смислу и може се користити
за звукове који нису нужно говор (Wode, 1981). Имајући претходно
наведеноувиду,учењефонологијестраногјезикатребалобидадоведе
добољекатегоризацијегласовадатогјезика,штозапрактичнунаставу
инаставникезначидатребапронаћиадекватненачинедасеученици
оспособедапрепознајуикористефонемскекатегоријестраног језика.
Учинковитнаставниметод,довољновремепосвећенопрактичнојнастави
и адекватна повратна информација кључни су чиниоци успешности
учењаиусвајањановихфонемскихкатегорија(Fraser,2006).

Погрешноувреженомишљењедасвегрешкеуизговорупотичу
од директног трансфера из матерњег језика у међујезички систем,
додатноједопринелотомедаистраживањауобластиусвајањафонетике
ифонологијебудузапостављена70-тихи80-тихгодина20.века,чаксе
можерећидаготовонисунипостојалаупоређењусадалекобројнијим
студијама у другим областима (Tarone, 1978, pp. 15−18). Сматрало се
дапознавањемеђујезичкогфонолошкогсистеманијеинтересантноза
надоградњупостојећихтеоријаоусвајањустраног језика.Многисеи
данасслажусатимбезобзиранапорастистраживања,пресвегазато
штојошувекнисуодгонетнутапитањаповезаностииразвојаперцепције
ипродукцијеговора,алиизбогтогаштодоприносиистраживањауовој
области остају изоловани од осталих лингвистичких поддисциплина.
Међутим,великибројуспешнихстудијакрајем20.ипочетком21.века
сведочи о покушајима да се проблеми поменутог типа реше и да се
обезбедипрецизнијиодговорнанедоречености, јер јесасвимјаснода
ученицинемогуусвојитијединограматикуивокабуларстраногјезика
(Hammond,1995;Bestetal.,2001;Hansen,2001;Major,1996;Rochet,1995;
Faulkner,Rosen,1999).

Последњих година преoвладало је мишљење да је изговор
саставни део комуникативне компетенције, те му ваља посветити
нарочиту пажњу, како у настави, тако и у истраживањима (Gilbert,
2010,pp.3−5;MacDonald,2002,pp.15−16;Derwing,Munro,2009,p.483).
Квалитетан инпут и варирање материјала и технологија у настави
сматрају се фундаменталним у процесу побољшања продукције, не
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занемарујући свакакофакторепопутпола, индивидуалних склоности
ка учењу језика, мотивације, времена проведеног у земљи изворних
говорника, итд. Настава изговора требало би да инкорпорира оба
фонолошканивоа,исегменталниисупрасегментални,анаисправљање
грешакабитребалодасегледапозитивно, јеруказујенапосвећеност
наставника и поспешује развој међујезичког система (Murphy, 1991,
pp. 51−55).Фонологија је суштински део укупне језичке способности
и као таква у основи је говора, али исто тако тесно повезана са
говорниковим идентитетом (Trofimovich, Gatbonton, 2006, p. 520).
Изговор такође представља једну од фундаменталних вештина коју
ученици страног језика треба да усвоје, пре свега јер лош изговор
може довести до прекида комуникације, неразумевања, неспоразума,
алиидоозбиљнијихпоследицакаоштоједискриминацијаприликом
разговора за посао илина самомрадномместу (Morley, 1991, p. 488).
Акосезациључењастраног језикапоставимогућносткомуникације
са припадницима неке друге говорне заједнице, па се у први план
поставимеђусобноразумевање,ондасеважностсавладавањаизговора
не сме занемарити, те се верује да лош изговор може онемогућити
разумевање, чак и ако су граматика и вокабулар на завидном нивоу
(Lord,2005,pp.560−562).

Међујезичкифонолошкисистемјејединијезичкинивокоји
захтеваускоповезануинтеракцијукогнитивнихифизиолошкихпроцеса,
теприусвајањудолазидосложенереорганизацијеартикулаторнихпроцеса
(Lund,2003,pp.9−14).Тачанизговордоприносилакшемспоразумевању,
док ће лош изговор умањити утисак чак врхунског познавања
вокабулараиграматике.Приусвајањустраногјезикасеможеговоритио
поједностављенојграматициивокабуларудовољномзаспоразумевање,
алинепостојикатегоријапоједностављеногизговора.

2. Наставаизговорауконтекстунаставестраногјезика

Иако се последњих двадесетак година број студија везаних за
наставу изговора и међујезичку фонологију уопште знатно повећао
у односу на крај 20. века, постојеће студије углавном представљају
резултате истраживања ставова наставника о настави изговора и
сведочењанаставникаотомекакодрженаставуизговора(Macdonald,
2002; Jenkins, 2007). Значајно мање има радова који анализирају оно
штосестварнодешавауучионици,штопоновоупућујенанедостатак
адекватних практичних студија наставе изговора у контексту учења
страногјезика(Derwing,Munro,2005;Gilbert,2010).

325

Како дочарати физичку реалност артикулације гласова? –  утицај Андерхиловог
методанаставеизговоранаперцепцијувокаластраногјезика



Колико ће времена бити уложено у наставу изговора зависи
углавном од самог наставника (Macdonald, 2002, p. 1), а често више
фактораутиченаизбегавањевежбањаизговора–недостатакадекватног
материјала,необученостинеприпремљеностнаставникаинеодлучност
по питању наставних метода (Alley, 1991; Arteaga, 2000; Yates, 2001).
Додатнојепроблематичноодлучитисезафонолошкинивонакојићесе
наставапревасходнофокусирати,тј.традиционалносегментални,или
супрасегменталниунештомодернијимвиђењима (Yates, 2001).Ипак,
посвећујућивремеизговору,наставницикао„тренериизговора“,унеку
руку и психолози, доприносе развоју говорне продукције на страном
језикунамикроимакроплану,јерихучекојестратегиједаупотребеу
тренуцимакададођедопотешкоћа(Morley,1991,p.507).Употребљени
наставниметодзаподучавањеизговоразависићеодгодиштаученика,
нивоапостигнућа,ставовапрема језику,окружења,инајважније–од
њиховогматерњегјезика(Nation,Newton,2009).

Заједно са повећањем интересовања за проучавање наставе
изговора, и саму наставу и истраживања у тој области поспешио
је развој технологије и имплементација компјутера и интернета.
Модерна технологија омогућила је лакше снимање и дигитализацију
снимљеног материјала, али и обраду добијених података. Самим
тим је аутентични контекст, односно спонтани говор, много
доступнији за анализу, чиме се стиче бољи увид у ток конверзације
настраномјезикуусвакодневнимситуацијама.Узпомоћрачунарских
софтвера ученици такође могу снимати себе и анализирати изговор,
слушати изворне говорнике и користити визуелна помагала
како би себи приближили фонолошки инвентар циљног језика
(Hardison,2004;Seferoglu,2005).

Претпоставља се да било каква посвећеност настави изговора
доводидобољихрезултата,негоодсуствоисте (Bongaertsetal.,1997;
Fullana,2006),итонесамоуенглескомвећиунаставидругихстраних
језикапопутшпанског(Lord,2005),француског(Walz,1980)илинемачког
(Moyer, 1999). Са друге стране, има и истраживања која сумњају у
ефикасност и прихваћеност експлицитне наставе изговора, нарочито
акосеуобзирузимаперспективаученика(Couper,2003).

Приступи настави изговора углавном се деле на две групе:
а)интуитивно-имитационе,којисефокусирајунаслушањеиимитирање
гласовабезподробнијегпознавањагласовногсистемастраногјезикаи
б)аналитичко-лингвистичке,којипоредимитације,укључујуанализу
гласовног система и фокусирају се на правилну продукцију гласова
(Celce-Murcia, Brinton, Goodwin, 1996, p. 2). Традиционална настава
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изговорауглавномсебазирананаглашавањусличностииразликаизмеђу
матерњегистраногфонолошкогсистема,теистицањукореспонденције
у писањуи изговору (Fraser, 2000, p. 29). Такав експлицитниприступ
настави требало би да олакша усвајање гласова и да доведе до
приближавања изговора одабраном изворном моделу (Elliott, 2003).
Вежбеперцепцијеобичноукључујуидентификацијуидискриминацију
фонема,мадасенеможерећидаједатапраксачеста,барнеизнашег
искуствасасрпскимконтекстомнаставеенглескогкаостраногјезика.

3. НаставниметодАдрианаАндерхила

Метод Адриана Андерхила  [Underhill] представља метод
наставеизговораумногомедругачијиодтрадиционалнихметода,које
подразумевају увежбавање гласова понављањем или читањем наглас
(2005).Читавметодпочиванаидејидасугласовифизичкиопипљиви,
тј.физичкирепрезентабилни.Енглескигласовнисистемпредстављасе
демонстрацијомартикулаторнихгестовазасвакигласпојединачно,али
утишини.Наставникпоказујекарактеристичнипокретилипантомиму
заодређенигласнадијаграмуИнтернационалногфонетскогалфабета,
а задатак ученика је да на основу покрета и мимике изговоре глас
опонашањем наставника. Такође, ученицима се сугерише да прстима
додирујуартикулаторе,кадајетомогуће,какобистеклиштобољиувид
у покрете. Карта фонемских симбола Интернационалног фонетског
алфабета ученицима се представља систематично и организовано,
поштујућипринципераспоредасимболаускладусапозицијамајезика
завокалеиместуиначинуартикулацијезаконсонанте.Стимувези,
сви гласови уче се у односу на остале гласове и повезују се њихове
сличне и различите карактеристике. Активно учешће се поспешује
хорскимпонављањемчимесеснижаваафективнифилтеринаглашава
доприноссвихчлановагрупе.Афективнифакториседодатноуважавају
тимештосесвакомученикупредстављаидејаомогућностиизговарања
билокоггласастраногсистема,тј.дајесамимтимштопоседујемосва
потребна средства – артикулаторе заједничке читавој људској раси –
могућедатеартикулатореприлагодитиизговорубилокоггласа,чаки
онимнепостојећимуматерњеминвентару.
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4. Методологија

а.Циљистраживања

Циљ истраживања јесте да испитамо да ли један другачији
приступнаставиизговора,попутАндерхиловог,којијезаснованнаидеји
дагласоветребапредставитинафизичкиопипљивначин,можеимати
утицај на перцепцију енглеских вокала од стране српских студената
енглескогкаостраногјезика.

б.Истраживачкапитања

•	 Да ли Андерхилов метод утиче на тачност перцепције вокала
енглескогјезикакодсрпскихученика?Далијеутицајпозитиван
илинегативан?

•	 Ако упоредимо традиционални приступ настави изговора и
Андерхиловметод,гденаилазимонавишинивопостигнућакада
је идентификација и дискриминација вокала у питању, има ли
разликеизмеђуексперименталнеиконтролнегрупеиспитаника
наконспроведеногексперимента?

•	 Код којих вокала уочавамо највеће промене, уколико промена
уопштеима?

в.Испитаници

Уистраживањусуучествовалаукупно42студентапрвегодине
англистике на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у
Крагујевцу,подељенауексперименталну(N=20)иконтролнугрупу
(N=22).ДетаљиоиспитанициманалазесеуТабели1.

Табела1.Описузоркаиспитаника

Група Пол Године
старости

Просекна
пријемномиспиту

(макс.40)

Просекнатесту
познавања

фонетике(макс.
60)

Експеримент. М:6
Ж:14 19.35 27.95 16.7

Контролна М:9
Ж:13 19.22 26.2 18.1
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Ниво  постигнућа  студената  контролисан је релативно
уједначеном поделом студената по групама на основу резултата на
пријемном испиту, док је познавање фонетике испитано уводним
дијагностичкимтестомдатимпрепочеткаексперимента.Тестјесадржао
30питања(укупно60поена)везанихзаосновнефонетско-фонолошке
карактеристикегласоваенглескогисрпскогјезика,нпр.поделагласовапо
звучности,местуиначинуартикулацијеитд.Наосновудијагностичког
тестауверилисмоседајенивопознавањафонетикематерњегициљног
језиканасличномнивоуудвегрупе,прецизније,уексперименталној
јепросечанбројпоенабио16.7/60,ауконтролној18.1/60.Високниво
постигнућанадијагностичкомтестунијениочекиван,барштосетиче
гласоваенглескогјезика,собзиромнатодаједијагностичкитестрађен
насамомпочеткукурсаФонетикеенглескогјезикаакадемске2016/2017.
године.

г.Инструменти

Инструмент коришћен за мерење тренутног нивоа постигнућа
јесте тест квалификационог испита, док је познавање фонетике
тестираноунапредспремљенимтестомпроверезнањаизкомбинованих
изворапопутуџбениказафонетикуифонологијуиинтернетизвора.

Запретестипосттестиспитивањеперцепцијевокалакористили
смо уобичајене тестове фонемске идентификације и дискриминације
у складу са препорукама литературе (Fry, 1975; Best, 1994; Mora,
2007; Carlet, Cebrian, 2014), а који су и раније коришћени у српском
научномконтексту(нпр.Paunović,2002;Marković,2007).Тестфонемске
идентификације састојао се из два задатка: у првом је требало
препознати изговорени вокал у постојећим енглеским речима, док је
други задатак био фокусиран на препознавање изговореног вокала у
непостојећим,односнобесмисленимкомбинацијамаКВКслогова.Први
задатакимаоједвадесет(штоодговарабројувокалауенглескомјезику),
адругидесетпримера.Утестуфонемскедискриминације, такође, су
формулисана два задатка са постојећим и непостојећим речима, с
тим што је у овом случају требало разликовати изговорени вокал у
понуђеним минималним паровима. Тест фонемске дискриминације
имаојетридесетпримера,двадесетупрвомидесетудругомзадатку.
Постојећи примери су преузети из речника изговора (Jones, 2003),
а минимални парови су састављани по угледу на онлајн изворе2.
2 https://www.englishclub.com/pronunciation/minimal-pairs.htm
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Тестирањемсуобухваћенимонофтонзиидифтонзиенглескогјезиказа
којесе,токомвишегодишњенаставнепраксе,испоставилодасучесто
проблематични за српске студенте.Све речиу задацимаизговарао је
изворни говорникбританског варијетета, с обзиромна тода је читав
курсФонетике, који су студенти похађали у тренутку експеримента,
биозаснованнадатомваријетету.

д.Токистраживања

Експериментални део истраживања спроведен је уфебруару и
марту2017.године,атрајаојетричаса,односноспроведенјетокомтри
недељеулетњемсеместру2016/2017.академскегодинезавреметрајања
курса Фонетике енглеског језика. Време спровођења експеримента
није трајало дуже из разлога што Андерхилов метод управо нуди
савладавање изговора за релативно кратко време, односно већ након
једночасовногвежбања.Завреметрајањаекспериментаконтролнагрупа
ималајеуобичајенавежбањатрадиционалногтипауформиписмених
иусменихвежбипонављања,докјеексперименталнагрупарадилапо
Андерхиловом методу (Underhill, 2005). Дати метод подразумевао је
емпиријско и опипљиво истраживање, учење и вежбање фонетских
карактеристикаенглескихгласова,каоиспецифичанначинпојашњења
и приказа организације дијаграма фонемских симбола. Тестирање
перцепцијевокалаурађенојепреипослеексперименталногпериода.

ђ.Статистичкаобрадаподатака

ДобијенирезултатиобрађенисустатистичкимпрограмомSPSS,
верзија20.0,акоришћенисудескриптивнастатистикаипроцентуални
прорачунтачностиодговоранатестовимаперцепције,каоистудентов
т-тест независних узорака за поређење резултата по групама
испитаника.Статистичкаобрадаподатакарађенајеускладусатипом
варијабли и претпоставкама које претходе извођењу т-теста, каошто
супретпоставкаонормалностидистрибуцијеихомогеностваријансе.



http://englishspeaklikenative.com/minimal-pairs/minimal-pairs-for-vowels/
http://www.shiporsheep.com/
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5. Резултатиидискусија

Ради лакше прегледности резултате тестирања приказујемо
у табелама. Табеле наизменично приказују резултате по групама
(експериментална група (Е. Г.), контролна група (К. Г.) на тесту
урађеномпреексперименталногпериода(претест)инатестуурађеном
након завршене планиране наставе изговора (посттест).Што се тиче
тумачењарезултатастатистичкогтестирања,ваљанапоменутидасмо
интерпретацијистатистичкогаутпутаприступилитекнаконштосмосе
уверилидасуиспоштованесвепретпоставкенеопходнезаспровођење
одабраног теста – т-теста независних узорака у нашем случају.
Најпре је испоштована претпоставка о типу варијабли, тј. зависна
варијабла јеконтинуалногтипа,док јенезависнаваријабладвегрупе,
експериментална и контролна. Такође, испоштоване су претпоставке
о нормалности дистрибуције, одсуства значајних одступања и
независности посматрања. Левинов тест једнакости варијансе у свим
мерењимапоказаојевредностp>0.05,штонамјеомогућилодарезултате
тестирањапосматрамокаовалидне,агрупекаоједнаке.

a. Резултатитестафонемскеидентификације

Резултати тачности теста фонемске идентификације налазе се
у табелама2и3 запрвиидруги задатакпореду.Наконприказаних
процената тачности одговора за сваки пример вокала појединачно, у
табеламаседајурезултатиспроведеногстудентовогт-тестанезависних
узорака.

i. Резултатитестафонемскеидентификације:
задатак1

Табела2.Резултатитестаидентификације:задатак1
Вокал Пример Тачностидентификације

претест
Тачностидентификације

посттест
Е.Г. К.Г. Е.Г. К.Г.

/æ/ Pat 45% 45.45% 55% 45.45%
/ɑ:/ Car 55% 63.64% 55% 50%
/ʊ/ Put 70% 68.18% 80% 50%
/ɜ:/ First 60% 68.18% 65% 72.73%
/ə/ Just 45% 50% 55% 68.18%
/ʌ/ Shut 55% 45.45% 65% 54.55%
/ɪ/ Pick 65% 72.73% 70% 72.73%
/i:/ Feet 75% 68.18% 80% 77.27%
/e/ Pet 70% 59.09% 75% 63.64%
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/u:/ Root 75% 72.73% 80% 86.36%
/ɔ:/ Floor 60% 68.18% 55% 72.27%
/ɒ/ Pot 55% 59.09% 50% 54.55%
/aʊ/ Cow 55% 50% 70% 54.55%
/əʊ/ No 40% 50% 60% 50%
/eə/ Pear 60% 72.73% 55% 68.18%
/ɪə/ Fear 75% 72.73% 75% 77.27%
/ʊə/ Sure 70% 77.27% 80% 72.73%
/eɪ/ Stay 85% 81.82% 80% 77.27%
/aɪ/ Sigh 85% 81.82% 90% 90.9%
/ɔɪ/ Boy 75% 86.36% 75% 77.27%

Резултати
т-теста

т=0.482
p=0.632
степенислободе=41
станд.грешкаразлике=
4.006

т=0.432
p=0.668
степенислободе=41
станд.грешкаразлике=
3.943

ii. Резултатитестафонемскеидентификације:
задатак2

Табела3.Резултатитестафонемскеидентификације:задатак2
Вокал Пример Тачностидентификације

претест
Тачностидентификације

посттест
Е.Г. К.Г. Е.Г. К.Г.

/æ/ /kæk/ 40% 45.45% 60% 54.55%
/ɑ:/ /pɑ:p/ 40% 54.55% 55% 63.64%
/ʊ/ /bʊb/ 60% 50% 65% 77.27%
/ɜ:/ /sɜ:s/ 50% 59.09% 60% 45.45%
/ə/ /fəf/ 45% 63.64% 55% 54.55%
/ʌ/ /tʌt/ 55% 63.64% 70% 68.18%
/ɪ/ /pɪp/ 60% 68.18% 65% 72.73%
/i:/ /gi:g/ 70% 63.64% 85% 68.18%
/əʊ/ /kəʊk/ 65% 59.09% 75% 77.27%
/eə/ /teət/ 65% 72.73% 60% 63.64%

Резултати
т-теста

т=1.164
p=0.260
степенислободе=41
станд.грешкаразлике=
4.297

т=0.102
p=0.920
степенислободе=41
станд.грешкаразлике=
4.451

Резултати тестирања фонемске идентификације у оба задатка
показујумалеразликеупостигнућимадвегрупе.Тододатнопотврђује
ирезултатстатистичкогтестирањакојиинапретестуинапосттесту
не показује статистички значајну разлику у постигнућима између
експерименталне и контролне групе. Ипак, напретка у процентима
тачних одговора има код експерименталне групе, једино што он
није конзистентан за све примере вокала. У појединим случајевима
идентификацијанапосттестубољајезачак20%(штовидиморецимо
код /æ/удругомзадатку),алиимаслучајевакадатачностопада(нпр.
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код појединих дифтонга у првом задатку), што је вероватно додатно
допринелодарезултатистатистичкеанализенеукажунастатистичку
значајност разликеизмеђу експерименталнеи контролне групе.Ваља
напоменутидајенапредакуочљивикодконтролнегрупе,групекојаје
прошла кроз традиционални приступ настави вежбањаизговора, али
дасеикодњепримећујенедоследносткодразличитихпримеравокала.
Кадајеупитањуразликаизмеђудвазадатка,првогукомсуиспитаници
ималипредсобомпостојећеречиидругогукомсусециљнефонеме
налазиле унутар непостојећих слогова, може се приметити да су
резултатиперцепцијеудругомзадаткунештонижиупроцентимакада
сеупоредисапрвимзадаткомзаобегрупе.Томожебитипоследицатеже
идентификације вокала у непознатом контексту илимања успешност
решавањазадаткасакојимсенисуранијесретали.Неконзистентност
јеприсутнаувеликојмери,одрелативновисокогпроцентанапреткадо
драстичногпадаутачностинапосттестузапојединевокале.

b. Резултатитестафонемскедискриминације

Као и у случају задатка фонемске идентификације, резултати
тачноститестадискриминацијефонеманалазесеутабелама4и5 за
првиидруги задатакпореду.Наконприказанихпроцената тачности
одговоразасвакипримервокалапојединачно,утабеламасуприказани
резултати статистичке обраде, тј. студентовог т-теста независних
узорака.

5.2.1Резултатитестафонемскедискриминације:задатак1

Табела4.Резултатитестафонемскедискриминације:задатак1
Контраст Пример Тачностдискриминације

претест
Тачност

дискриминације
посттест

Е.Г. К.Г. Е.Г. К.Г.
/i:/-/ɪ/ reach-rich 45% 50% 65% 59.09%
/æ/-/e/ bag-beg 45% 36.36% 55% 59.09%
/ɑ:/-/ʌ/ heart-hut 40% 40.9% 55% 68.18%
/æ/-/ʌ/ bass-bus 40% 45.45% 50% 59.09%
/ɔ:/-/ɒ/ caught-cot 45% 36.36% 55% 40.9%
/eɪ/-/e/ hail-hell 60% 40.09% 60% 54.55%
/əʊ/-/aʊ/ no-now 60% 63.64% 65% 63.64%
/ɔ:/-/ɑ:/ taught-tart 50% 68.18% 45% 54.55%
/æ/-/e/ head-had 40% 45.45% 45% 40.9%
/eɪ/-/ɔɪ/ tile-toil 55% 36.36% 60% 50%
/æ/-/ɑ:/ cat-cart 65% 45.45% 75% 63.64%
/ɔ:/-/əʊ/ bought-boat 60% 59.09% 70% 63.64%
/e/-/ɪ/ let-lit 65% 63.64% 70% 63.64%
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/e/-/æ/ pen-pan 50% 36.36% 45% 50%
/aʊ/-/ɑ:/ cow-car 65% 59.09% 60% 45.45%
/ɑ:/-/ʌ/ car-cut 55% 50% 70% 63.64%
/eə/-/ɑ:/ cares-cars 65% 63.64% 75% 63.64%
/eə/-/ɪə/ fear-fair 75% 63.64% 70% 72.73%
/e/-/ɒ/ let-lot 60% 68.18% 75% 63.64%
/eɪ/-/aɪ/ kate-kite 55% 63.64% 70% 72.73%

Резултатит-теста т=0.854
p=0.398
степенислободе=41
стандарднагрешка
разлике=3.481

т=0.936
p=0.355
степенислободе=41
стандарднагрешка
разлике=3.059

5.2.2Резултатитестафонемскедискриминације:задатак2

Табела5.Резултатитестафонемскедискриминације:задатак2
Контраст Пример Тачностдискриминације

претест
Тачност

дискриминације
посттест

Е.Г. К.Г. Е.Г. К.Г.
/æ-ɑ:/ /pæp-pɑ:p/ 30% 36.36% 45% 40.9%
/u:-ʊ/ /ku:k-kʊk/ 35% 40.9% 40% 54.55%
/ɜ:-ə/ /sɜ:s-səs/ 40% 45.45% 50% 68.18%
/ɑ:-ʌ/ /tɑ:t-tʌt/ 40% 50% 55% 45.45%
/i:-ɪ/ /pi:p-pɪp/ 55% 50% 50% 59.09%
/ɜ:-ʌ/ /sɜ:s-sʌs/ 50% 54.55% 65% 40.9%
/əʊ-aʊ/ /kəʊk-kaʊk/ 45% 40.9% 55% 59.09%
/eə-ʊə/ /teət-tʊət/ 60% 45.45% 75% 54.55%
/eɪ-aɪ/ /deɪd-daɪd/ 55% 59.09% 60% 63.64%
/ɔ:-əʊ/ /tɔ:t-təʊt/ 55% 63.64% 70% 68.18%

Резултатит-теста

т=0.512
p=0.615
степенислободе=41
стандарднагрешкаразлике
=4.172

т=0.220
p=0.829
степенислободе=
41
стандарднагрешка
разлике=4.767

Кадапогледаморезултатефонемскедискриминацијеутабелама
4 и 5, одмах примећујемо нешто нижи проценат тачних одговора у
односунатестидентификације,нарочитоуслучајудругогзадаткаса
непостојећимречима.Могуће једатаквостањестварипроизилазииз
чињеницедајестудентиматежедаразликујудвагласа,негодаихсамо
идентификују.Бољепостигнућенапосттеступовременоуочавамоикод
експерименталнеикодконтролнегрупе,мадасурезултатинедоследнии
мењајусеузависностиодвокала,штоуказујенаутицајматерњегјезика,
алиидругефакторекојимогуутицатинаперцепцијугласовастраног
језика, попут индивидуалних и психолошких, нпр. анксиозности,
мотивацијеитд.Иакосеуочаваразликакодпретестаипосттестакод
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обегрупе,датаразликаниједовољнадабибиластатистичкизначајна
ниуслучајутестадискриминације.

Овакви резултати упућују на закључак да Андерхилов метод
ниједовеодостатистичкизначајногпобољшањаперцепцијеуодносу
натрадиционалниметод.Каоједанодмогућихфакторакојисуутицали
на такво стање ствари можемо навести временски период трајања
експеримента,јерјесвакакопожељниједаобукатраједуже,иакоаутор
методатврдидајеузпомоћоваквогметодагарантованопобољшањечак
послеједночасовнепримене.Међутим,несмемозанемаритичињеницу
дајеупојединимслучајевимаметоддовеодовисокогпроцентаповећања
тачних одговора на посттесту, иако је изостала статистичка потврда
значајностинапретка.Чињеницадајеитрадиционалниметоддоводио
до побољшања перцепције сведочи о корисности посебно посвећеног
временавежбањуизговора,јерјебилокакавприступделотворнијиод
одсуства пажње посвећене изговору, што има важне импликације за
наставуенглескогкаостраногјезика.

6. Закључак

Након представљања релевантне литературе и истраживања
уобластинаставеизговора,урадусмоизнелирезултатеспроведеног
истраживања. Тронедељни експериментални период обухватио
је експерименталну и контролну групу студената англистике, а
превасходнициљбиојеутврдитидалиједаниновативниметоднаставе
изговораскоријегдатума,методАдрианаАндерхила,имапредносту
односунатрадиционалниметодвежбањаизговора,баркадјеупитању
перцепцијаенглескихвокалаодстранесрпскихученикаенглескогкао
страногјезика.

Узевшиуобзирспроведенистатистичкипрорачун,виделисмо
да напредак у перцепцији није био довољан да покаже статистички
значајнуразликуизмеђу експерименталнеиконтролне групе.Упркос
томе, у резултатима смо видели напредак и у идентификацији и у
дискриминацијифонема, мада се примећује недоследност напретка у
зависностиодпојединачнихпримеравокала.Повременосмомогливидети
дасукодпојединихвокаларезултатиидентификацијеидискриминације
били нижи на посттесту, него при ранијеммерењу.Свакако се такво
стањествариможеобјаснитиинтерференцијомитешкоћамаизазваним
асимилацијомусличневокалнематерњегсистема.Нетребазанемарити
чињеницу да је и традиционалан приступ настави изговора довео до
напреткауперцепцијиупојединимслучајевима,алијеидаљеприсутна
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недоследност, чак и повремено смањење нивоа постигнућа у односу
на претест.Имајући све претходно наведено у виду, неможемо рећи
да је Андерхилов метод довео до значајног побољшања перцепције
у односу на традиционални приступ вежбању изговора, али треба
напоменутида јемогућедасупостојалиодређениометајућифактори
који су потенцијално умањили ефекатметода, попут ненавикнутости
навежбањеизговора,јерсестудентипрвипутсрећусатаквомврстом
наставе,тенедостатакформалногтестирањакојибиутицаонаконачну
оценуистудентенавеодаозбиљнијеприступетестирањима.

Потенцијална ограничења истраживања леже у одабиру
популацијеиспитаника,јербирезултатимождабилијошпозитивнији
у корист Андерхиловог метода ако би се дати метод применио на
ученике млађег узраста. Такође би ваљало предавача што детаљније
упознатисаметодомидозволитимудаметодприменивишепутапре
самогексперименталногпериодасаодређеномгрупомиспитаника,не
билибиосигурандаупотпуностипоштујепоставкеметода.Упркос
ограничењима, сматрамо да резултати истраживања нуде важне
педагошке импликације, тј. смернице настаницима енглеског као
страногјезикаомогућностиприменеједногдругачијегметоданаставе
изговора, који би нарочито млађим ученицима могао приближити
артикулацијугласова.Безобзиранаодсуствостатистичкезначајности,
можемо рећи да метод, ипак, доводи до побољшања и могао би се
применити уз одређене модификације како би довео до што бољих
постигнућа.Методједодатноолакшаваућијернезахтевадодатновреме
заприпремунаставногматеријалаиразличитихпомагала,већједовољна
картафонемскихсимболаиприпреманаставникаусмислупознавања
принципаитехникапоказивањаартикулацијегласова.Ваљапоменути
да је и традиционалан приступ у појединим случајевима утицао на
побољшањеперцепције,што сведочи о прекој потреби примене било
каквогметодаунаставиизговора.

У будућа истраживања би ваљало укључити лонгитудиналну
проверу постигнућа студената који пролазе кроз Андерхилов курс
савладавањаизговора,односнотребалобипоновититестирањенакон
извесногвременаипроверитидугорочностнапреткауперцепцији.
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DanicaM.JerotijevićTišma

HOWTODEPICTTHEPHYSICALREALITYOFSOUND
ARTICULATION?–THEEFFECTOFADRIANUNDERHILL’S
PRONUNCIATIONTEACHINGMETHODONSERBIANEFL

LEARNERSVOWELPERCEPTION

Summary

 Thepaperexplorestheeffectofapronunciationteachingmethodby
AdrianUnderhill(Underhill,2005)onSerbianEFLlearners’perceptionof
theEnglishvowelsystem.Theaforementionedmethodisbasedontheidea
thatpronunciationcouldbevisibleandtouchable,i.e.physicallyreal.
HavingSerbianEFLlearners’pronunciationdifficultiesinmind,i.e.vowels
inthecaseofthepresentstudy(Paunović,2003;Marković,2007),aswellas
thepresupposedinterrelatednessofperceptionandproduction(Flege,1995),
the goal is to investigate the possible advantages ofUnderhill’smethod in
teachingEnglishpronunciation,especiallytheeffectrelatedtotheperception
ofEnglishmonophthongsanddiphthongs.Theconductedresearchconsisted
ofpre-andpost-testingafterthepracticalapplicationofthemethodwithfirst-
year studentsofanglisticsat theFacultyofPhilologyandArts,University
of Kragujevac, divided into an experimental and control group. Although
theresultsdidnotshowstatisticallysignificantdifferencebetweenthe two
groupsinvolvedintheresearch,wecoulddetectconsiderableimprovement
occasionally,thoughofteninconsistentlyacrossvowels.
After the discussion of the results we present important pedagogical
implicationsaimingtoemphasizethepossibilityofimprovingpronunciation
teachingpracticeinSerbianEFLcontexttoteachers,aswellastointroduce
thesuggestionsforfurtherresearch.
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ARЕSEARCHABOUTCHINESETEACHINGIN
BOSNIAANDHERZEGOVINA

Abstract: This paper is based on the present situation ofChinese teaching
inBosniaandHerzegovina(BiH),analyzesmainproblemsofChineseteachingin
BiH,andputsforwardsuggestions:traininganddispatchingofteachers;improved
curriculum;improvedstudyofChineseteachinginBiH.

Keywords: EastSarajevoUniversity,Chineseteaching,PostmethodPedagogy

1.Basicintroduction

Bosnia and Herzegovina (BiH) is located in central and western
parts of theEuropeanBalkans,with about 3.51million populations.With
thecooperation initiativeofChina’sTheBeltandRoad(B&R)and“16+1
cooperation”, the increasing exchanges in economic, culture, education
between China and BiH, Chinese teaching is in its infancy but the trend
isbetter.

The author takes advantage of the favorable conditions for teaching
ChineseinEastSarajevoUniversity,andcompletestheinvestigationofthe
presentsituationofChineseteachinginBiH.

ChineseteachinginBiHstartedfrom2011,underEnglishDepartment
ofPhilosophyFacultyofEastSarajevoUniversity.Itstartedasanelective
course,laterbecameacompulsorycourse.Atpresent,thereare683learners
inBiH.Amongthem,thereare190learnersinEastSarajevoUniversity,185
learnersinChineseclass(amateur)and308learnersinConfuciusInstituteat
SarajevoUniversity.

1 cxz12@160.com
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Form1:BasiclistofChineselanguageteachinginBiH

University Nature Quantity

Number
ofChinese
teacher

Number
oflocal
teachers

Number
ofChina
teachers

Number
of
students

East
Sarajevo
University

Public
universities

1 5 3 2 190

Chinese
class
(amateur)

1
11（Including
excellent
students）

9（Including
excellent
students）

2 185

Confucius
Instituteat
Sarajevo
University

Public
universities

1 6 0 6 308

                                      Total 683

1.1University
1.1.1EastSarajevoUniversity

East Sarajevo University is the only University with Sinology
Department in BiH. East Sarajevo University separated from Sarajevo
Universityin1992,andithas17faculties,includingFacultyofPhilosophy
(and Sinology Department), Agricultural Faculty, Electrical Engineering
Faculty, Mechanical Engineering Faculty, Economics Faculty, Art and
MusicFacultyetc.,distributedin10differentcities.ThehistoryofSarajevo
Universitydatesback to1531,when itwasestablishedbySarajevoOscar
Islamic School, with its modern university history beginning in 1949.
FacultyofPhilosophywasestablishedin1950,asapredecessorofFacultyof
PhilosophyatEastSarajevoUniversity.Atpresent,FacultyofPhilosophyhas
becomethelargestfacultyinEastSarajevoUniversity.Ithas15Departments,
Philosophy,Sociology,Journalism,History,Serbia,Chinese,andEnglishetc.
At the beginning,Chinese coursewas set up by the Faculty, andChinese
Languagewas established under EnglishDepartment. In September 2011,
EastSarajevoUniversitysignedacooperationagreementwithChinaHanban
to set up a Sinology Department, which became the first and the only
SinologyDepartment inBiH. Itholdsgreat significance forenhancing the
understanding and expanding cooperation in various fields betweenChina
andBiH.Thereare156studentsnow.ThebasicsituationofEastSarajevo
UniversityispresentedinForm2:
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Form2:NumberofSinologyDepartmentinEastSarajevoUniversity
Time
Category 2011

year
2012
year

2013
year

2014
year

2015
year

2016
year

2017
year

Undermasters
Enrollment 24 30 23 24 28 31 30
Graduate 0 0 0 0 3 9 6

Masters 0 0 0 0 0 6 6

Chineseclass(amateur) 0 0 0 0 52 71 62

1.1.1.1ChineseUndergraduateEducation

SinologyDepartmentofEastSarajevoUniversityhasbeenincorporated
into European Credit Transfer System (ECTS). One academic year of
undergraduateisequivalentto60ECTScreditsforcorrespondsof1500-1800
hours’study.Undergraduatestudentscompleted4yearsofstudy,completed
240ECTS credits, obtained two professional certificates of Chinese and
English,awardedabachelor’sdegreeinphilosophy,andthereforeawardeda
bachelor’sPhilosophydegree.SinologyDepartment’sundergraduatestudents
cancompletefouryears’study;thereisnolimitaboutextension.Theymay
applyforgraduationinthefourthorfifthyear.

InJuly2016,1379studentspassed theentranceexaminationofEast
Sarajevo University. Every Foreign Languages department of Philosophy
Faculty planed on enrolling 30 students, 31 were enrolled in Sinology
Department, 30 inGermanDepartment, 19 inEnglishDepartment and25
in Russian Department. Sinology Department has developed since 2011
andhasbecomeoneofthemostpopularmajorofPhilosophyFaculty.The
directreasonisthateconomicandculturalexchangesarestrongerthenever
between China and BiH, and another reason is the rapid development of
China’seconomyandcomprehensivenationalstrength.Atthesametime,it
veryvaluedbyChinaAmbassadorinBiH.OnMarch12,2012,WangFuguo,
who isChina’s ambassador inBiH visited JiaoKewho isVice President
ofEastSarajevoUniversityandBabicwhoisDeanofPhilosophyFaculty,
andmetwithChinese teachers and students,where he delivered a speech
- “China’s development” and accepted the local media interview①. On
July1,2015,ChinaambassadorDongChunfeng,whoisonbehalfofChinese
HanbansignedMemorandumofsendingChineseteacherstoEastSarajevo
University, with Grujic, who is president of East Sarajevo University②.
Chinese Ambassador, Mrs. Chen Bo personally attended 15th “Chinese
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Bridge”Chinese ProficiencyCompetition for ForeignCollege Students in
BiHonMay26,2016.

1.1.1.2ChineseMastersEducation

Sinology Department of East Sarajevo University applied to enroll
masters’ qualification in 2015. Prof. Radosav Pusic and Associate Prof.
Ana Jovanovic fromBelgradeUniversity came to evaluate the new study
programmeonJuly21,2016.OnOctober31,SinologyDepartmentrecruited
masters,andsetupthreeresearchdirectionsofChinese-Serbiantranslation,
ChineselinguisticsandChineseliterature.Weenrolledsixmasterstudents,
allofwhichareexcellentstudentsofEastSarajevoUniversity.Theyhaveto
complete120ECTScreditsinayearandwillbeawardedamaster’sdegree
inphilosophy.

1.1.1.3Chineseclass(amateur)Education

SecondaryschoolsinBiHhaven’tsetupChinesecourse.Chineseand
BiHteachersofSinologyDepartmentledexcellentChineselanguagecourse
toprovideChineseclassesforsecondaryschoolstudentsandothersintheir
spare time. Inaddition, theyhavealsosetupcalligraphy, taichiand table
tennisclassessince2015.ChineseclasshasaimedmainlytoteachChinese
dailyconversationsandcultivatetoinitiatetheirinteresting.

1.1.1.4ChineseProficiencyTest(HSK)center

There is Chinese Proficiency Test (HSK) center in East Sarajevo
University,whichistheonlycenterinBiH.LiYujie,whoisadministrative
counselorofChineseEmbassyinBiHandDragaMastilovic,whoistheDean
of Faculty of Philosophy at East Sarajevo University, attended unveiling
ceremonyonSeptember12,2016.ThefirstHSKwasheldinNovember2016.
Therewere72examineeparticipate(2YCT1,6YCT2,1YCT3,14HSK1,21
HSK2,8HSK3,4HSK4,16HSK5),passrateis94%.Undoubtedly,itwill
playapositiveroleinimprovingChineseteachinginBiH,andwillcertainly
layagoodfoundationforthewiderpromotionofChineselanguageinBiH.
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1.1.1.5ChineseBridgePreliminaryContest

EastSarajevoUniversityheldfoursessionsofPreliminaryContestin
BiHofChineseBridgeChineseProficiencyCompetitionforForeignCollege
StudentsandtwosessionsofPreliminaryContestinBiHofChineseBridge
Chinese Proficiency Competition for Foreign Secondary School Students.

ChampionsofPreliminaryContestinBiHofChineseBridgeChinese
ProficiencyCompetitionforForeignCollegeStudentsarecollegestudentsof
EastSarajevoUniversity.13thChineseBridgeChineseProficiencyCompetition
forForeignCollegeStudentsinBiHwasheldonMay30,2014③.Therewere10
studentsparticipatedcompetition,whichwasthefirstCompetitioninBiH,and
TijanaParadjinawonthefirstplace.14thChineseBridgeChineseProficiency
Competition for ForeignCollege Students inBiH held onMay 14, 2015,
therewereabout300peopleattendingthecompetition,ChineseAmbassador
DongChunfengandDejanBokovic,whoisVicePresidentofEastSarajevo
Universitygavethespeech④.JelenaVujicicwonthefirstplace.15thChinese
BridgeChineseProficiencyCompetitionforForeignCollegeStudentsinBiH
washeld inPaleCulturalCenteronMay26,2016③,ChineseAmbassador
ChenBoandGrujic,RectorofEastSarajevoUniversityandGrkovic,whois
BiHForeignAffairsDepartmentofAsiaandAfricaSecretary,etc.attended
the competition.DorotejaKlacarwon thefirst place. 16thChineseBridge
ChineseProficiencyCompetitionforForeignCollegeStudentswasheldin
BiHonMay25,2017,AndjelaDjordawonthefi4rstprize.Thefourchampions
all representedBiH inChina participating inChineseBridge competition,
winning as a prize of half year scholarship to study inChina half a year.

ChampionsofPreliminaryContestinBiHofChineseBridgeChinese
ProficiencyCompetitionforForeignSecondarySchoolStudentsaresecondary
school students of Chinese class (amateur) of East Sarajevo University.
SinologyDepartmentofEastSarajevoUniversityheldPreliminaryContest
inBiHof9thChineseBridgeChineseProficiencyCompetitionforForeign
SecondarySchoolStudentsonAugust29,2016,whichwasthefirstinBiH,
two secondary school students participate in 9th Chinese Bridge Chinese
Proficiency Competition for Foreign Secondary School Students, and two
studentsparticipatedintheobservationgroup.10thChineseBridgeChinese
ProficiencyCompetitionforForeignSecondarySchoolStudentsheldonJune
29,2017,twosecondaryschoolstudentsparticipatein10thChineseBridge
Chinese Proficiency Competition for Foreign Secondary School Students.
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1.1.2ConfuciusInstituteofSarajevoUniversity

Confucius Institute at Sarajevo University held unveiling ceremony
onApril 2, 2015, co-founded byChinaNorthwestNormalUniversity and
SarajevoUniversity, which is the first Confucius Institute in BiH⑤. Dong
Chunfeng, who is China Ambassador in BiH and Afdis Pasic, who is
PresidentofSarajevoUniversityaswellasLiuZhongkui,whoisPresident
of China Northwest Normal University attended the unveiling ceremony.
The presidents of Confucius Institute are Dr. LaWeixin from China and
MiroslavZivanovicfromBiH.Thereare308studentsfromthebeginningto
October2017.OnJune25,2016,ConfuciusInstituteatSarajevoUniversity
establishedaChineseteachingcenterattheYouthActivityCenterinBrcko
DistrictofBiH.ConfuciusInstituteinBiHwasestablishedtoprovidestudents
withmore opportunities to learnChinese and understandChinese culture.

1.2Teachers

SinologyDepartment’sdeanisDr.BojanaPavlovic,whogotBachelorof
ChineseLanguageandLiteratureatBelgradeUniversityin2004,gotMaster’s
degreeinChineseLanguageandLiteratureofNanjingNormalUniversityin
2007,andgotDoctorsdegreeinChineseLanguageandLiteratureofNanjing
NormalUniversity in2011, teachingheresince2012..Thereare twolocal
teacherassistantsJelenaVujicicandDorotejaKlacarrecruitedinJune2017.
Therehavebeen6government-sponsoredteachersfromChinasince2011.

There are 3 government-sponsored teachers and 3 volunteers from
ChinainConfuciusInstituteatSarajevoUniversitycurrently.

1.3Textbooks

ChinesetextbooksusedbyEastSarajevoUniversityaremainly“New
PracticalChineseTextbooks”(editedbyLiuXun,2002,BeijingLanguage
andCultureUniversityPress),“ChineseGrammarforForeigners”(LiDejin,
Cheng Meizhen, 1998, Chinese Teaching Press), “Contemporary Chinese
Language “ (edited by Wu Zhongwei, 2003 edition, Chinese publishing
Press) etc. There are self-teaching materials by teachers, for example
“AncientChineseLanguage”.Government-sponsored teachers fromChina
lead students to translate “NewpracticalChinese textbooks” fromBook1
toBook4intoSerbianLanguage,andrecordedaudiomaterialsinChinese
andSerbianLanguage,which is used in teaching. It’s a goodmethod and
providesagreatconvenienceforstudents.Ithashelpeduswithcreatinganew
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wayto teachChinese toBiHstudents inaccordancewith localconditions.
Chinese textbooks used by theConfucius Institute at Sarajevo aremainly
“NewpracticalChinesetextbooks”(editedbyLiuXun,2002edition,Beijing
Language and Culture University Press) for adult classes, “Followme to
learnChinese”(ChenYieditor,2008edition,PekingUniversityPress) for
secondaryschoolstudents,“MonkeyKingChinese”(LiuFuhua,WangWei,
ZhouRui’anedited,BeijingLanguageandCultureUniversityPress (child
version)forkindergartenclass.

Therefore,ChinesetextbooksallteachPinyinandsimplifiedChinese
charactersinBiH.TheshortesttextbookisacontrasttextbookofSerbianand
Chinese.

1.4StudyingChineseinChina

In addition to learning Chinese in BiH, students also study abroad
throughChinesegovernmentscholarships(mainlyoneorhalfayear).There
are54students(2in2012,1in2013,5in2015,16in2015,19in2016and11
in2017)toreceiveChinesegovernmentscholarshipstostudyinChinasince
establishmentofSinologyDepartmentofEastSarajevoUniversity.

2.Problems

Throughtheinvestigation,wefoundthatalthoughthedevelopmentof
Chinese teaching inBiH is relatively fasterandbetter, therearestill some
problemsinteachingduetoitsweakfoundation.

2.1Seriouslackofteachers

SinologyDepartmentofEastSarajevoUniversitybeganinSeptember
2011,butuntilMarch2017,onlyoneBiHteacher.Twonewteachers(theyare
mastersofSinologyDepartmentofEastSarajevoUniversity)wererecruited
inAprilandJune2017.Theyneedalongprocesstobeexcellentteachers.
There are two Government-sponsored teachers every year. There are 156
studentscurrently.Theratioofteachersandstudentsis1:31.Sincethisyear,
teachershavetaughtmastersaswell,theirworkloadistoobig.Sincelastyear,
twoGovernment-sponsoredteachersandtheHeadofSinologyDepartment
mustteachmasterstudentsaswell.Thisshowsaseriousshortageofteachers.
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2.2Thecurriculumisunreasonable

ThecoursesofSinologyDepartmentofEastSarajevoUniversityare
divided intocompulsoryandelectivecourses.Thecompulsorycoursesare
divided intoprofessional andpublic compulsorycourses.Theprofessional
courses are divided into three languages: Serbian, Chinese and English.
StudentscanalsochooseGerman,FrenchandRussianetc..Chinesecourses
areChineseCharacters,ChineseHistory,AncientChinese,ChineseArt,and
Chinese-Serbian translation. English courses areModern English, English
History, English Linguistics, English Literature, Semantics, Syntax, and
EnglishTeachingMethod. Public compulsory courses arePsychology and
Pedagogy.BesidesGerman,French,Russian,electivecourseshaveChinese
Modern History,Ancient Chinese Literature, Chinese Philosophy, British
Modern Literature (Poetry), British Postmodern Literature, American
Literature. Sinology Department’s students need to complete 240 ECTS
credits,includingcompulsorycourses216credits(professionalcompulsory
course204credits,publiccompulsorycourse12credits)andelectivecourses
24credits.Professionalcourses include:16credits forSerbiancourses,95
credits for Chinese courses, 93 credits for English courses; 12 credits for
publiccompulsorycourses.SeeForm3:
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Form 3: Curriculum for Sinology Department of East Sarajevo
University

Course
Classification

CourseName

First
year

Second
year

Thirdy
ear

Fourthyear
Credit

First
Sem

Senc
Sem

Firsт
Sem

Sencond
Sem

First
Sem

Sencond
Sem

First
Sem

Sencond
Sem

Com
pulsorycourses

Professionalcom
pulsorycourses.

Serbian 3 3 3 3 4*4=16

Chinese

Comprehensive
Chinese

8 8 6 6 6 6 6 6 8*8=64

Chinese
Character

2 4

Chinese
Culture

2 2 2*2=4

Chinese
Grammar

2 5

Chinese
History

2 2 3*2=6

Ancient
Chinese

2 4

ChineseArt 2 4

Chinese-
Serbian
Translation

2 4

English
Modern
English

6 6 6 6 6 6 6 6 7*8=56

British
History

4 2 4*2=8

English
Linguistics

2 2 4*2=8

Britishl
iterature

4 4 4*2=8

Semantics 4 4

Syntax 4 5

English
TeachingMethod

4 4

Public
compulsory
course

Psychology 4 4 4*2=8

Pedagogy 4 4
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Electivecourses

German 2 3
French 2 3

Russian 2 3

ChineseModernHistory 2 3
AncientChinese
Literature

2 3

ChinesePhilosophy 2 3
BritishModern
Literature(Poetry)

2 3

BritishPostmodern
Literature

2 3

AmericanLiterature 2 3

Note:Electivecoursesatthirdandfourthyear,upto6creditspersemester,upto24credits.

The curriculum is unreasonable from Form 3: First, the amount of
Chinese courses isn’t enough. Chinese courses (95 credits) accounted for
39.58%oftotalcredits;Englishcourses(93credits)accountedfor38.75%
oftotalcredits,bothofthemevenlydivided,itisclearthatthetotalamount
of Chinese courses isn’t enough. Second, the curriculum structure system
isunreasonable.ThepurposeofChineseas a second language teaching is
to cultivate the ability of learners to communicate in Chinese. However,
there are no listening, speaking and reading courses, and the emphasis on
communicativecompetenceisnotobvious.Somecoursesarenotbeingtaught
inasuitabletime,suchasgrammarclassofferingforsecondsemesterofthe
firstyearofstudying,whichisobviouslytooearly.

Although Sinology Department was established in September 2011,
therewereonlyone local teacherandtwoGovernment-sponsoredteachers
fromChinaforalongtime,allcoursesarrangedbyEnglishDepartmentuntil
now,itcanbesaidthatSinologyDepartmentisstillinatransitionalperiod,
anddidnotbecomeSinologyDepartmentintruesense.

2.3Graduationrateisverylow

There are 18 masters from Sinology Department of East Sarajevo
Universityestablishedin2011.(Seetable2), thegraduationrate is22.9%.
I interviewedmanystudents, themain reasonsare:First, tendency togive
upstudy.Someof themgaveupstudyforeconomyreasons,appliedfora
temporarywork,maybetheywillreturntocontinuetocompletetheirstudies
if their economic conditions permit, so it elongated graduation time and
itpulleddown thegraduationrate.Someof themare reluctant tobear too
muchlearningpressureforvariousreasonsandhaveoptedforatemporary
dropout, permanent dropout or transfer university. Second, passively
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abandon study.Someof them feel learningChinese is difficult, they can’t
overcomeculturalbarriers,andcannotgetcreditsofChinesecoursesorother
courses,whichmadethemhavetogiveupstudy.Ofcourse,fromthelower
graduationratewealsoseetheEastSarajevoUniversityrigorousmission:to
ensurethequalityofgraduation.Thosestudentswhodidnotgetcreditscan
notgraduateasexpected.Butinanycase,graduationrate22.9%isworthy
ofourthought.

3.Suggestions

Inordertosolveproblemsmentionedabove,promotedevelopmentof
ChineseteachinginBiH,andbettermeettheneedsoftheChinesetalentsin
BiH,weputforwardthefollowingsuggestionsandcountermeasures:

_________________

3.1Traininganddispatchingofteachers

Sinology Department enrolled 6 masters (including the 3 Chinese
Bridge champion), through two-way selection, according to their research
direction, the 3 Chinese Bridge champion chose government-sponsored
teachers fromChina todo theirmaster tutor,Chinese teachers teach them
Chineselinguistics,Chineselanguageandculture,Chinesemodernliterature,
Chinesecontemporaryliterature,andgivethemall-roundguidancefromtheir
Chinese level to theChinese teaching level.At present, twomasters have
been recruited as the new teachers ofSinologyDepartment.OnNovember
5, 2016, dean of SinologyDepartment led three champions to participate
inCentral andEasternEuropean countries Sinology research andChinese
teachingseminarsbyConfuciusInstituteatLatviaUniversity.OnNovember
10,2016,JelenaVujicicparticipatedin“TraininglocalChineseteachersin
CentralandEasternEurope”,which is thefifthChinese language teaching
theoryandskillsforChineseteachersinCentralandEasternEuropeTraining.
ThismeetingheldinConfuciusInstituteatLorraineUniversityinHungary.
Thesemeasurescanallleadtobetterworkingconditionsofthelocalteachers.

At the same time, SinologyDepartment ofEast SarajevoUniversity
shouldstrengthencooperationwithEuropeanChineseTeachingAssociation,
whichwasestablishedonJanuary31,2015.“EuropeanChineseLanguage
TeachingAssociationaimstopromoteandimproveteachingandexchange
of Chinese language and culture in Europe. It provides a platform for
mutualexchangeandcooperationforEuropeanChinese language teaching
associations and individuals. Its purpose is to promote Chinese language
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teaching and cultural studies in Europe.”⑥Sinology Department of East
Sarajevo University should actively involve in all activities organized by
EuropeanChineseTeachingAssociation.

We should support that Sinology Department of East Sarajevo
UniversityistrainingbaseforcultivatingnativeChineseteachersofBiH.Not
onlytosupportSinologyDepartmentofEastSarajevoUniversityestablishes
theirownteachers,butalsoforBiHtocultivatenativeChineseteachers.East
SarajevoUniversityisChinesetalenttrainingbaseofBiH,whichcultivatethe
fourChinesebridgechampions.Theyaretalentstogetherwiththeexcellent
studentsteachinginChineseclass(amateur).BasedonSinologyDepartment
ofEastSarajevoUniversity,influentotheruniversities,andpromoteChinese
teachinginprimaryandsecondaryschoolsinBiH.

Chinesegovernmentshouldcontinue tosend teachers.From2011 to
now,sixteachershavebeensent;thedevelopmentofSinologyDepartmentis
inseparablefromtheirsilentdedication.

3.2Reasonablecurriculum

Atpresent, the curriculumofSinologyDepartment ofEastSarajevo
Universitymaybe an expedientmeasure in the absence of teachers.With
cultivationofteachers,itisnecessarytorethinktheexistingcurriculumand
teachingplan.Accordingtonewsituation,weshouldincreaseproportionof
Chinesecourses,andchangeChineselistening,speaking,andvocabularybya
comprehensiveChinesesituation,atthesametime,weshouldbetocultivate
talentofapplyingofChinese,strengthentheirChineseskillstraining.

According to urgent need situation for some professional Chinese
talentofBiH,weshouldadjustcurriculum.Therearemanyneedsoftrading
withChina, traveling toChina,we should drawup teaching plans, set up
relatedcourses,andevenorganizeteachingmaterials.Somepeoplethinkthat
it is verypromising for theChinesepeople todevelop tourism inBiH,of
course,thisrequiresspecializedresearch.SinologyDepartmenthasopeneda
translationcourse,butalsoneedthecorrespondingtourismagenda,tourism
lawsandregulations,tourismpsychologyandothersupportingcourses,the
curriculummustpayattention to the studentsofgoodprofessionalquality
training.
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3.3StrengtheningresearchofChineseteachinginBiH

Thefundamentalwaytosolveaboveproblemsliesinresearchofthe
currentsituationanddemandofChineseteachinginBiH.Since2011,teaching
ChineseinBiHhasbasicallylackedrelevantmacro-researchandguidance.
Theteachingplanandthecurriculumarelackofdetailedinvestigationand
study.Not only the number of teacher isn’t enough, but the teacher often
change,which leads to inconsistency.We shouldhavea senseofmission;
have responsibility to help students who choose Chinese learn Chinese
well, throughourhardworkmake themnot to regret their choice.Weare
responsibleforthefutureofChineseeducationinBiH.Wecannotchangethe
objectivecausesofstudentsinBiH,suchasfamilyeconomy,butwecando
ourbesttoimproveChineseteaching.Thisisourmissionthatweshoulddo
agoodjobofChineseteaching;helpstudentstoovercomeculturalbarriers,
improvethegraduationratefromtheperspectiveofChineseteachingsothat
theyhaveachanceinthefuture.

3.3.1StrategiestoStimulateMotivationinLearningChinese

Teachersshouldmakefulluseoftheoryoflearningmotivation,stimulate
motivationtolearnChinese,helpstudentsestablishtheirowninternalstability
ofincentivemechanismtoenablestudentstokeeptheirinterestoflearning
Chinese.

3.3.1.1 Establish a harmonious relationship between teachers and
students

Teachersshouldcommunicatewithstudents,andtimelylistentostudents
onteachingandlearningfeedback.Intheclassroomteachersshouldalways
maintaintheirownaffinitytoeliminatethetensionofstudents,usemodern
communicationtoolssuchasWeChat,Facebooktomaintaincommunication
withstudentstoestablishafter-classinteractionandshareeachother’slife,
workandlearning.Studentscanaskquestionsatanytime,teachersprovide
individualcounseling,whileteacherswillalsosendtothemrelevantmaterials
aboutChineseculture. Ifwemake students feel that “MyChinese teacher
isalwayswithme”,theirdifficultieshavedisappeared,whichwillenhance
their self-confidence in learningChineseand improve theirenthusiasmfor
learningChinese.
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3.3.1.2Culturalinfiltrationassiststeaching

ChineselanguageandChineseculturehasalwaysbeeninterdependent,
a moderate understanding of China’s geographical environment, cultural
customs etc. will be mobilize their integrative motivation of learning
Chinese.This teachingcannotbevividly reflected in textbooks; therefore
itisnecessarytousemodernteachingmethods.Studentsaresoyoungthat
theyarealwaysverykeenonnewthings,itiseasyforthemtoacceptsome
ofcontemporaryChineseculturewatchingvideosduringtherecess,suchas
Chinesemusicshow“ourShanghai”,“Yangtze“by“VocalForce”,whichwill
shortendistancebetweenChinesecontemporarycultureandBiH’culture,so
that they accept influenceofChinese culture unconsciously, and also start
fallinginlovewithChineseculture.Notgivingthemopportunitytowatch
thewholevideo,justsomeinserts,wemobilizetheircuriosityandgetthemto
bemotivatedforfurtherresearch.Thismoderatecultureinfiltrationcanhelp
studentstoestablishtheirowninternalstabilityofincentivemechanism.Itis
goodforkeepingtheirintegrativemotivationoflearningChinese.

3.3.2StrategiestoStrengthenChineseClassroomTeaching

Atpresent,Chineseclassroomteachingisthemainposition,whichis
thestageourteachercancontrol.Chineseteachingphilosophyof“Postmethod
Pedagogy”basedontherecognitionofclassroomteachingahighpractical,
comprehensive and dynamic. It is teachers who play a vital role that for
students to successfully study inChineseasa second languageclassroom.
“Postmethod Pedagogy” is similar with teaching students in accordance
with their aptitude in the traditional Chinese teaching, which is only that
give different education to different students’ interest, ability and other
specificcircumstances.Teachershouldnotonlyteachstudentsbytheirown
measures,butalsoaccordingtoteachingmaterials,environment,interaction,
etc. to make a comprehensive and timely appropriate treatment. Chinese
teachers should try to conduct a comprehensive investigation and analysis
ofthevariousvariablesinteaching.Onthisbasis,theywilladjustteaching
strategies,andthensumuptheirlessons,reflectandrevisetheirbeliefsand
absorbnewideas,buildtheconceptofpracticalprinciplestoformtheirown
evenimmatureteachingtheory.

Attention to initial Chinese pronunciation, character teaching. The
initial sixweeks are thekeyperiod for a foreigncollege studentwho is a
beginner. Under the correct guidance of Chinese teachers, they will be
able todevelopcorrect“wordsense” in thefirst sixweeksand layasolid
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foundationforfuturestudyofChinese.Wemustfindwaystohelptheirinitial
pronunciation,learningChinesecharacters.Afterstudy60class（45minutes
eachclass）insixweeks,foreignstudentscanmaster21initials,38finals,
mastertheChinesecharactersofthesixbasicstrokes(dotstroke,horizontal
stroke,verticalstroke,left-fallingstroke,right-fallingstroke,raisingstroke),
12 compound strokes; Chinese characters generally stroke rules: first
horizontalstrokesecondverticalstroke(suchas十),first left-fallingstroke
second right-falling stroke(such as人), from left to right(such as妈), from
toptobottom(suchas只),firstoutsidesecondinside(suchas月),firstoutside
secondandinsidethensealed(suchas国),firstmiddlesecondtwosides(such
as小),master110Chinesecharacters(including60basicChinesecharacters).
Ashigh-risebuildingscannotignorefoundation,wemusthelpbeginnersto
builda"foundation"-ChinesepronunciationandChinesecharacter.Inthe
initialphoneticsteaching,studentsinBiHhavesomedifficultiesinresolving
the initials j, q, x, and it is difficult tomaster the finals ü. It is necessary
to correct teaching in addition to the explanation and practice spelling.
Atthesametimeteachingthefourtonesisahardwork,thesecondtoneand
thefourthtoneistheirdifficulty,weneedtoleadthemdoalotofpractice.
Combinedwith theircharacteristics,wecanbe throughapoem"Theview
onGuanQueTower"topractice,thispoemhasboth“j”(theinitialof"尽"
consonants),“q”(theinitialof"雀"),and“ü“(Thefinalof"欲"),inadditionto
thefourtonesmakingwonderfulrhythmandcadence.Thispoemgivesthem
areferenceframefortheirdifficult,sowecansolvetheirvoiceproblemsin
thefunandpoeticsolution.Thisisonlytheshallowestlearningofthispoem;
theywillnaturallybehigh-spiritedbyChinesenationalspiritimpresseduntil
they understand thismagnificent, far-reaching connotation of the 20-word
poetry in the future. In the early teachingofChinese characters,we teach
fromthepictographiccharacters,whichareinlinewiththeircognitiveway,
sothattheycompletethewritingofsquarewordswithChineseancientsto
"painting”withrelaxedmindandsenseofappreciation.Atthesametime,we
tellstudentsnottohavecirclestrokeswhilewritingandtoavoidtriangular
stroketheyoftendraw"中"intoacircleinthemiddleofaverticalstroke,
or draw the third strokeof "云" into a triangular stroke.There are lots of
softwaredeveloped tohelpwith thewritingofChinesecharacters strokes,
but thesesoftwarescanonlyplayasupportingrole,whichcannotreplace
the teacher's demonstration.Theymust be paint one stroke by one stroke
on theblackboard.Afterwritingcharacters,using leading reading, reading
together,etc.tohelpstudentsrememberbasicwords.Throughtestfoundthat
theproblems incharacterswhichare then stressed,we should let students
repeatedlypractice. In short, teachersmust havedeep love for students in
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earlyteachingofChinesecharacters,lookforwardtothemtolearnhowto
writebeautifulwords,andletstudentsfeeltheteacher'sjoy,studentswillget
greatconfidence,andthentheywillbehappytoseetheirwork,whenlearning
Chinesebringshimintoasenseofaccomplishment,teachingisthenearest
fromthesuccess.

Chineseteachingisascience.Onlywehavearigorousattitudetofollow
its inherent laws, we can ensure steady development of Chinese teaching
career in BiH.All aspects of Chinese teaching, from the overall design,
teachingmaterials,classroomteachingtoassessmentandtesting,needtobe
re-examined.Someneedre-structuringaccording to theactualneeds,such
ascurriculum,teachingplanandsoon.Ifweattachimportancetothestudy
ofChineseteachingitself,Chineseteachingcanbespontaneousandfree.At
thesametime,weteachingChinesecannotinanysensebejustpassingthe
knowledgeontostudents;wewanttocausetheirinterestandmotivationto
learnChinese.HelpingyoungpeopleinBiHwhochooseChineselanguage
asalifecall,givingthemmoredevelopmentoftheirownabilitytofurther
improvetheirpersonality,notonlythedisseminationofChineseculture,but
alsoasaresponsibilitytohumanculture.Chineseenterprisesparticipatedin
the large-scaleexhibitionofMostar in2015.Sarajevo“16+1cooperation”
economicandtradeforumwhichwassuccessfullyheld, therewerearound
150 participants of Chinese government and entrepreneurs delegation
creating thebiggestscaleofbilateralexchangessince theestablishmentof
diplomaticrelationsin21years.EnterprisesofBiHgottoChinatoparticipate
in“16+1cooperation”InvestmentandTradeFair.ThermalPowerStationat
Stanariwasofficiallycompleted,whichwasthefirstlarge-scaleinfrastructure
cooperationprojectbetweenChinaandBiH,andthefirstprojecttocomplete
the10billionUSdollarspecialloanwith“16+1cooperation”.Thecompletion
oftheprojectwillcreateabout1,000JobsforBiHcitizens.⑦Itisforeseeable
thatChinese teachingwill be further developedwith the great impetus of
social demand. It is believed that the further development of the relations
betweenChinaandBiHwill injectnewimpetus into thecauseofChinese
teachinginBiH.

As educators engaging in Chinese teaching, we should seize the
opportunitytopromoteexchangesandcooperationbetweenChinaandBiH,
cultivatemoreoutstandingChinesetalents.Throughcontinuousimprovement,
webelievethatChineseteachinginBiHwillbeonthenextlevel,andgetthe
rapiddevelopment.
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CuiXiuzhong

ИСТРАЖИВАЊЕОНАСТАВИКИНЕСКОГЈЕЗИКАУБОСНИ
ИХЕРЦЕГОВИНИ

Резиме

Овај рад заснован је на трнутној ситуацији када се говори о
наставикинескогјезикауБиХ,анализираглавнепроблемеподучавања
кинескогјезикауБиХипредлаженекеодначинапобољшањанаставе:
усавршавањеслањанаставника;побољшанинаставнипланипрограм;
побољшањеизучавањанаставекинескогјезикауБиХ.

Кључне ријечи: Универзитет у Источном Сарајеву, настава
кинеског,пост-методичкипериоднаставекинескогјезика
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МаријанаМатић1DOI10.7251/TOMNIS1701361M
УниверзитетуКрагујевцуОригиналнинаучнирад
Филолошко-уметничкифакултет

МОТИВАЦИОНИСТАВОВИПРЕМАУЧЕЊУЕНГЛЕСКОГ
ЈЕЗИКАСТУДЕНАТАИОДРАСЛИХПОЛАЗНИКА

КУРСЕВАСТРАНИХЈЕЗИКА

Уовом раду истражују се и пореде ставови према учењу енглеског
језикаимотивацијастуденатанаКатедризаПримењенуиликовнууметност
Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу где је енглески обавезан
предметнаосновимстудијамаиодраслихполазникакурсеваенглескогјезика
којисусамосталнодонелиодлукудатекурсевепохађају.Анализајеизвршена
према социјално-динамичкој перспективи Золтана Дерњеија методом
упитника,апремаЛикертовојскалиикоришћењемсофтверскогпакетаСПСС,
како бисмо утврдили статистичку значајност разлика међу аритметичким
срединама.РезултатиовогистраживањапотврђујупримењивостДерњеијевог
социо-динамичкогмоделаинамикроистраживањамотивационеструктуреза
учењестраногјезикауспецифичнимобразовнимлокалитетимаипосебним
образовнимситуацијама.

Кључнеречи:мотивација,интегративност,„идеалноја“,„препоручљиво
ја“eтноцентризам,стрaходасимилације

1 merimaks@gmail.com
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Увод

У примењеној лингвистици мотивација се дефинише као
„[...] покретачка снага која у одређеној ситуацији води ка акцији“
(Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguisticс,
21.8.2014.).Бројнаистраживањапоказаласудамотивацијапредставља
једанодзначајнихфакторакојиутиченауспехуучењустраногјезика,као
идапостојипозитивнакорелацијаизмеђунивоамотивацијеипостигнућа
ученика.Постојестановишта(Stern,1983)даафективнифактори,међу
којеспадаимотивација,процесуучењадоприносеподједнако,ачесто
ивише,коликоикогнитивнифактори.Шуман[Schuman](1976,p.143)
чактврдидабезафективнихфакторакогнитивниуопштенебимогли
даделујујерсуониустварипокретачиафективнихфактора.

Постојинеколикопериодаупроучавањумотивацијеуобласти
страних језика: социјално-психолошки, процесни и социо-динамички
период(Ushioda&Dörney,2012).Гарднер[Gardner]јешезедесетихгодина
двадесетог века започео истраживања из ове области. По Дерњеиу
(Dörney&Ushioda,2011)социјално-психолошкипериодуиспитивању
мотивације, који је између осталог заговарао Гарднер, углавном
карактеришу истраживања везана за то како ставови ученика према
одређеном страном језику, његовим говорницима и култури, утичу
на жељу појединца да учи тај језик. Гарднерова (1972) истраживања
спроведенауКанади,убилингвалнојзаједници,довеласудозакључка
да ставови ученика према језику, култури и његовим говорницима
у многоме утичу на успех у учењу одређеног језика. У овим се
студијамапопрвипутпомињеиистичеразликаизмеђуинтегративне
и инструменталне мотивације. Гарднер је интегративност дефинисао
каозаинтересованостзаучењедругогјезикасациљемдасепојединац
приближи другој језичкој заједници. Интегративност према томе
укључује отвореност и поштовање других културолошких група и
њиховогначинаживота,ауекстремномобликуипотпунуидентификацију
са том заједницом, па и раскидање веза са групом из које појединац
потиче(Gardner,1985).

Деведесетихгодинадвадесетогвекадошлоједоизвесногзаокрета
утеоријамамотивацијеуучењустраних језика,тесуистраживањаи
истраживачиуоквируновогкогнитивно-ситуационогметодауложили
напоредапремостејазизмеђутеоријамотивацијеуоквируобразовне
психологијеионихуоквируучењастраногјезика(Dörney,2011,p.47).
Критиковало се претерано поклањање пажње друштвеној димензији
мотивације на уштрб других аспеката. Заснивајући се на значајним
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теоретским достигнућима у области учења с једне стране, и новим
теоретским стремљењима / правцима са друге стране, настао је нови
моделпроучавањастранихјезикапасамимтимимотивације.ПоДерњеиу
(2009)појаминтегративностидобиојепотпуноновудимензијууодносу
наонукојујепредставиоГарднерјерсусесадаистраживањаобавилана
испитаницимаваноквираКанаде.Поњемуситуацијаучењаенглеског
језикауКанадиможесеокарактерисатикао„интеграција“,алисетоне
можетврдитиизасрединеукојимаученицинемајудиректанконтактса
изворнимговорнициматогјезика,већјезикучесамоушколама,стога
термининтегративностигубисвојепрвобитнозначење.

Почетак двадесетпрвог века обeлежио је настанак процесног
моделамотивацијеуоквирукојегсеистражујупроменеумотивацији
са протоком времена (Dörney, 2000; Ushioda&Dörney, 2011). Новина
је да се мотивација посматра као темпорална, динамичка структура
којасетокомпроцесаучењамења.Слабостовогприступаогледасеу
нејaсноћивезанојзапрецизновременскодефинисањепроцесаучења,а
такођеиуспостављањаграницаизмеђупроцесаучењастраногјезикаи
другихпроцесаучењаукојеученикможедабудеукљученистовремено
(Dörney,2005).

Подстакнутпроучавањемовихприступаињиховихнедостатака,
Дерњеи је са становишта социо-динамичке перспективе проучио
мотивацијузаучењестранихјезика.Надаље,Дерњеи(2009,24)сматра
да оно што додатно оспорава Гарднеров концепт интегративности
јесте процес глобализације и појава енглеског као глобалног језика.
ПоАрнету [Аrnett] (2002) услед настанка и постојања новог светског
пореткадолазидостварањабикултуралнихидентитета.Онисуједним
деломукорењениудомаћојкултурипојединца,адругимделомутом
глобалном идетитету. С обзиром на чињеницу да је енглекси језик
постаојезикглобалногидентитета,нејаснојекакодефинисатињегове
изворнеговорнике,односноонудруштвенуикултуролошкузаједницу
сакојомћеученицинастојатидасепотенцијалноидентификују.

Због свих горе наведних разлога Дерњеи се окренуо
психологији и популарним селф-теоријама у настојању да нађе
излаз из интегративности. У психологији селф концепт се односи на
самопоимање, односно на субјективни доживљај властите личности
(Shavelson,R.J.,etal.,1976,p.424).Каоелементконцептасебенаводи
сесликаосеби(selfimage)којупојединацимаиствара,акојазаједно
сасамопоштовањем(selfesteem)проистичеизсхемаселфа–схемасебе
(selfschemes),којеформирају,похрањујуикласификујукарактеристике
које појединац има о себи, другима и свету у коме живи. Дакле,
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поимање – концепт себе одвија се како на индивидуалном тако и на
друштвеном нивоу индивидуалном (Gross, 1992, p. 35). У складу са
новомперцепцијомитежњомдаизађеизпојмаинтегративностикоји
једотадабиоуоптицају,Дерњеи(Dörney&Csizer,2002,p.456)сматра
дапојаминтегративностинетребадефинисатикаотежњузастапањем,
приближавањем и идентификацијом са изворним говoрницима и
њиховомзаједницом,већкаопроцесидентификацијесапоимањемсебе
(селф-концептом)појединца.ПоДерњеиу,уколикоје„идеалноја“ученика
повезано са овладавањем неким страним језиком, тј. aко слика којој
учениктежиподразумеваовладавањетимјезиком,можеморећидајеон,
ускладусаГарднеровомтерминологијом,интегративномотивисан.То
значидајеглавнатежњаДерњеијеветеориједасепојаминтегративности
усвомтрадиционалномсмислуизједначиса„идеалнимја“.ТакоДерњеи
(2011, стр. 86) у оквиру социо-динамичкеперспективепредлаженови
моделинтегративностикојиукључујеследећетридимензије:
–„идеалноја“(idealself)којепредстављасвеонеособинекојепојединац
настојидапоседује,укључујућижеље,циљевеитежњетогпојединца.
Ако слика којој ученик тежи обухвата овладавање неким страним
језиком,његовамотивацијазаучењејеснажнајерпокушавадасмањи
јазизмеђуактуелнесликеиидеалнесликеосеби;
– „препоручљиво / пожељно ја“ (ought-to self) подразумева особине
за које појединац сматра да треба да има како би испунио одређена
очекивања,иизбегаонегативнепоследице.Овадимензија јерезултат
обавезаиодговорностипојединцакаоученикаиодговараекстринзичним
типовимаинструменталнихмотива;
‒искуствопојединцауучењустраногјезикакојесеодносинамотиве
везане занепосредноокружењеукојемсеобављаучење (нпр.утицај
наставника,наставногплана,другихученика,итд.).

Дерњеијева теорија представља спој теоретских достигнућа
у истраживањумотивације у учењу страних језика и истраживања у
областипсихологијеличности.

Након вишегодишње студије у Мађарској (Dörnyei, Csizér &
Németh,2006), он јепоставиочврсте темељесвојој теорији, а касније
јеуследиловишеистраживањакојасуобезбедилачвршћеемпиријско
утемељење.НајважнијестудијесуспроведенеуЈапану,КинииИрану
(Ryan 2009; Taguchi et al., 2009), а поред ових главних димензија ове
теорије (идеалногипрепоручљивог /пожељног ја)испитиванесу још
некедимензијеважнезамотивацијууучењустраних језика,каошто
сустраходасимилацијеиетноцентризам.Етноцентризамседефинише
као истицање припадности етничкој групи, што представља основу
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друштвене интегрисаности и идентитета појединца или те групе
(Hrvatski leksikon, 2017).Под страхомод асимилације подразумева се
страх од губитка свог културног идентитета услед присуства друге
културе.Упроцесуасимилацијепојединциилигрупеприхватајудругу
културу као сопствену, њен језик, обичаје, начин живота и слично
(Žegaracidr.,2016,p.20).

Држећисеновогсхватањаинтегративности,уовомистраживању
се бавимо примењивошћу и специфичностима манифестовања
Дерњеијевог социо-динамичког модела мотивације за учење страног
језика, у посебним образовним локалитетима, у једном граду и
упоредноудвеобразовнеинституцијеукојимасеучиенглескијезик.
Сврха оваквог истраживања није уопштавање резултата добијених
испитивањемрепрезентативнихузораканавелику(инужношаролику
тј. нехомогену) популацију, већ откривање специфичне мотивационе
архитектурезаконкретнегрупеонихкојиучеодређенистранијезик,и
премакојиматребаприменитиспецифичнеметодеучења.

Анкетноистраживањемотивационихставова

Емпиријски део овог рада било је анкетно истраживање
спроведенонаузорцимаод64студентаОдсеказапримењенуиликовну
уметностФилолошко-уметничкогфакултетаи27одраслихполазника
школе страних језика, уКрагујевцу, током октобра 2017. године.Оба
узоркасуупунојмерирепрезентативнасамозаовогогодишњестуденте
наведенестудијскегрупе,односнозаодраслеполазникешколестраних
језика у текућој школској години, али се резултати вероватно могу
уопштити и на популацију студената исте студијске групе, односно
полазникашколе,изпретходнихиизнареднихгодина.

Садржајилипредметовогистраживањасумотивациониставови
према учењу енглеског језика, према социо-динамичком моделу
ЗолтанаДерњеија(Дерњеи,Ушиода,2011)ипремамоделуистраживања
Анице Крсмановић и Катарине Аксић (2015). Сходно томе и овде су
посматрани мотивациони ставови према учењу енглеског језика као
четири скупине варијабли: „идеално ја“, „препоручљиво/пожељно ја“,
„страходасимилације“и„етноцентризам“.Поодобрењуауторки,овде
јекоришћенистиупитниккаоиуњиховомраду.Утомупитнику,свака
одчетиридимензијемотивационихставова јеоперационализованаса
понеколикотврдњи,аиспитаницисуодговарализаокруживањемједне
одшестбројкикојесузначилестепенслагањасанаведеномтврдњом
(Нималосенеслажем–1,Неслажемсе–2,Углавномсенеслажем–3,
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Углавномсеслажем–4,Слажемсе–5иСлажемсеупотпуности–6).
Прва скупина варијабли, као „обједињена“ посебна димензија

мотивационих ставова према учењу енглеског језика, означена
именом „идеално ја“ (ideal self), приказана јеПрегледом1.Варијабле
из ове скупине се односе на идеалну слику о себи (self-concept) којој
испитаниктежи.

Преглед1.

Питање
број:

Димензија:ИДЕАЛНОЈА

1
Стварикојебихжелео/желеладарадимубудућностиподразумевају
коришћењеенглескогјезика.

2
Надам се да ћу у скоријој будућности бити у стању да успешно
користименглескијезик.

3
Када помислим на своју будућу каријеру, замишљам себе како
успешнокористименглескијезик.

5
Волео/волела бих да једног дана будем у стању да водим
професионалнукомуникацијунаенглеском језикусаколегамаиз
иностранства.

7
Много би ми значило када бих једног дана могао да говорим
енглескикаодамијетоматерњијезик.

8
Био/била бих поносан/поносна када бих једног дана био/била
у стању да студирам на универзитету где се целокупна настава
одржаванаенглескомјезику.

9
Волео/волелабихдаједногданабудемустањудасалакоћомпишем
мејловенаенглескомјезику.

15
Волео/волелабихкадабихубудућностибио/билаустањудаживим
уиностранствуиспоразумевамсенаенглескомјезику.

25
Волео/волелабихда,акобудемживео/живелауиностранствуједног
дана,користимбезпроблемаенглескиусвакодневнимконтактима.

32
Много би ми значило када бих једног дана могао/могла да без
проблемаводимконверзацијунаенглескомјезикусастранцима.
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ОперационализовањедругескупиневаријаблијеприказаноПрегледом
2. Варијабле које чине димензију „Препоручљиво / пожељно ја“ или
„очекиваниселф“сеодносенаодликекојепојединацопажакаопожељне
уњеговомсоцијалномокружењу.Узоваквусоцијалнуаутоперцепцију
идеиантиципирањепозитивнихинегативнихпоследицастицањаили
губљењатиходлика.

Преглед2.

Питање
број:

Димензија:ПРЕПОРУЧЉИВО/ПОЖЕЉНОЈА

10 Мојиродитељисматрајуда једнаобразованаособатребадазна
енглескијезик.

11 Мојиблискипријатељимиследајеенглескијезиквеомаважан.

13 Аконебудемуспео/ладанаучименглески језик,људи,дочијег
мишљењамијестало,бићеразочарани.

16 У данашњим условима за једну образовану особу је нарочито
важнодаговориенглескијезик.

17 Имам утисак да ће ме други људи више поштовати ако будем
говориоенглескијезик.

27 Ако будем добро напредовао/напредовала у учењу енглеског
језика,доживећупризнањасвојихдругова/наставника/породице.

28 Аконенаучименглескијезиктоћесенегативноодразитинамој
живот.

30 Људиизмојеоколине,дочијегмишљењамијестало,миследаје
енглескијезиквеомаважан.

Скупинаваријабликојимајеоперационализованатрећадимензија
њприказанајеПрегледом3.Варијаблеизскупине„Страходасимилације“
одсликавају познатифеномен даљуди поред свести о бенефитима од
учењаенглескогјезикаиусвајањаенглескогговорногподручјауочавајуи
извеснеопасностиод,сатимповезаног,удаљавањаодкултурногмиљеа
сопственогнарода.
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Преглед3.

Питање
број:

Димензија:СТРАХОДАСИМИЛАЦИЈЕ

19
Унашојсрединисепретерујесакоришћењеменглескихречии
фразауместодомаћихизраза.

20
Претерана употреба енглеских израза, посебно код младих,
потискујебогатствомогматерњегјезика.

21
Узпродоренглескогјезика,страневредностипотискујупроверене,
традиционалне,моралненормемогнарода.

22
Култура и уметност западног света данас потискују достигнућа
нашекултуреиуметности.

23
Постојиреалнаопасностодгубљењаидентитетамогнародазбог
ширењаинтернационализама.

Најзад, Прегледом 4., приказано је и операционализовање
„етноцентризма“каочетвртескупиневаријаблимотивационихставова,
којесмопосматралиуовомистраживању.Овимваријабламаиспитује
сеприврженостиспитаникајединственостиивредностимасопственог
културногидентитета.Иначе,ставкеизовогделаупитникапредстављају
скалесудовасличнеонимакојисекористеусоцијалнојпсихологијиза
мерењеетноцентризма.

Преглед4.

Питање
број:

Димензија:ЕТНОЦЕНТРИЗАМ

4 Поносимсепрошлошћуикултуромсвогнарода.

6 Поштујемвредностииобичаједругихкултура.(R)

12
Други народи би имали на шта да се угледају када би боље
упозналидобрестранекултуренашегнарода.

14
Честонезнамдасепонашамусусретусаљудимакојиприпадају
другимкултурама.

18
Било би лепо када би друге културе биле сродније културимог
народа.
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24 Радоупознајемвредностииобичаједругихкултура.(R)

26
Нерадо сарађујем са људима који имају другачије обичаје и
вредности.

29
Светбибиобољикадабисеимеђудругимнародимапрошириле
врлинекојеиманашнарод.

31
Културенекихразвијенихдруштаванисубашнапреднијеуодносу
нанашукултуру.

Умерењуетноцентризма,варијаблеизпитањаброј6ипитања
број24,наведенеупрегледу4иобележенеознаком„(R)“суреверзне
по свом смислуу односунаостале варијабле „етноцентризма“, јер за
разликуодњихнајвећабројкауодговору(заокруженброј6)незначи
највише,већнајмањеетноцентризма.Збогтогасу,предаљестатистичке
обраде,одговориманаовадвапитањаприписанесупротне(реверзне)
вредности.

Предметициљистраживања,истраживачкахипотеза

Главни циљ нашег истраживања, применом оваквог анкетног
инструмента,једасеиспитајуиупоредемотивациониставовистудената
посматране студијске групеФилолошко-уметничкогфакултетапрема
учењу енглеског језика у односу на ставове према учењу енглеског
језикаодраслихполазникашколестранихјезикауКрагујевцу.

Истраживачка хипотеза, у вези са наведеним циљем, је да се
мотивациониставовипремаучењуенглеског језикаупосматранедве
групе испитаника, бар у неким димензијама, статистички значајно
разликују. Oва претпоставка произлази из чињенице да се одрасли
полазницишколазастранејезикеопредељујузаучењеодређеногјезика
по својој вољи, док се студенти опредељују за факултет зависно од
заинтересованостизаодређенубудућупрофесију,аучењејезиканатом
факултетумогуприхватитиикаообавезукојунемогуизбећи.

Ради провере наведене истраживачке хипотезе, коришћен је
методолошки поступак утврђивања статистичке значајност разлика
међуаритметичкимсрединама„t“тестомуоквирусофтверскогпакета
СПСС.
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Резултатиињиховаинтерпретација

Одговори обе групе испитаника у овом раду нису посматрани
као детаљна дескриптивна слика на нивоу свих појединачних ставки
упитника, већ као накнадно израчунате средње вредности за сваку
од четири група варијабли, којима су исказане четири димензије
мотивационихставовапремаучењуенглескогјезика.Захваљујућитоме,
билојемогућедасебитнирезултатианкетногистраживањапредставе
само једном табелом (Табела1). Ова табела садржи четири пара
средњих вредности (М од енглеског „Меаn“), са њима припадајућим
стандардним девијацијама (SD). Главни резултат је приказан у
последњој колони табеле и односи се на статистичку значајност
разликаупојединимдимензијамамотивационихставовапремаучењу
енглеског језика,измеђугрупестуденатаигрупеодраслихполазника
школе страних језика. Како се види у Табели 1., средње вредности
за све четири димензије мотивационих ставова су нешто више код
групе„одрасли“,негокодгрупе„студенти“.Упогледутридимензије
(„Идеално ја“, „Страх од асимилације“ и „Етноцентризам“)
утврђене разлике нису статистички значајне, па се могу занемарити.
Упогледу једнепреостале димензије, показало се да је код одраслих
полазника школе страних језика статистички значајно јаче изражено
„препоручљиво / пожељно ја“ као димензија мотивационих ставова
премаучењуенглескогјезика,негокодпосматранегрупестудената.

Ниво статистичке значајности ове разлике је врло висок
(p<0,000штојевишинивоодp<0,01).Иако,дакле,нијебилозначајних
разлика у три одпосматране четири димензије, у једној димензији је
утврђена значајна разлика у мотивационим ставовима према учењу
енглеског језика,измеђугрупестуденатаигрупеодраслихполазника
школестранихјезика.Тимејепотврђенанашаистраживачкахипотеза.

Резултати,којиуказујунанајвећусличностизмеђудвепосматране
групеиспитаника,односесенадоминантнузаступљеност„идеалногја“
каодимензијемотивационихставова.
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Табела1
РАЗЛИКАУСТАВОВИМАПРЕМАУЧЕЊУЕНГЛЕСКОГЈЕЗИКАИЗМЕЂУГРУПЕ
ОДРАСЛИХПОЛАЗНИКАШКОЛЕСТРАНИХЈЕЗИКАИГРУПЕСТУДЕНАТА

Групе
испитаника

Блокови
Варијабли

Студенти(1)
N=64

Одрасли(2)
N=27

Значајност
разликасредњих
вредности
(М1-М2)

„Идеалноја“ М1=5,39SD1=0,62 М2=5,44SD2=0,59
Dif.=-0,04965
Није
статистички
значајно

Препоручљиво/
пожељноја“

М1=4,06SD1=0,83 М2=4,77SD2=0,80
Dif.=-0,70721
Статистички
значајнона
нивоу
p<0,000

„Страход
асимилације“

М1=3,51SD1=1,18 М2=3,66SD2=1,32
Dif.=-0,14725
Није
статистички
значајно

„Етноцентризам“ М1=3,00SD1=0,74 М2=3,23SD2=0,86
Dif.=-0,23748
Није
статистички
значајно

Резултатикојиуказујунанајвећусличностизмеђудвепосматране
групеиспитаникаодносесенадоминантнузаступљеност„идеалногја“
каодимензијемотивационихставовапремаучењуенглескогјезикаикод
студенатаикододраслихдалекојенајизраженија.Иредоследпојачини
заступљеностичетирипосматранедимензијејеуобегрупеистоветан.
Најизраженијеје„идеалноја“,затим„препоручљиво/пожељноја“,затим
„страходасимилације“инајзад„етноцентризам“.Овајпоредакјејасно
изражен па би највероватније био потврђен и евентуалном анализом
значајностиразликасредњихвредностиунутаристихгрупаиспитаника.
Занимљивојеприметитидајеистиранг-поредакрегистрованиугрупи
студенатаАнглистике,уистраживањуколегиницаКрсмановићиАксић,
алинеиугрупистуденатаСрбистике,уистомистраживању(2015,стр.
410).Оваквеспецифичностимотивационеструктуреразличитихгрупа,
дакленесамопреовлађујућесличности,већијаснеразлике,оправдавају
нашуусмереностнаобразовнелокалитетеиодопштегкапосебном.
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Тумачење  наведених  резултата  требало  би  да  се  ослања
првенствено  на разлике у мотивационом смислу појединих овде
посматраних димензија ставова, као и на разлике у професионалном
статусу,односно,ситуацијуодраслихполазникашколестранихјезикау
односунастатусиситуацијустудената.

Какоможемодаприметимо, скупина варијаблиилидимензија
ставова,којајеуДерњеијевоммоделуозначенакао„идеалноја“,односи
сена„егомотивацију“,достизањеидеалнесликеосеби,каодостигнућа
коме појединац тежи. За разлику од те димензије „препоручљиво /
пожељноја“одражавапрвенственосоцијалнумотивацијујерсеодноси
насаображавањесаочекивањимарелевантнихдругихособа.Димензије
„страх од асимилације“ и „етноцентризам“, такође одражавају
првенствено социјалну мотивацију, али везано не за очекивања
сопственепримарнегрупе(каоуслучају„препоручљивог /пожељног
ја“),већзаприпадноствеликимдруштвенимгрупама,уовомслучају
одређеној нацији. Резултати нашег истраживања, дакле, указују да
најважнијуразликумотивацијезаучењеенглескогјезикакододраслих
полазника школе страних језика, у поређењу са студентима, треба
видети у испуњавању очекивања релевантних особа из сопственог
социјалног микроокружења, дакле, особа из ужег професионалног
миљеа,односноизужегпородичногилипријатељскогкруга.Тодаље
значиданајважнијаспецифичностмотивацијезаучењеенглескогјезика
код одраслих полазника школе страних језика произлазе из њихове
потребазастицањемугледаистицањембољихпозицијауреферентним
групамакојиматежеилиукојимажеледасеодрже.Усличномсмислу,
могу се интерпретирати и резултати који показују истоветан ранг –
поредакчетирипосматранедимензијеставовауобегрупеиспитаника.
Изтихрезултатаможесезакључитиданајважнијемотиваторезаучење
енглескогјезикеуобегрупенашихиспитаникатребатражитиуобласти
њиховеегомотивације,првенственокаомотивацијудостигнућима.
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Закључак

РезултатиовогистраживањапотврђујупримењивостДерњеијевог
социо-динамичког модела и на микро истраживања мотивационе
структуре за учење страног језика у специфичним образовним
локалитетимаипосебнимобразовнимситуацијама.Уобегрупенаших
испитаника,икодстуденатаикододраслихполазникашколестраних
језика,потврђенједоминантанутицајмотивационедимензије„идеално
ја“,каоиудругимистраживањима.Радисе,дакле,одоминантности
„его мотивације“. Тежња испитаника обе групе да задовоље идеалну
сликуосебиможебитипозитивнаполазнаосновазанаставакњиховог
успешногнапредовањаустраномјезику,атимеиживоту.

Практичнеимпликацијерезултатадобијениховимистраживањем
су првенствено у њиховој важности за прилагођавање наставних
садржајамотивационојструктуристуденатаодноснополазниканаставе.
Какојевећнаведенопозитивнамотивацијакаучењуможедовестиидо
лакшегсавладавањанаставногматеријалаивећеуспешностиуучењу.

Најзад, исход нашег рада може охрабрити даља истраживања
мотивационих ставова у учењу страних језика у специфичним
образовним ситуацијама на већем узорку испитаника, уз примену
истраживачких модела које је иницирао Золтан Дерњеи, а који су
развијани у каснијим међукултуралним истраживањима (cross-
culturalresearch).
 Таква истраживања могу да помогну бољем сагледавању и
разумевањумотивационихставоваиспитаникаипомогнубољемостварењу
њиховихциљеватокомучењастраног језикаинадаљедају једанзначајан
доприноснауци.
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MarijanaMatić

THEMOTIVATIONALATTITUDESTOWARDSLEARNINGENGLISH
OFUNIVERSITYSTUDENTSANDADULTSTAKINGINDIVIDUAL

LANGAUGECOURSES

Summary

This paper looks into and compares the attitudes towards learning
English and the motivation by the students at the Department of applied
Arts at the Faculty of Philology andArts inKragujevacwhereEnglish is
anobligatorysubjectandadultlearnerswhohavechosentolearnEnglishat
privatecourse.

The analysis was carried out according to the social-dynamic
perspective by ZoltanDörney by the use of a questionnaire, according to
the Likhert scale and by the use of the SPSS software package in order
to determine the statistic value of the differences among the arithmetic
meanvalues.

The analysis was carried out according to Zoltan Dörneỳ s social-
dynamicperspectiveby theuseof aquestionnaire, andbyusingLikhert̀ s
scaleandapplyingtheSPSSdataanalysisinordertodeterminethestatistical
significancebetweenthearithmeticalmeansdifferences.
TheresultsofthisresearchconfirmtheapplicabilityDörneỳ ssocial-dynamic
modelonthemicromotivationalstructuresforlearningaforeignlanguagein
specificeducationalsettingsandeducationalinstitutions.
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СРПСКОМИЕНГЛЕСКОМЈЕЗИКУУРЕЛАЦИЈИПРЕМА
СИНХРОНИЈСКИММЕТАФОРАМА

Полазећи од теорије појмовне метафоре, у раду се идентификују
оријентационепојмовнеметафорекојесудовеледоразвојаактуелнихзначења
латинизамасаизворнимпрефиксомex(ʼиз’)усрпскомиенглескомјезику,у
циљуутврђивањањиховогодносасаданасактивнимпојмовнимметафорама.
Уједно се спроводи контрастивна анализа језичких израза оријентационих
метафораусрпскомиенглескомјезикуутврђенихуетимологији,аусрпском
језикусетражеисавремениизразитихметафоратворенипосличномобрасцу
од домаћих елемената (пре свега, од префикса из- и еквивалентне основе).
Показује се да све оријентационе (појмовне) метафоре идентификоване у
етимологијиделујуиусавременојсинхронијисрпскогиенглескогјезика,тј.
дасубилеактивневишеод1000–1500година.Завеликидеоанализираних
латинизама показују се кореспонденти који у синхронији српског језика
изражавају исте оријентационе метафоре, а образовани су од домаћих
елеменатасемантичкиеквивалентнихетимолошкојструктурилатинизама.

Кључне речи: оријентационе метафоре, етимологија, латинизми,
српскијезик,енглескијезик.
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1.Увод


Полазећиодтеоријепојмовнеметафоре,урадусеидентификују
оријентационепојмовнеметафорекојесудовеледоразвојаактуелних
значењалатинизамасапрефиксоме(кс)-усрпскомјезику,односноe(x)-
уенглеском,порекломодлатинскогex’из’,уциљуутврђивањањиховог
односасаданасактивнимпојмовнимметафорама.Уједносеспроводи
контрастивна анализа језичких израза оријентационих метафора у
српскомиенглескомјезикуутврђенихуетимологији,аусрпскомјезику
сетражеисавремениизразитихметафоратворенипосличномобрасцу
оддомаћихелемената(пресвегаодпрефиксаиз-иеквивалентнеоснове).
Полазисеодхипотезедаћеоријентационеметафореидентификованеу
етимологијиуглавномбитисродне,аконеидентичне,онимаактивним
усавременојсинхронијисрпскогиенглескогјезика.

Према теорији појмовне метафоре Џ. Лејкофа [Lakoff] и М.
Џонсона [Johnson] (2003), метафора је ментални механизам помоћу
кога се један појмовни домен, циљни, типично апстрактнији, разуме
путем другог, изворног, појмовног домена. Тако схваћена, назива се
појмовномметафором,доксу„језичкеметафоре“њиховиизрази,изрази
метафоричког мишљења. Према когнитивној функцији, метафоре се
условномогуподелитинаструктурнеинеструктурне,одкојихпотоње
обухватајуонтолошкеиоријентационеметафоре(в.:Lakoff&Johnson,
2003;Kövecses,2015:p.3).Структурнеметафоре(селективно)пресликавају
структуруједногпојмовногдомена надруги(в.ibid.).Рецимо,услучају
структурнеметафорељубав је путовање2 елементиизворногпојмовног
домена, путовања (путници, одредишта, препреке, и сл.), пресликани
су на одговарајуће елементе циљног, љубави, тако да љубавници су 
путници (Њихдвојесумногопрошлизаједно.),циљеви везе су одредишта 
(Јошнисуувезидотлестигли.),љубавне тешкоће су препреке на путу 
(Заједносупребродилимногопрепрека.),итд.Онтолошкеметафоресу
базичнеметафорепутемкојихапстрактнипојмовидобијајуонтолошки
статус, односно уоквирују се, конципирају као физички ентитети,
материјеисадржатељи,такодасеконкретнијемогуразрадитипутем
структурнихметафора(Kövecses,2010,p.38;в.Lakoff&Johnson,2003,
ch.6).Онтолошкајеметафора,нпр.,ум је ентитет(Тајчовекјепукао.)
илиум је садржатељ(Усадилисујојтуидеју.).Оријентационеметафоре
организују циљне појмове у (кохерентан) систем углавном на основу
просторнеоријентације(в.:Lakoff&Johnson,2003,ch.4;Kövecses,2010,

2 Појмовнеметафоресеконвенционалнопишумалимверзалом,некадверзалом,у
формициљни домен је/као изворни домен.
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p. 40), нпр.висок статус је горе (Заузели су високефункције.), анизак 
статус је доле(Паојенадруштвенојлествици.).

С обзиром на изворни смисао префикса е(кс)-/e(x)-, из(ван),
ʼизнутра̓ , очекује се да ће истраживање изнедрити, превасходно,
метафоресадржавања.Онесуистовременооријентационеионтолошке,
заснованенаоријентационојсликовнојсхемиунутра–изван.Собзиром
натодасусликовнесхеме(енгл. imageschema)динамичниментални
обрасци који структурирају искуство и разумевање, а засновани су
на (универзалним) телесним интеракцијама (в. Johnson, 1987, p. 27),
постављенахипотезаистраживањајеоснована.

Путем метафоре садржавања неки појам се представља као
ентитет који има унутрашњост и спољашњост (и границу између),
и који може садржавати нешто. Такве су метафоре (в. Lakoff &
Johnson, 2003, pp. 30–32): видна поља су садржатељи (Изашао је из
видокруга.; Није више у видном пољу.), активности су садржатељи
(У учењу је много задовољства.; Уронила је у учење.), стања су 
садржатељи (Изашли смо из невоље.;Ушао је у еуфорију). Метафоре
садржавања имају значајну улогу у концептуализацији категорија
(категорије су садржатељи),класа(класе су садржатељи),конструисању
таксономија и тим путем разумевању различитих домена искуства
(в.:Lakoff,1987,pp.300,458;Lakoff&Johnson,1999).

Оддругихоријентационихметафора,укогнитивнолингвистичкој
литератури најзаступљеније су оне засноване на сликовној схеми
вертикалности(горе–доле),којапроистичеизконстантногисвеприсутног
дејства гравитације у људском животу. Таква је поменута метафора
висок статус је горе (низак статус је доле), утемељена у корелацији
измеђувеличинеиснагеитипичновећојконтролиуборбионогакосе
физичкиналазиизнад(уп.моћ/контрола је горе),илиметафора више је 
горе (Оборилисувисокецене.;последично, мање је доле),утемељенау
томештогомиланакојуседодајејошстварирасте(в.:Lakoff&Johnson,
2003,pp.15–16,Lakoff,1987,pp.276–277). Заснованосторијентационих
и других појмовнихметафора на корелацијама у (телесном) искуству
сугеришедајебардеотихметафора(готово)универзалан,доксудруге
културно,односноконтекстуалноспецифичне,зависнеодразличитих
контекстуалних фактора, нпр. интертекстуалних, физичких,
историјских,идеолошких,исл.(уп.Kövecses,2005;2015).

Када се етимологија узима у обзир у когнитивним студијама
метафоре,тосенајчешћечиниузгредно,темахомизостајусистематске
анализепојмовнихметафоранаосновуетимолошкеструктуре.Усвојој
утицајној синхронијско-дијахронијској студији Ив Свитсер [Sweetser]
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(1990,ch.2)показуједасумногевишезначнеречинезависноуразличитим
индоевропским језицима стекле апстрактна, нефизичка значења
метафоричком екстензијом конкретних, физичких значења. Тако су,
нпр., речи које значе виђење редовно добијале и значење знања, и то
посредствомметафорезнање је виђење,којаје,уствари,конкретизација
општијеметафореум је тело (које се креће кроз простор).3Свитсерова
закључује да су се такве метафоре развиле рано у индоевропском
прајезику,тесупреношенесколенанаколено(в.иLakoff&Johnson,
1999,pp.88–89),штосугеришедасумногепојмовнеметафорекојесу
данаснаделузаправобилеактивнехиљадамагодина.

2.Анализа

2.1.Методологијаистраживања.

Латинизми са изворним префиксом ex- посматрају се прво у
ВеликомречникустранихречииизразаИ.КлајнаиМ.Шипке(2008),
те се детаљније, преко енглеског, проверава њихова етимологија у
Мрежном етимолошком речнику (Harper 2017),4 у консултацији са
којимсеистовременоустановљавајуенглескиформалникореспонденти
и изрази метафора садржавања и других оријентационих метафора
(чији изворни појам представља етимолошко, а циљни актуелно
значењелатинизама).Заједничкаетимологијамотивишееквиваленцију
измеђусрпскогиенглескогпасеузимакаоtertiumcomparationis(TC),
заједно са оријентационим појмовним метафорама. Детаљнији увид
у значења енглеских израза стиче се у консултацији саВебстеровим
3 Имајући у виду, с једне стране,метафоруум је тело, каоцентралну структурну
метафорузаум,а,сдругестране,представеољудскомтелукаосадржатељуукоји
примамохрануспоља,долазимодоранијепоменутеметафореум је садржатељ(Они
суотвореногума.;Онјепразноглав.),којапредставља„[...] пројекцијуентитетског
статусасаоријентацијомунутар–изваннанашукогнитивнуспособност“(Lakoff&
Johnson,2003,p.214).идеје су садржани предметиупитању(Усадилисујојтуидеју.;
Избаци то из главе.), каошто је храна садржана у телу, којој аналогији одговара
структурнаметафораидеје су храна (Немогуда сваримсвеподатке.;Оваидеја је
превиралагодинама.).
4 Речник (Online Etymology Dictionary) је заснован на Виклијевом [E. Weekley]
Етимолошком речнику модерног енглеског (An Etymological Dictionary of Modern
English), Клајновом [E. Klein]Обухватном етимолошком речнику енглеског језика
(A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language), Барнхартовом
речникуетимологије(BarnhartDictionaryofEtymology),другомиздањуОксфордског
речникаенглескогјезика(OxfordEnglishDictionary),идр. 
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нескраћенимречникомуелектронскомиздањуРандомХауса (Random
HouseWebster’sUnabridgedDictionary,2013), а, попотреби, и другим
речницимаитезаурима.Оријентационепојмовнеметафоресеутврђују
довођењем у везу и уопштавањем појединачних, језичких, метафора.
Исте или сродне појмовне метафоре се настоје наћи у синхронији,
посебнонатворбено-семантичкисроднимпримерима,иуконсултацији
сакогнитивнолингвистичкомлитературом(тамогдесуметафореили
примерипронађениулитературинаведенојеукојој).

Идентификују се именички, глаголски и придевски (не)
кореспонденти између српског и енглеског, с тим што се претрагом
формалних типова текстова на интернету у српском језику траже
додатни кореспонденти енглеских израза, који нису пронађени у
речницима(некиглаголскиипридевскидеривати,којихнемауКлајн–
Шипкином Великом речнику, налазе се и у Вујаклијином Лексикону
страних речи и израза). У питању су односи пуне кореспонденције,
делимичне кореспонденције, у виду сличности или контраста, као и
нултиодноси.Нанивоупојединачнихметафоричкихизраза:(1)пуном
кореспонденцијом се сматра конгруенција, формално и семантичко
подударање тих израза, као и дистрибутивно (1:1); (2а) сличношћу
се сматра подударање примарног смисла израза у једном језику и
секундарног у другом; (2б) контрастом се сматра семантичка и/или
дистрибутивна разлика (конвергентни/дивергентни односи – 1:2,
2:1,итд.);и (3)нултимодносимасесматрапостојањеизразау једном
језику,анепостојањепоредивогудругом(уп.Đorđević,2000,str.53–67).
Нанивоупојмовнихметафора: (1)пунакореспонденцијаподразумева
пуну кореспонденцију свих идентификованих метафоричких израза
у претходно наведеном смислу; (2) сличност и контраст су ствар
степена, тако да сличност подразумева претежност релација пуне
кореспонденције и сличности над контрастом и нултим релацијама
измеђуметафоричкихизраза,аконтрастобрнуто.

На тај начин, у својству TC, формална сличност индукована
заједничком етимологијом релевантнија је на нивоу метафоричких
израза, као нижем, базичном нивоу апстракције, претежно
квалитативном,доксуоријентационе(појмовне)метафоререлевантније
управонанивоупојмовнихметафора,каовишем,сложеном,првенствено
квантитативном нивоу (уп. Krzeszowski, 1990, pp. 31–32) и појмове
крајњерелевантногинепосреднорелевантногTC5).

5 UltimatelyRelevantTC,ImmediatelyRelevantTC.
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2.2.Резултати.

 2.2.1. Људиуобичајеностварикојесепојављујуопажајунаначин
каодаизлазеизнекаквогсадржатељагдесупретходнобилескривене.
Метафора извори су садржатељи уенглескомјеизраженаупримерима
као cry out, sing out, beach out (Dirven, 2002, p. 489).6 Још општија
метафора, место одакле се нешто појављује је садржатељ, у српском
језикусеможеидентификоватиуполисемантичкојструктурилексема
истећииизронити,којеимајуисмисаоʼпроистицатиʼ(Научињенуод
странештампаровепонудуистеклојеминистарскорешење.),односно
ʼпојавитисеʼ(Наједномизрониизгрматанкакошута.)(в.SimićiSimić,
s.a.).Такавсмисао,самокаопримарни,каоиеквивалентнуетимолошку
структуру(в.Harper,2017),имајуредомлатинизмиеманирати:emanate
иемергирати:emerge,којиводепореклоодлат.emanareʼтећиизʼ(фиг.
ʼпроистећиʼ), односно emergere букв. ʼизронитиʼ (фиг. ʼпроизаћиʼ).Од
других посматраних латинизама тог порекла, само енгл. emergence
и emergency према срп. емергенција представљају однос контраста
(дистрибуција2:1),аосталислучајеви,речјупридевиemanant(=emanative/
emanatory) : еманентан (=еманативан) и emergent:емергентан, и
именице emanation:еманација и emersion:емерзија, илуструју пуну
кореспонденцију(табела1).

Табела1.Изразиметафореместо одакле се нешто појављује је садржатељ
уетимологијилатинизамаусрпскомиенглеском:≘–пунакореспонденција;
~–сличност;∽–контраст;R–нултиоднос;⌀–нултикореспондент; %–
изразпотврђенсамоуупотреби;<–посталоод.

енглески рел. српски
савремено 
значење

етимолошко значење

Emanate ≘ еманирати (про)истицати,
зрачити

ʼистећи,извиратиʼ
(emanare<ex-+
manare)

emanant/
/emanative/-
ory

≘ %еманентан/
/%еманативан

који(про)
истиче

Emanation ≘ еманација истицај

6 Уп.иметафоруприродно узроковање је кретање напоље (natural causation is motion 
out),уLakoff&Johnson,1999.
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Emerge ≘ %емергирати појавитисе

ʼизронити,помолити
сеʼ(emergere<ex-+
mergere)

Emergent ≘ %емергентан
којисе
појављује

Emersion ≘ емерзија помаљање

Emergence
≘ емергенција

појављивање

Emergency
изненадан
догађај

Eloquent ≘ елоквентан речит (eloquens<eloqui
ʼизрећиʼ
<ex-+loqui)Eloquence ≘ елоквенција речитост

exclaim ≘ екскламирати узвикнути
ʼ(уз)викнутиʼ
(exclamare<ex-+
clamare)

exclamative/
/exclamatory

≘ екскламативан/
/%екскламаторан узвичан

Exclamation ≘ екскламација узвик

Пронађенисуинештоспецифичнијипримери,везанизаговор,
односнопотврдеконкретнијеметафореизвори говора су садржатељи говора.
Онивукупореклоодлат.verbadicendi(eloqui<ex-+loqui,иexclamare<
ex-+clamare),аилуструјупунукореспонденцију:eloquent:елоквентан,
eloquence:елоквенција, exclaim:екскламирати, exclamative/exclamatory:
екскламативан/екскламаторан, exclamation:ескламација (в. табелу 1).
Аналогносупосталидомаћиглаголиизговорити(алисмисао̓ којирадо,
многоговори;речитʼнемаизговорљиввећговорљив),изрећи,извикати
(уп.изуститииенгл.speakout,cryout).Акојеумизворидеја(местоодакле
оне потичу), онда се иметафора сродна претходној,ум је садржатељ  
(за идеје), може посматрати као посебан случај (конкретизација)
метафореизвори су садржатељи.
 На основу пронађених потврда, метафора место одакле се 
нешто појављује је садржатељреализујесе,дакле,сличноусрпскоми
енглеском.

2.2.2.Метафораукљученост је садржавањеимаискуственуоснову
утомештосустварикојесуприсутнеунекимоквиримаистовремено
укључене у процесе и релације у тим оквирима, док ствари ван тих
оквиранису.Нпр.чланствонекогклубатипичнојевезанозапросторије
тогклуба,одаклеиизразинаведенеметафорекаоmembershipinaclub/
članstvo u klubu, односно signing out of a club/ишчлањење из клуба.
Ту метафору налазимо и у примерима као У плану су наставне и
ваннаставне активности., или Неважећи листићи су изузети из
бројања.Пронађенепотврдеу анализираној етимологији, укључујући
антониме са префиксом in-/im-, показују сличност у изражавању те

 383

ОријентационеметафореуетимологијилатинизмасизворнимпрефиксомЕ(Х)-у
српскомиенглескомјезикуурелацијамапремасинхронијскимметафорама



метафоре у српском и енглеском језику, сведочећи да се укљученост
конкретнијереализујекаозатвореностиуплетеност,аискључивањекао
непуштање унутра,изношење преко прага,узимање из нечегаиразмотавање
(табела2).
Табела 2. Изрази метафоре укљученост је садржавање у етимологији
латинизамаусрпскомиенглеском:≘–пунакореспонденција;~–сличност;
∞–контраст;R–нултиоднос;⌀–нултикореспондент; %–изразпотврђен
самоуупотреби;<–посталоод.

енглески рел. српски
савремено 
значење

етимолошко значење

Exclude ≘ ексклудирати изоставити

ʼнепуститиунутра’
(excludere<ex-+
claudere)

Excludable R ⌀ изостављив

Exclusive ≘ ексклузиван искључив

Exclusory ≘ %ексклузоран којиизоставља

Exclusion ≘ ексклузија изостављање

Include ≘ инклудирати обухватати
ʼзакључати,затворити’
(includere<in-+
claudere)

Includable R ⌀ обухватљив

Inclusive ≘ инклузиван обухватан

Inclusion ≘ инклузија Обухватање

Eliminate ≘ елиминисати уклонити

ʼпрекопрагаизнети’
(eliminare<exlimine)

Elimination ≘ елиминација уклањање
eliminatory/
/eliminative

≘
елиминаторан/
%елиминативан

којиуклања

Eliminable ≘ %елиминабилан уклоњив

Except ≘ ексципирати изузети

ʼизвадити,узети’
(exceptare<excipere<
ex-+capere‘узетиʼ)

Exception ≘ ексцепција изузетост

Exceptional ≘ ексцепционалан изузетан

Exceptive ≘ ексцептиван изузетачки

Exceptable R ⌀ изузимљив

Explicate ≘ експлицирати разјаснити

ʼразмотати’
(explicare<ex-+
plicare)

Explicit ≘ експлицитан јасан

Explicative ≘ експликативан којиразјашњава

Explicable ≘ експликабилан разјашњив

Explication ≘ експликација разјашњење
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Imply ≘ имплицирати подразумевати

ʼуплести’
(implicare<in-+
plicare)

Implicate ≘ %импликовати асоцирати

Implicit ≘ имплицитан подразумеван

Implicative ≘ %импликативан којиподразумева

Implication ≘ импликација нешто
подразумевано

implicature ≘ %импликатура ванлогичка
импликација

Латинском глаголу excludere и његовом реверзиву includere,
насталим префиксацијом од claudere ʼзатворити ,̓ одговарају
енглеско-српски кореспонденти exclude:ексклудирати, односно
include:инклудирати. Од осталих деривата поменутих лат. глагола у
поређенимјезицимајединоенгл.модалнипридевиexcludable/includable
немајупаровеусрпском(нултиоднос),докосталислучајевиилуструју
пуну кореспонденцију (табела 2). Домаћи еквиваленти искључити
(за ексклудирати) и укључити (за инклудирати) одражавају сличну
етимологију(уп.кључатиʼзатваратикључем ,̓у:Skok,1972,str.105)и
истуметафору, укљученост је садржавање.

Слично, од лат. глагола eliminare ʼпреко прага изнетиʼ
(ex-+limenʼпрагʼ)водепореклопуникореспондентиувидуeliminate:
елиминисати, elimination:елиминација, eliminatory/eliminative:
елиминаторан/елиминативан, eliminable:елиминабилан (смисао
ʼискључивања̓  потврђен у енглеском 1714. г., (према: Harper, 2017);
уп. избацити, истерати, који представљају синхронијску потврду
дате метафоре). Такође, од лат. exceptare ʼизвадити, узети из’
(фиг. ʼизузетиʼ) воде порекло глаголи except:ексципирати, именице
exception:ексцепција и придеви exceptional:ексцепционалан и
exceptive:ексцептиван,којисупуникореспонденти,док,опет,модални
придев exceptable остаје без кореспондента (в. табелу 2). Са њима
кореспондентанјеидомаћиглаголизузети,односноњеговидеривати
(укључујућиимодалнипридевʼизузимљивʼ),који,собзиромнатворбу
(из-+узети),такођеизражавајуметафоруукљученост је садржавање.

Пронађенесуипотврдеметафоре информација која се закључује 
је садржај,7 увидудериватапорекломодлат.глаголаexplicare/implicare
(<plicare с̓мотати,савитиʼ<пие.*plek-ʼплести ,̓очемув.Harper,2017),
explicate:експлицирати, explicit:експлицитан, explicable:експликабилан,
imply:имплицирати, implicate:импликовати, implicit:имплицитан,

7 deducible information is contents, у:Grady,1997,p.296.
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идр.,којипоказујупунукореспонденцију(табела2;смисаоʼразјаснитиʼ
односно а̓социратиʼ присутан у латинском).Актуелност те метафоре
у српском језику својом полисемантичком структуром потврђују
глаголисличнеетимологијекаоимплицирати–каоувитиизамотати,
односнокаоексплицирати–нпр.развити.Наведенаметафораможесе
сматратиконкретизацијомопштијеметафоре(индиректна) укљученост 
је садржавање. О тој општијој метафори у синхронији сведочи и
полисемантичка структура управо глагола уплести, који са глаголом
импликовати кореспондира у свом секундарном смислу (укључућии
његову унеколико пејоративну конотацију) ʼумешати у нешто ,̓ као и
уетимолошком,свомпримарном,смислу.Сдругестране,реверзивни
глагол исплести, етимолошки кореспондент глагола експлицирати,
својимсекундарнимсмисломʼизвућиизнеприликеʼтакођеизражавату
општијуметафору, док смислом ʼпротумачитиʼ (в. Simić i Simić, s.a.),
сличнокаолатинизамексплицирати,изражаваиметафоруинформација 
која се закључује је садржај.
 
2.2.3. Нормапотичеодлат.norma,штобуквалнозначиʼвинкл .̓Винкл
обезбеђујестандард,шаблоннаосновукогазанатлијемогуизрађивати
правоугле предмете, и отуда проширење значења лат. norma на
ʼправило .̓Поређењаради,усрпскомјезикупостојиизразнијеувинклу
ʼнеуравнотежен ,̓пааконорма је винкл,онданеизненађуједаи норме 
су садржатељи, а одступања су изван садржатеља. Тако,некоделоможе
битиуоквиримазакона,тј.унутарзакона / withinthe(frameofthe)law,
иливанправногоквира/outsidethelegalframe.Уанализиранојграђи,
лат. enormis од ex- + norma дало је кореспонденте enormous/енорман,
којиподразумевајуодступањеоднормевеличине(в.табелу3).
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Табела3.Изразиметафоренорме су садржатељиуетимологијилатинизамау
српскомиенглеском:≘–пунакореспонденција;~–сличност;∞–контраст;
R–нултиоднос;⌀–нултикореспондент; %–изразпотврђенсамоуупотреби;
2–секундарнисмисао;<–посталоод.

енглески рел. српски савремено значење етимолошко значење

enormous ≘ Енорман огроман,превелик

ʼванправилаʼ
(enormis<ex-+
normaʼвинклʼ;
правилоʼ)

eccentric(n.) ≘ Ексцентрик неконвенционална
особа ʼизванцентра’

(eccentricus<грч.
ékkentros)

eccentric/-al ≘ ексцентричан неконвенционалан

eccentricity ≘
ексцентрицитет/
/ексцентричност

неконвенционалност

⌀ R Еминенс одличан ʼштрчећи’
(eminens<eminere<
ex-+
-minere)

eminent ≘ Еминентан угледан

eminence ≘ Еминенција
угледност,
узвишеност

exceed
∞

премашити

ʼизаћи,удаљитисе’
(excedere<ex-+
cedere)

Ексцедирати правитиизгреде

excess2(n.) ~ Ексцес изгред

excess2(adj.) ~ Ексцесни изгредни

excessive ≘ Ексцесиван претеран

Даље етимолошке потврде метафоре одступања од норме 
су изван норме-садржатеља, налазе се у виду кореспондентних
придева eccentric:ексцентричан, и именица eccentric:ексцентрик и
eccentricity:ексцентрицитет, који преко латинског воде порекло од
грч.ékkentros ʼизванцентра’ (табела3;смисаоʼнеконвенционалностиʼ
потврђентекуенглескомод17.века,према:Harper,2017).Јошпотврда
долази у виду деривата лат. eminens ʼкојиштрчи, који се измаља̓  (<
eminere< ex- + -minere<пие. *men- ʼштрчати ,̓ о чему в. ibid.), фиг.
е̓минентан ,̓његовогпотомкаеминенсбезкореспондентауенглеском,
икореспондентнихдериватаeminent:еминентаниeminence:еминенција,
с тимшто изгледа да ту суделује још једна оријентационаметафора,
висок статус је горе8 (уп.илат.monsʼузвишење ,̓ив.следећиодељак).

Метафору одступања од норме су изван норме-садржатеља 
потврђујуидериватилат.excedereʼизаћиʼ(фиг.ʼпремашитиʼ):контраст
8  high status is up,у:Lakoff&Johnson,2003,p.16.
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испољавају глаголи exceed:ексцедирати, с обзиром на неподударност
значења (ʼпремашитиʼ : ʼправити изгредеʼ); именице excess:ексцес и
придеви excess:ексцесни се подударају у значењу, када је у питању
секундарни смисао енглеских парњака (однос сличности); придеви
excessive:ексцесиванпотпунокореспондирају(в.табелу3).Интересантно
једаизгред,собзиромнапореклоодглаголагрести,гредемʼкорачам,
идемʼ(Skok,1971,p.615),поетимологијизначиʼискорак ,̓каоињегов
еквивалентексцес,тетакођеманифестујенаведенупојмовнуматафору.

Натајначин,метафоранорме су садржатељи,сасвојомпоследицом
одступања су изван садржатеља, изражена је слично у анализираној
грађи.

2.2.4. Осим метафора садржавања, идентификоване су и неке
метафоресизворнимдоменомгоре,сличноизраженеусрпскомиенглеском
(табела4). Тако,одлат.excellere̓ надвиситиʼ(фиг.̓ одликоватисеʼ)имамо
кореспондентне глаголе excel:ексцелирати, придеве excellent:екс(ц)
елентан,иименицеexcellence:екс(ц)елентност,којиизражавајуметафору
квалитетније је горе (уп. good is up,у:Lakoff&Johnson,2003),каоиименице
excellency:екс(ц)еленција,којеизражавајуметафорувисок статус је горе  
(уп. идеривателат.eminensуодељку2.2.3).Oддериваталат.exaltare
ʼподићиʼ (фиг. ʼвеличатиʼ), делимично кореспондентни придеви
exalted:егзалтиран (секундарни:примарни смисао) реализују
метафору занос је горе, док глаголи exalt:егзалтирати и именице
exaltation:егзалтација изражавају метафору висок статус је горе када
јеречопримарномсмислуенглескихисекундарномсмислусрпских
парњака,аметафорузанос је гореуобрнутомслучају(двострукиоднос
сличности).9

Табела 4. Изрази метафора квалитетније је горе, висок статус је горе и
занос је горе у етимологији латинизама у српском и енглеском:≘ – пуна
кореспонденција; ~ – сличност; ∞ – контраст; R – нулти однос;⌀ – нулти
кореспондент; %–изразпотврђенсамоуупотреби; 2– секундарнисмисао;
<–посталоод.

9 ЗаглаголегзалтиратииименицуегзалтацијаВујаклијинЛексикон(Vujaklija,1986)
прво наводи смисао ’узвиситиʼ, докКлајн иШипка (2008: 409) за егзалтирати не
наводетакавсмисао(само’доводитиустањеегзалтације…усхититиʼ)азаегзалтацију
наводегакаосекундарни.Собзиромнатода јепотоњиречникактуелнији,смисао
’узвиситиʼ,овдејесматрансекундарнимизаегзалтиратиизаегзалтацију.Глаголе
ексцелиратииелевиратитакођебележисамоЛексикон.
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енглески рел. српски савремено значење
етимолошко 
значење

Excel ≘ ексцелирати одликоватисе
ʼнадвиситиʼ
(excellere<ex-
+-cellere)

excellent ≘ екс(ц)елентан одличан

excellence ≘ екс(ц)елентност одличност
excellency ≘ екс(ц)еленција титулависокихфунцкионера
exalt
exalt2

~
~

егзалтирати2

егзалтирати
узвисити
усхитити ʼподићиʼ

(exaltare<ex-+
altus)


exalted2 ~ егзалтиран еуфоричан

exaltation ~ егзалтација2 узвисивање

exaltation2 ~ егзалтација занос

Енглескиглаголelevate,постаоодлат.elevare’(уз)дићиʼодносно
ex- и levare, садржава изворни смисао, па у савременој синхронији
реализује метафоре: висок статус је горе (смислом ’довести на виши
положај̓ ), занос је горе (смислом ’озаритиʼ) и квалитетније је горе
(смислом’духовноунапредитиʼ).Српскиглаголистогпорекла,елевирати
(’дигнути, подигнути, уздигнути, узвисити ,̓ према: Vujaklija, 1986),
кореспондира са енглеским у синхронијском изражавању метафоре
висок статус је горе.

Синхронијске паралеле у изразима домаћег порекла углавном
налазимоспрефиксомуз-,каоуздићииузнети, чијаполисемантичка
структураодражаваметафору висок статус је горе смислом’узвисити ,̓
а занос је горесмислом’одушевитиʼ(в.SimićiSimić,s.a.).Узвиситии
надвисити,глаголинасталиодпридевависок,сличнокаоexaltare
(<ex-+altus’високʼ),изражавајутакођеметафорувисок статус је горе,
каоиметафоруквалитетније је горе.Има,међутим,ипримераглаголас
префиксомиз-(додатимосновиеквивалентнојлатинскимпримерима),
каоиздићи,којиизражаваметафорувисок статус је горе.
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3.Закључак

 Етимолошкаструктуралатинизамасизворнимпрефиксомex-у
српском и енглеском језику очекивано, с обзиром на изворни смисао
тогпрефикса,откриваметафоресадржавања–место одакле се нешто 
појављује је садржатељ, укљученост је садржавање, норме су садржатељи 
(одступања су изван садржатеља), односноњиховеподметафоре–док
су друге идентификоване оријентационе метафоре, оне са изворним
доменомвертикалности–квалитетније је горе, висок статус је горе, занос 
је горе–израженеизворнимзначењеметимолошкихосновалатинизама.
Показаноједасветеметафоре,идентификованеуетимологији,делују
иусавременојсинхронијисрпскогиенглескогјезика.Собзиромнато
дајепреноссмислапутемтихметафора(заметафорузанос је горесу
потребнедодатнепотврде)увећинислучајеваостваренвећу(класичном)
латинском,упитањусупојмовнеметафореактивневишеод1000–1500
година.
 Анализиранеметафоре у етимологији латинизама су изражене
на врло сличан начин у српском и енглеском језику. За велики део
анализиранихлатинизамапоказујусекореспондентикојисуобразовани
од домаћих елемената семантички еквивалентних елементима
етимолошке структуре латинизама, те тако ти кореспонденти не
самодаусрпскомјезику(усинхронијипревасходно)изражавајуисте
оријентационе(под)метафоревећточиненаидентичанначин.Разлози
за то могу бити двојаки; не искључујући могућност међујезичких
контакатазанекеслучајеве(развојсекундарнихсмисловапоаналогији
превасходно са енглеским), за друге који су метафорички смисао
стеклипрекраја19.века(каоистећи,исплести,идр.;изетимолошке
перспективеискључити,изузети,очемууп:Budmani,1891;1897;Simić
iSimićs.a.)најверодостојнијејеобјашњењедасутисмисловиразвијени
посредством одговарајућих појмовних метафора, које су у српском
језику постојале одраније. Те оријентационе метафоре утемељене
су, у принципу, у (универзалном) људском искуству са телесном
оријентацијом, па је могуће да су неке наслеђене од прасловенског
језика.
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Списаккоришћенихсимболаискраћеница

	 ≘–пунакореспонденција
 ~–сличност
	 ∽–контраст
 R–нултиоднос
 ⌀–нултикореспондент
 %–изразпотврђенсамоуупотреби
 <–’посталојеодʼ
 *–реконструисаноблик
 +–ʼи’(конјункцијаделоватвореница)
 2–секундарнисмисаолексеме

букв.–буквалнисмисао
грч.–грчки
лат.–латински
пие.–праиндоевропски
срп.–српски
фиг.–фигуративнисмисао
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MarkoJanićijević

ORIENTATIONALMETAPHORSINTHEETYMOLOGYOF
LATINISMSWITHTHEORIGINALPREFIXE(X)-INSERBIANAND

ENGLISHINRELATIONTOSYNCHRONICMETAPHORS

Summary

 On the basis of the ConceptualMetaphor Theory, we identify the
orientational conceptual metaphors which have led to the development of
actual meanings of Latinisms with the original prefix ex- in Serbian and
English, with a view to establish their relationship with the conceptual
metaphors active today. At the same time, a contrastive analysis of the
Serbian and English linguistic expressions of the orientational metaphors
identified in etymology is conducted, establishing relations of graded
correspondenceagainstthecommonetymologyasthetertiumcomparationis
restricted by the identified orientational metaphors. Furthermore,
contemporary expressions of the orientational metaphors metaphors
derived from domestic Serbian elements according to the same pattern
(chieflyfromtheequivalentprefixiz-andequivalentstem)arelookedfor.
 Given theoriginal senseof theprefixex- o̓ut of, fromwithin ,̓ the
investigationwasprimarilyexpectedtorevealcontainmentmetaphors,which
aresimultaneouslyorientationalandontologicalintheircognitivefunction.
A predominantly manual dictionary search (including dictionaries of
contemporary Serbian andEnglish, aswell as etymology) is conducted in
order to acquire evidence of orientational metaphors in the etymology of
prefixed Latinisms. The conceptual metaphors established in etymology
by linking the linguistic metaphors (individual metaphorical expressions)
together and generalizing over them are checked for in contemporary
synchrony,byconsultingthecognitivelinguisticliteratureandacquiringtheir
contemporaryinstances.
 The orientational metaphors identified in etymology include
the containment metaphors places from which something emerges are 
containers, involvement is containment, norms are containers (deviations 
are outside the container), and the vertical orientationalmetaphors more 
quality is up, high status is up and rapture is up. It is shown that all the
orientational (conceptual) metaphors identified in etymology also operate
in the contemporary synchronyofSerbian andEnglish, i.e. that theyhave
beenactiveformorethan1000–1500years.Forthesignificantquantityofthe
analyzedLatinismsthecorrespondentsareidentifiedwhichexpressthesame
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orientational metaphors in the synchrony of Serbian, while being formed
fromdomesticSerbianelementssemanticallyequivalent to theelementsof
theetymologicalstructureofLatinisms.
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Узевшиуобзирприсутнострекламногдискурсаусавременомдруштву,
каоичињеницудаонпостајесвепривлачнијизаанализунесамосоциолога,
психолога него и лингвиста, овај рад је настао у тежњида опише један од
начинакојимсепостижепримарнафункцијарекламнихпорука–убјеђивање
потрошача да купе и користе производ који се рекламира. Служивши се
методолошкимприступомкритичкеанализедискурсакојастављатежиште
на текстуалну анализу, контрастирали смо категорију транзитивности као
видубјеђивањауенглескомисрпскомјезику.Циљнамнијебиосамоописати
употребу језика у сврхе персуазије, него и класификовати резултате, те
објаснитизаштосепоменутакатегоријакористиусврхеубјеђивања.Овакво
интерлингвалноконтрастивнопроучавањеостваренојепроизвољнимизбором
новинскихиТВреклама.Корпусчиниукупно220примјера(110наенглеском
и110насрпскомјезику).Квантитативноманализомутврдилисмосличности
стратегија у енглеском и српском језику, потврђујући тезу хомогенизације
култураумедијскомдискурсуподутицајемглобализације.

Кључне ријечи: функционална граматика, транзитивност, реклама,
убјеђивање.
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1.УВОД

Рекламнидискурспостаојесаставнидиоживотасвакогчовјека.
Рекламеимајуфункцијудаобавијестепотрошачеотомештаједоступно
на тржишту, али и да их убиједе да купе одређени производ. Прве
модернемаркетиншкекомпанијејављајусеуСједињенимАмеричким
Државамадвадесетихгодинапрошлогвијекаињиховациљнагрупабиле
сужене,јерсуонебилезадуженезакуповинупроизводазадомаћинство
(Machin & Van Leeuwen, 2007). Рекламирање је у уској вези са
конзумеризмом,зачијесунастајањезаслужниекономски,технолошки
и културолошки услови (Fairclough, 1996). Баш из разлога што су
рекламесвудаприсутнеиутоликојмјери,„[...]рекламирањеможеда
постигнесвојнајзначајнијиквалитативниефекат:стварањекултурних
заједницакојећезамијенитионекоје јекапитализамуништио,икоје
људима пружају потребе и вриједности3“ (Fairclough, 1996, p. 201)4.
Те алтернативне заједницеФерклаф [Fairclough] назива потрошачким
заједницама(енгл.consumptioncommunities).

Кренувши од претпоставке да рекламне поруке имају за циљ
данаведупотрошачадакупипроизвод,уовомрадубићеанализирана
граматичка категорија транзитивности у рекламама на српском и
енглескомјезику.Теоријско-методолошкиоквирзаснивасенакритичкој
анализидискурса(КАД),итонаониминструментимакритичкеанализе
дискурсакојииспитујуначинеграђењастварности.ТусеКАДпримарно
ослањанаидеационудимензијуграматикеклаузекојасеусистемској
функционалној лингвистици назива транзитивност (Fairclough, 1992).
Овајрадимазациљдаопише,класификујеиобјасникакоизборврсте
процесауоквирутранзитивностиможеиматиубјеђивачкуфункцију.

3 “Itisonthebasisofsheerquantitythatadvertisingisabletoachieveitsmostsignificant
qualitative effects: the constitution of cultural communities to replace those which
capitalismhasdestroyed,andwhichprovidepeoplewithneedsandvalues” (Fairclough,
1996,p.201). 
4 Свипреводиурадусуауторови. 
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1.1 СИСТЕМСКАФУНКЦИОНАЛНАЛИНГВИСТИКА

Системскафункционалналингвистика(СФЛ)једaнјеодзначајнијих
приступа у оквиру функционалне лингвистике која се везује за име
М.А.К.Халидеја[M.A.K.Halliday](в.Borucinsky&Tominac,2016).
Укоријењена је у Сосировом виђењу језика као система знакова, те
посебно Прашке школе, која у Европи наставља Сосирову мисао, а
чијејепринципеусвомрадупрошириоФерт[J.R.Firth](Young,2011).
У литератури се СФЛ пореди са другом значајном парадигмом која
је такођенастајалаудругојполовини20.вијекаикојадајеформалне
приступе описа језика – генеративном граматиком.Насупрот виђењу
формалних лингвиста да језик треба описати независно од његове
употребе, системскафункционалналингвистикаописујеиобјашњава
употребујезикуитонераздвајајућисинтаксуодпрагматикеисемантике.
Јанг [Young] (2011, p. 635) овако објашњава системскуфункционалну
граматику: „Посматрати језик са функционалне перспективе значи
да можемо почети да схватамо како се праве језички избори у датој
ситуацији,штонамомогућавадаразмотримозаштосуонинаправљени
азаштодругинису,икакоскупизборадоприносизначењуодређеног
текста5“.ИнструментианализекојупредлажеСФЛ,нарочитоанализа
транзитивности,показалисусеплодотворниуоквирукритичкеанализе
дискурса.

1.2 ТРАНЗИТИВНОСТ

Прва метафункција језика, која се тиче грађења стварности
путем језика, у дискурсу се остварује транзитивношћу. Баркер и
Галасински [Barker & Galasinski] (2001) скрећу пажњу на проблем
терминологије. Транзитивност у смислу у којем га схвата Халидеј
разликујесеодзначењаовогтерминаутрадиционалнојлингвистици,
којајеразликаизмеђупрелазнихинепрелазнихглагола.ЗаХалидеја,
садруге стране, транзитивност је граматичкисистемпомоћукојег се
представљастварност.КаоосновнеелементеХалидејуводипроцескоји
сеодвијакрозвријеме,учесникеупроцесуиоколностикојесуповезане
5 ‘Lookingatlanguagefromafunctionalperspectivemeansthatwecanbegintounderstand
howlanguageselectionsinagivensituationaremade,whichallowsustosuggestwhythey
weremadeandwhyotherswerenot,andhowasetofchoicescontributestothemeaningof
aparticulartext’(Young,2011,p.635). 
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сапроцесом.Процесјецентралниелемент,учесницисублискипроцесу,
доксуоколностинеобавезнеиодређујупроцесвременски,просторно,
каузално итд. (Halliday & Matthiessen, 2004). Халидеј и Матијесен
[Halliday & Matthiessen] разликују шест врста процеса: материјалне,
менталне,релационе,бихевиоралне,вербалнеиегзистенцијалне.Општа
разликамеђуовимпроцесимајеизмеђувањскогиунутрашњегискуства.
Материјалнеклаузеобухватајупроцеседешавања,стварања,радње.Ове
врстепроцесаиклаузасунајучесталије,јерје„[...]прототип’спољашњег’
искустварадњаидогађај:ствариседешавајуиљудиилидругиактери
раде нешто или узрокују дешавања6“ (Halliday & Matthiessen, 2004,
p. 170). Менталне клаузе се, с друге стране, односе на унутрашње
процесе(мисли,осјећања).Идентификацијаикласификацијаизражава
се клаузама релационих процеса.На граници измеђуматеријалних и
менталних клауза су процесипонашања, бихевиоралнипроцеси, који
испољавајуштаљудираденаосновуоногаштомислеиосјећају.Прелаз
између менталних и релационих процеса означен је као вербални
процес:испољавањемислииосјећањаријечима.Идасезатворикруг
процеса,границаизмеђурелационихиматеријалнихклаузапокривена
је егзистенцијалнимпроцесима, који препознају постојање одређених
феномена.

2.КОРПУС

Корпусрекламнихпорукакојијеприкупљанзаовоистраживање
састоји се одТВрекламаи рекламау часописима.Изабрали смоове
двије врсте оглашавања јер су оненајдоступније јавности.Корпусна
српском језику броји сто десет примјера рекламних порука, од којих
јешездесет новинских и педесет ТВ реклама. И на енглеском језику
смо прикупили исти број примјера (шездесет новинских, педесет ТВ
реклама),тенашкорпусукупночинидвјестaдвадесетпримјерауоба
језика. Начин прикупљања корпуса је разнолик. Новинске рекламе
насрпском језикупроналазилисмоуштампанимиздањимачасописа
LJEPOTA I ZDRAVLJE, COSMOPOLITAN, CASAVIVA, JOY, ELLE,
ENTERIJER,BLICŽena,Vita,Zdravljeukući,Sensa,BRAVACASA,теонлајн
издањимачасописаWOMEN&THECITY иENTERIJER. За новински

6 “Theprototypicalformofthe‘outer’experienceisthatofactionsandevents:thingshappen,
andpeopleorotheractorsdothings,ormakethemhappen”(Halliday&Matthiessen,2004,
p.170). 
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корпус на енглеском језику консултовали смо сајт http://magzus.com/,
који садржи колекцију бесплатних издања часописа из различитих
сфера живота који су намијењени различитој публици. Тако корпус
обухвата часописе намијењенеженама имушкарцима, онима који су
заинтересовани за аутомобиле, дизајн, уређење интеријера, филмове,
бизнис,спорт,науку,путовања:ARCHITECTURALRECORD,BAZAAR,
EATING WELL, ELLE, ELLE DECORATION, Forbes, GLAMOUR, GQ,
marie claire, COSMOPOLITAN, Sport Diver, TATLER, VANITY FAIR,
VOGUE, allure, SHAPE,Women’s Health, cheers, Rolling Stone. Корпус
је сакупљен у различитим издањима наведених часописа у периоду
од новембра 2013. до септембра 2016. године. Такође, уврстили смо
различите варијетете језика, те смо узели у обзир различита издања
часописа који су намијењени за тржиште Уједињеног Краљевства и
Сједињених Америчких Држава, односно БиХ и РС. У корпус нису
уврштенисвиогласииздатогиздањачасописа,негојеселекцијавршена
методомслучајногизбора.

Иакокорпусобухватарекламирањеразличитихврстапроизвода,
одкозметикезамушкарцеижене,прехрамбенихпроизвода,производа
из домена здравља имедицине, до технологије, морамо истаћи да не
постојибалансовихпроизводауонојмјериукојојсмотонамјеравали,
нарочито када се ради о рекламама у часописима, из разлогашто су
најдоступнијичасописинамијењениженамаиштоуправоонисадрже
највишереклама.Изтогразлога,алиидабикорпусбиошторазноликији,
анализирали смо и рекламе које се оглашавају путем телевизије.
ТВрекламенасрпскомјезикупратилисмонадомаћимтелевизијским
каналима (РТРС,PINK BH,OBN,РТС1,РТС2,FOX Life,Прва српска
телевизија),алинајвећимдијеломсмоихпроналазилинајутјубу,каои
цјелокупанТВкорпуснаенглескомјезику.

3.АНАЛИЗАИИНТЕРПРЕТАЦИЈА

Када смо се одлучили да у анализи примијенимо граматички
системтранзитивности,циљјебиодаутврдимозначењеријечиунашем
корпусу:каквисупроцесинајучесталији;далисупроцесионаквикаквим
сечине,косуучесници;коме једодијељенаулогаоногакодјелује, а
котрпирадњу.Удаљемтекстућемопредставитинајучесталијеврсте
процесакојисуопажениукорпусу.
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3.1МАТЕРИЈАЛНИПРОЦЕСИ

Већсмоскренулипажњунатерминтранзитивностииреклидасеон
неодносинапрелазнеинепрелазнеглаголе.Међутим,иХалидејкористи
ове термине када уводи врсте материјалних клауза. Нетранзитивне
материјалнеклаузеимајуједногучесника(актера),вршиоцанекерадње.
Процескојијеописанутиченатогједногучесника.Уколико,пак,процес
обухватадваучесника,једногкојиврширадњуидругогкојијеобухваћен
радњом, то су транзитивне материјалне клаузе. Код транзитивних
материјалнихклауза,процесјеусмјереннадругогучесникакојијециљ
радње– (енгл.Goal),тевишеутиченањега,негонаоногкојирадњу
врши.Основнаподјеламатеријалнихклаузајестеподјеланакреативне
(енгл. creative) и трансформативне (енгл. transformative). Прве
подразумијевајустварањеједногодучесникапроцеса–актераилициља
радње. Друге се односе на одређену врсту трансформације учесника
којивећпостоје.

Креативнеклаузесејављајуусвега20(9%)примјерауцијелом
корпусуинајчешћеописујунастајањепроизвода.Актерисуизостављени
јерсерадиопасивнимконструкцијама.Креативнипроцесиобухватају
глаголекаоштосунастати,изградити,створити,развити.Напримјер:

(1)BorninAmsterdam.Raisedbytheworld(Heineken,RollingStone,
септембар2016).

ПримјерзаХајнекенпивоилуструјенепрелазнекреативнеклаузе.Ипак,
вишејепримјерапрелазнихклауза:

(2) Nutella is made with simple quality ingredients like hazelnuts,
skimmedmilk,andahintofcocoa(Nutella,ТВреклама).
(3)Whateveryou’rebuilding,builditwithChocolateMilk(Chocolate
Milk,Shape,април2014,САД).

 (4)PatekPhilippeGeneve
Begin your own tradition (PATEK PHILIPPE, Forbes, мај 2013,
САД).

У наведеним примјерима уочавамо креативне процесе изражене
лексичким глаголимаmake, build, begin. Исход поменутих процеса је
стварање једногодучесникаупроцесима,атосуусвимпримјерима
циљевирадње,наимеNutella,whateveryou’rebuilding,yourowntradition.
 У корпусу су далеко заступљеније трансформативне клаузе.
Оваквеклаузеподразумијевајудаучесницирадње–актерициљ,већ
постојепријенегоштосерадњаизврши.Међутим,радњаутиченањих
такоштомијењанекењиховеособине.Од220анализиранихпримјера,
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онесејављајуусвега119или54%примјера,тесуприсутнијеодсвих
осталихврстаклауза.

(5)AstaliftJellyAquarystaConcentratebringsfirmer,brighter,more
youthful-looking skin – day after day (ASTALIFT, Marie Claire,
децембар2013,УК).
(6)IntroducingLevi’sRevel
SHAPES
LIFTS
LENGTHENS(Levi’s,Cosmopolitan,март2014,УК)
(7)Plimycolкремалијечигљивичнуинфекцијуитакоублажава
сврбеж, смирује црвенило те зацјељује испуцалу кожу
(Plimycol,Cosmopolitan,август2016.).

Упримјерима (5), (6) и (7) видимода су актери самипроизводи који
серекламирају.Упримјеру(5),актер јекремазалицеAstalift,процес
јеозначенглаголомbring,издоменаextending–possession,циљрадње
је кожа, као други учесник процеса, до чије трансформације долази
поменутимпроцесомидјеловањемактера.Промјенадругогучесника
сеодносинатекстуруиизглед.РекламазаЛевиспанталоне(примјер
6),заактераопетнаводипроизвод,апроцесисуshapes,lifts,lengthens
(категоријаelaborating–shape).Овдјепримјећујемодасерадиоелипси,
односно изостављању појединих реченичних дијелова, који се могу
закључити на основу контекста примјера. Тимешто је глагол дат са
морфемомза3.лицеједнинепрезентаиндикатива,јасноједајеактер
производпоменутранијеутексту.Наосновузнањаосвијетуиособине
производа можемо логички закључити да се циљ радње односи на
фигуру,бедра,ноге,којеопет,уздјеловањепроизвода,мијењајунека
својасвојства:

(6a) Levi’s Revel shapes (your figure), (A) lifts (your thighs), (A)
lengthens(yourlegs).

Примјер(7)јесличанпосвојимособинамаанализиранимпримјерима
(5)и(6),стимдапроцесилијечи,ублажава,смирује,зацјељујеприпадају
категоријиelaborating–make-up.
 Ипак, није увијек актер производ, иако је овај тип примјера
најзаступљенији.Другинајучесталији тип јестеда се самадресат, тј.
онај комесепорукаупућује,позивана акцију.Самактер јенајчешће
изостављенизповршинскеструктуре,алисеподразумијева,изразлога
штосупорукеовеврстедатеуимперативнојформи:
 (8)Changeyourview(RayBanCommercial–GoingUp,ТВреклама).
 (8a)(You)changeyourview.
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(9)Узми додатнисаобраћајуmt:sводичу(Mt:sконтролатрошкова
–невероватнолакаодлука,ТВреклама).
(9а)(Ти)узмидодатнисаобраћајуmt:sводичу.
Производ је најучесталији актер у оба поткорпуса, с тимда је

присутнији у поткорпусу на српском језику (60%), него на енглеском
(38%).Другипоучесталостиактерјеимплициранотииливи,са28%у
српскомпоткорпусуинештовише,33%наенглеском.Видимодарекламе
наенглескомјезикувишедајумоћнадјеловањеадресату,негоштојето
присутноусрпскомпоткорпусу.Поредових,присутнисуактериувиду
компаније,познатихличностикојеговореу1.лицуједнине,затимми
(узначењуадресатипроизвод),теглумцикојипредстављајусвакодневне
људе,стимдајепроценатоваквихпримјеразанемарљив(табела1).

АКТЕРИ Рекламенасрпском
језику

Рекламена
енглескомјезику

Производ 60% 38%
Имплицирано ти/ ви/
Ви 28% 33%

Компанија 5% 6%
Ми(производи
адресат) 2% 9%

1.лице 3% 10%
Осталиактери 2% 4%
Табела1.Процентуалниприказактерауматеријалнимклаузама
 Посматрајући класификацију друштвених актера (Van
Leeuwen, 2008), примијећено је да корпус нуди богатство примјера
персонализације, представљање искустава појединаца, номинација и
функционализација, те агрегација. Детаљнија анализа друштвених
актеразахтјевавишепростора,алибисвакакодалаодговоренапитања
којакласификацијајенајучесталија,напримјердалисечешћекористи
номинација(косуљудикојисепредстављају)илифункционализација
(позивањенаоноштораде).
 Иако је немаркирано глаголско вријеме за ове врсте процеса
трајни презент, анализа корпуса рекламних порука показује да су
материјалнипроцесиупростомпрезенту,дабисерадњапредставилакао
општепознатачињеница,каонештоштојеувијектачно.Занемарљиви
супримјеритрајногпрезента:
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(10) But now, Pantene is making my hair practically unbreakable
(Selena Gomez: Love Your Hair Longer with Pantene | Pantene
Commercial,ТВреклама).

Из овог примјера видимо да поред актера, процеса и циља радње,
материјалнеклауземогуимати јошучесника,каошто јеunbreakable.
Овај елемент је назван атрибут (енгл. Attribute). Реципијент (енгл.
Recipient)јеуматеријалнимклаузамазнатноприсутнијиодатрибута:
 (11)RedBullgives youwings(2013WorldofRedBullCommercial,
ТВреклама).
Изпримјеравидимодајеуулозиреципијентанајчешћеадресат.

 Употребаматеријалнихклаузаурекламномдискурсуједиректан
позив потрошачима да побољшају било који сегмент свога живота.
Нарочитојетоизраженоупотребомтрансформативнихклаузаукојима
сепроизводуприписујеулогаактера.

3.2МЕНТАЛНИПРОЦЕСИ

 „Доксе’материјалне’клаузеодносенанашдоживљајматеријалног
свијета,’менталне’клаузетичусенашегдоживљајасвијетасопствене
свијести7“ (Halliday & Matthiessen, 2004, p. 197). Да би се описала
стања изражена овим процесом, употребљавају се стативни глаголи
(енгл. stative verbs, в. Гринбаум и Кверк [Greenbaum&Quirk], 2003),
изузевонихкојиописујустањапостојањаипосједовања,којасу,према
Халидеју, карактеристична за релационе клаузе, о којима ће касније
битиријечи.Изтогразлога,немаркираноглаголсковријемејепрости
презент,штојекарактеристичнозаовеглаголеиштоменталнеклаузе
разликује од материјалних. Халидеј и Матијесен (2004) менталне
процесе дијеле на перцептивне (енгл. perceptive), когнитивне (енгл.
cognitive), дезидеративне или жељне (енгл. desiderative) и емоционе
(енгл.emotive).Такође,учеснициументалнимпроцесимадрукчијесу
означени,наимесенсер(Senser)ифеномен(Phenomenon).Сенсермора
битиживобиће,јерјеонтајкоји„[...]осјећа,мисли,желиилиопажа8“,

7 “While ’material’ clauses are concerned with our experience of the material world,
’mental’clausesareconcernedwithourexperienceoftheworldofourownconsciousness”
(Halliday&Matthiessen,2004,p.197). 
8 “[T]heone that ’senses’– feels, thinks,wantsorperceives” (Halliday&Matthiessen,
2004,p.201). 
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докјефеномен„[...]тоштосеосјећа,мисли,желиилиопажа9“.
 Знајућидасерекламнекампањепозивајунаемоцијеконзумената,
очекивалисмодаћеанализапоказативеликуфреквентностовихврста
процеса.Ипак,уцјелокупномкорпусу,овеврстеклаузајављајусеу45
од220примјера,18(16%)употкорпусунасрпскомјезику,иу27(24%)
примјера у рекламним порукама на енглеском језику. Најучесталији
процеси,односноподврстементалнихклаузауобајезикасуперцептивни:

(12)Након1дана91%женапримећује смањењебора(SHISEIDO,
ELLEфебруар2014,РС).
(13) Senses danger and increases braking power (Mercedes- Benz
E-ClassW212Commercial‘Sorry’,ТВреклама).

Упримјеру(12)свједочимоагрегацијиулогесенсера,гдјесепотрошачи
квантификују,штоуказујенавећупоузданостинформација.Феномен
је позитивна перцепција исхода кориштења производа – смањење
бора. Међутим, феномен не мора нужно бити позитивно вреднован,
што илуструје примјер (13). То може бити и указивање на опасност
уколикосенекористибаштајпроизвод.Сенсерјемаркиранусмислу
да не испуњава услов да је живо биће, али и то са предумишљајем
– говоримо о приписивању људских особина предметима или
апстрактнимпојмовима.
 Когнитивни процеси су на другом мјесту по присутности
укорпусу:

(14)So smart, itknowswhat your skinneeds (ESTEELAUDER–
BAZAARфебруар2014,САД).
(15)Женезнају(Афричкашљива,запотенцију,ТВреклама).

Реклама за крему за лице Estee Lauder враћа нас на примјер (13),
гдје опет можемо констатовати да се у рекламном корпусу доста
употребљава персонификација, али видимо да сенсери најчешће јесу
потрошачиилионикојиимајунекукористодпроизвода,каоупримјеру
(15).Иакојефеноменутомпримјеруизостављен,собзиромнасврху
производаможемолакодозватиелементкојинедостаје,штоиндиректно
водидопроизвода.
 Емоционипроцеситексунатрећеммјесту:

(16)Becausethebestlandscapesintheworldenchante you.Because
youenjoy thecompanyofyourbestfriends.Becauseyoutake pleasure 
inthebestfoods.Younodoubtlovethebestinyogurts.NewOikos
Greekyogurt.(Oikos,Greekyogurt,ТВреклама)


9 “[T]hatwhichisfelt,thought,wantedorperceived”(Halliday&Matthiessen,2004,p.203).
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(17) Сви га воле на свој начин! (Марго, Љепота и здравље,
новембар2013)


Каоштовидимо,сенсерјеуобапримјерапотрошач.Процесисуизражени
глаголимакојисумаркирани,афеноменјеуобаслучајапроизвод.
 Дезидеративни просеци су најмање заступљени. Сенсери су
родитељикојижеледобробитсвојојдјеци,апроизводјетајкојиимто
омогућава:
 (18) We all want what’s best for our kids (Mcdonald’s Chicken
McNuggets,ТВреклама).
 (19)Мамасамдвоједјецеикаосвакамамажелимдасеонихране
здраво(Аргета,ТВреклама).
Упретходнадвапримјерадезидеративнипроцесиозначенисуглаголом
want (жељети), али могу бити означени и глаголимаwish,would like,
desire,hope( for),longfor,итд.
 Иако менталне клаузе нису толико честе, њихова убјеђивачка
функција лежи у перципирању позитивних резултата кориштења
производа и његовом персонификовању. Другим ријечима, њиховом
употребомурекламнимпорукамасепоручујепублицидасурезултати
производавећдоказаниивидљивионимакојигакористе,тедакуповина
производаиспуњаважељекорисника.

3.3РЕЛАЦИОНИПРОЦЕСИ

 Релациони процеси поменути су код објашњења менталних
клауза, гдје је речено да стативни глаголи постојања и посједовања
карактеришу релационе клаузе. Ове клаузе увијек морају имати два
учесника између којих се ствара релација глаголима бити/имати, и
њимасроднимглаголима,каоштосузначити,представљатиислично.
Двије основне категорије релација су атрибутивне (енгл.attributive) и
идентификационе (енгл. identifying), те Халидеј и Матијесен (2004)
разликујуатрибутивнеиидентификационеподврстерелационихклауза.
Код првих, долази до приписивања неке особине или класе другом
учеснику.Тајучесник,којијенајчешћенапрвоммјесту,пријеглагола,
назива се носилац (енгл. Carrier), док је особина која се приписује
носиоцу – атрибут. Када говоримо о идентификационим клаузама,
опет долази до приписивања, али не атрибута, већ идентитета (енгл.
Identifier)ономештосеидентификује(Identified).Сасвимјеочекивана
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фреквентност релационих процеса у нашем корпусу, узевши у обзир
дасепроизводимаприписујуатрибути,стогасуиатрибутивнеклаузе
заступљенијеодидентификационих.


(20)Instantly,skinissofter,cleaner,moreradiant-revitalized(ESTEE
LAUDER,BAZAAR,фебруар2014,САД).
(21) Након 5 примена, коса је гушћа, пунија и раскошнија
(LOREALELSEVE,ELLEфебруар2014,РС).
(22)Clean,quiet,powerful(BMWAdvancedDiesel-Changes–2011,
ТВреклама).

Посматрајући који су глаголи најдоминантнији у атрибутивним
релационимклаузама,видимодајенајчешћеупотријебљенглаголбити.
Овајглаголстојикаоспонаизмеђуносиоцаиатрибута.Упримјеру(20),
носилацјеименицаskin,докупримјеру(22),носилацнедостаје,алије
онприсутанувидуслике.Овдјевидимоданедостајеиглагол,тедаје
вербалноприсутансамоатрибутрелационеклаузе.РеченицајеизТВ
рекламеидокмушкигласизговараатрибуте,видеоприказујеаутомобил
упокрету,чимезакључујемодасеатрибутиуформипридјеваодносе
на њега. Због паузе у говору између атрибута и носиоца атрибута,
можемоконстатоватидасенерадиофразисапридјевомуатрибутивној
функцији(22а):
 (22а)*clean/quiet/powerfulBMW
Као најоптималнији глагол који се може наћи у датом контексту је
глаголбити(tobe):
 (22б)BMWisclean,quiet,powerful.
 (22в)*BMWhasclean,quiet,powerful.
Можемо закључити да је реченица означена као 22в неграматична.
Свакако,овонијејединипримјеровогтипарелационихклауза,гдјеје
датсамоатрибут.Понекад јеприсутанносилацатрибутаиатрибут,а
изостављенглагол.Тимесе,пак,негубинакомуникативнојпоруци.
 (23)THENEWCITROENC4
 ALIVE WITH TECHNOLOGY (Citroen C4 Transformer,
ТВреклама)
Датипримјернамјошолакшаваанализу,јерјеатрибутуформипридјева
alive.Оваквипридјевисеријеткомогунаћиуатрибутивнојфункцији,
апридјевизпримјераимасвојупаралелнуформу live/livingкојастоји
атрибутивно(в.Greenbaumetal.,1985).
 ИуновинскимиуТВрекламамавидљивоједајепожељнода
будештомањетекста,адасепорукапренесеиндиректно,крозслику
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или видео. Ово је карактеристично за све врсте клауза, не само за
релационе.Уматеријалнимклаузаманајчешћенедостајеактер,којије
имплицитан, јер јеприсутаннаслици,што јеускладусаправилима
кохезије,уоваквимслучајевимаможеморећидасерадиованјезичкој
кохезији.
 Поредглаголабити,налазимопримјерегдјејепроцесизражен
глаголом имати, посједовати, садржати (to have, to contain). Код
оваквихпримјера,описујесекаквеособинепроизводипосједују:

(24)ChocolateMilkhashigh-qualityproteintobuildleanmuscleand
nutrients torefuelyourbodyafterahardworkout(ChocolateMilk,
Shape,април2014,САД).
(25) [Пик шунке] настају од најквалитетнијег комада меса,
свињскогбута,садржемањеод2%масноће,ањежномаромом
увијекизновапружају врхунскиужитак (Пикшунка, 2011,ТВ
реклама).

 Провјерилисмокакосусвеозначениносиоцирекламаиутврђено
једајеносилацатрибутанајчешће,алинеискључивопроизвод.Рекламе
запроизводезањегутијелачестокаоносиоцаатрибутанаводедијелове
тијелазакоје јепроизводнамијењен,тесеуфункцијиносиоцачесто
налазе коса, кожа, стопала.Унештомањојмјери носиоцимогу бити
иапстрактнеименицекаоштосуживот,љубав,сан,каоурекламној
поруцизашампањацкојагласиLifecanbeperfect(BOLLINGER,Tattler,
децембар2013,УК)илизаCartierнакит:Truelovehasacolorandaname
(ELLE,јануар2014,САД).
 Атрибутиунашемкорпусусууформипридјева,алииименица.
Придјевисеодносенаособинепроизвода.Уенглескомјезикуналазимо
придјевеgreat,perfect,different,soft,stable,resistant,reduced,lessvisible,
thin, light,powerful,genuine, intuitive,beautiful,доксуупримјеримана
српском језикунајучесталијипридјевиприродан, раскошнија, бујнија,
гушћа, пунија, најбоља, нежна, еластична, мекша, сјајнија, модеран,
умрежен, задовољне. Именички атрибути најчешће се јављају у
релационимклаузамакојеозначавајупосједовање,дакленаконглагола
tohave,иодносесенакарактеристикепроизвода:bareperfection, ISO
CompliantDriver,adaptiveremotestart,Jewel-likeLEDheadlamps,high-
qualityprotein,sourceofcalcium,nutients,uniquestyle,structuredcontour,
precision,strenght,spirit,дапоменемосамонеке.
 Видимо,дакле,дасуатрибутивнеклаузеприсутнејерсепомоћу
њихстваравезаизмеђупроизвода,којијенајчећшеуфункцијиносиоца
атрибута,исамогатрибутакојисетомпроизводуприписује.Атрибути
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који сунаведениописујукорисне странепроизвода, чиме сепостиже
убјеђивачкафункција.
Табела 2. приказује процентуалну заступљеност врста процеса у
корпусу.

Врстеклауза Рекламенасрп.ј. Рекламена
енгл.ј.

материјалне
креативне 3.6% 14.5%
трансформативне 51% 57%

релационе
атрибутивне 33% 43.6%
идентификационе 7.2% 9%

менталне

когнитивне 4.5% 6.3%

перцептивне 5.5% 11%

жељне 1.8% 3.6%

емоционе 4.5% 3.6%

Табела 2.Процентуални износ процеса у рекламама на енглеском и
српскомјезику

 Кадасмопочелидаговоримоотранзитивности,нагласилисмо
даХалидејиМатијесенразликујушестврстапроцеса,одкојихсмоседо
садабавилиматеријалним,менталнимирелационим.Оватрипроцеса
сусвакаконајзаступљенијаиимајуперсуазивнуфункцију.Преостала
три – бихевиорални, вербални и егзистенцијални занемарљиви су те
њихнисмоукључилиуанализу.

3.4ОКОЛНОСТИ

 Каододатнуврступроцеса,ХалидејиМатијесенуводеоколности
(енгл. circumstances), које надопуњују остале процесе.Од девет врста
околности, у корпусу су најупечатљивије и најзаступљеније начин
(manner),вријеме(time),узрок(cause),локација(location)иугао(angle).
 Начиннамговориотомекакосевршинекипроцес.Уоквиру
начина,пронашлисмопоткатегоријесредства(means),квалитета(quality),
ипоређења(comparison),којисураспоређенитакодавећинапримјера
припада првој поткатегорији, којом се исказује инструменталност, тј.
помоћучегасеврширадња,каоштојеприказаноупримјеру(26):
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(26)WithaspecialblendofourgentlestcleanersandNutriumMoisture,
Dovenourishesdeepdownleavingyourskinsoftandsmooth(Dove,
Allure,фебруар2014,САД).

Околностсредствајеинасрпскомјезикупредстављенанасличанначин,
гдјесепоказујечимеилипомоћучегасевршипроцескојиједаткаоглавни.
Инструментјепоправилупроизводилинекисастојакпроизводакоји
омогућавадасепроцесизврши.

(27)УзпомоћДр.(sic!)Цолићмаскезалице,анатомскепапирне
маске, нахранићете, хидрирати и подмладити своју кожу
(Космополитан,август2013,издањеСрбијаиЦрнаГора).

Поредсредства,начиномсејошисказујекакосерадњаврши(quality),
најчешћесепозивајућиналакоћупостизањарезултатадатимпроизводом:

(28)Cleansthetoughstuff.Easily.(VIMCream,ТВреклама)
(29) Јело се спрема брзо и лако, чак и без уља (Металац, ТВ
реклама).

Поређењемсепоказујекаквабиситуацијамоглабитидасепроизвод
користи:
 (30)Smelllikeaman,man(OldSpice,ТВреклама).
Упримјериманасрпскомјезикунијезапаженниједанпримјерпоређења.
 Докјеоколностначинанајдоминантнијауенглескомпоткорпусу
у односу на остале врсте околности, у српском језику то припада
околностивремена.Тонезначидавријеменијеупечатљивонаенглеском
језику,заступљенојесвакакоиутимпримјерима.
 (31) Можете видети и осетити разлику ... за само три дана!
(JOY,јул2013)

Овомоколношћусеисказујевременскиинтервалукојемсеглавнипроцес
одвија, каонапримјер:утрену,одмах, за самопетсекунди,након1
дана,већданас,до2минута,48сати,задвенедеље,24сата,упериоду
оддвенедеље,овољето,запетминута,до12недеља.Видимодасе
радиовременскиминтервалимакојисуодређени,штоадресатимадаје
сигурностдасупроизводииуслугедјелотворниијављасеочекивање
дасерезултатвидиудатомвременскомоквиру.Оквиртрајањапроцеса
релативнојекратак,одонихкојиисказујудасерадњареализујеодмах,у
неколикоминута,дана,донештодужихкаоштоје12недјеља.Најчешће
сепозивана2недјеље,штоједовољнодугпериоддасепотенцијални
потрошачусудипокушатипобољшатисвојживотузпроизвод,аопет
нијетоликодугдапотрошачнемамотивацијудапокуша.
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 Уенглескомјезикусутакођеодређенивременскиинтервали:in
twoweeks,upto2years,thiswinter,afterjustoneuse,now,suddenly,infive
days,everyday,aftereveryshave,now.

(32)Removesup to80%of surface stains in just2weeks (OralB,
Vogue,новембар2013,УК).

 Околностузрокадајеразлогизвршењарадње,сврху,илиговориу
чијеимесерадњаврши.Каоврстуаргументацијеиуспјешнијегувјеравања
адресатаудејствоиквалитетпроизвода,користисеоколностразлога.
У примјеру (33) ова околност прати релациону клаузу и образлаже
заштопроизводноси атрибутphthalate-andPVC-free.Упримјеру (34)
дајесеразлогзаштоактерурекламибираПлиденту,алиизаштобисви
требалодарадеисто–јеримаприступачнуцијену.

(33)Thankstoaninnovative,patent-pendingformulation,Ecolibrium
isphthalate-andPVC-free(Johnsonite,Arhitecturalrecord,мај2013,
САД).
(34)Јакупујемпаметно.Плидента,јерсеисплати.(Плидента,ТВ
реклама)

Упримјерима(35)и(36)видимосврхуизвршењарадње,намјерускојом
серадњаврши.

(35)Salon-qualityformulasreinforcehair’snaturalprotectivebarrier
and repair up to 2 years of damage. For hairwith all its beautiful
strength.Andit’sgreatforcolor-treatedhair.(TRESemme,Glamour,
мај2013,САД)
(36)НовиGlissUltimateColorзаултимативнозадржавањебоје
(Gliss,ТВреклама).

Асинтагмеforthenextgenerationизацијелупородицуизпримјераиспод
представљајуособезакојусерадњаврши,односноонајкоимабенефите
одизвршењарадње:

(37)YouneveractuallyownaPatekPhilippe.Youmerelytakecareof
itforthenextgeneration.(PATEKPHILIPPE,Forbes,мај2013,САД)
(38)Доказанатерапијапродуктивногкашљазацијелупородицу!
(EkspktoransFlavamed,Љепотаиздравље,новембар2013)

Коначно,дајемопримјерезаоколностлокације,којаговорипотрошачима
гдјемогунаћипроизвод(39),алинеријеткоиодаклепроизводпотиче,
какобисепозвалинаквалитет(40).

(39)ExperienceVisionnaire(1MinuteBlur)atyourLancomecounter
oratLancome.com(VISIONNAIRE,Cosmopolitan,април2014,САД)
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 (40)„ [...] Организам препознаје биљке са наших простора[...]“
MadeinSerbia

ВРСТЕОКОЛНОСТИ РЕКЛАМЕНА
СРПСКОМ

РЕКЛАМЕНА
ЕНГЛЕСКОМ

НАЧИН(manner) 21% 36%
ВРИЈЕМЕ(time) 32% 33%
УЗРОК(cause) 20% 14%
ЛОКАЦИЈА(location) 13% 11%
УГАО(angle) 9%

6%
ОСТАЛЕОКОЛНОСТИ 5%
Табела 3. Процентуални приказ најучесталијих околности у свим
типовимапроцеса

 Табела3.представљазаступљеностоколностиуједномидругом
језику.Видимодасеодсвихврстапроцесанајчешћекористеначинна
којисерадњаврши,шаљућипорукупотрошачудалакоможедоћидо
рјешењапроблемакојигамучикуповиномодређенемарке,ивријеме
–којесвједочиобрзомрјешењупроблема.

4.ЗАКЉУЧАК

Наконанализепримјера,направилисмостатистичкуанализуза
српскиизаенглескипоткорпусипроцентуалнопредставилиучесталост
процесауоквируједногидругогпоткорпуса.Збирпроценатанијеине
можебити100%уоквируједнекатегоријеилистратегије,збогприроде
корпусаичињеницедаједанпримјеррекламенајчешћесадржинеколико
реченицаилијепорукадатаусамоједнојилинеколикоријечи.Неколико
врстапроцесасемоглојавитиуистомпримјеру.

Осврнувши се на идеациону функцију језика, видимо да
категоријекојесејављајууенглескомтакођепостојеусрпскомјезику.
Анализа транзитивности показује да су у оба језика најзаступљеније
материјалнеклаузе,54.6%усрпскомпоткорпусуи71.5%уенглеском.У
материјалнимклаузаманиједанучесникнеморабитиживобиће,што
је у складу са нашом анализом.Код примјераматеријалних клауза у
корпусу,дјеловањесенајвишеприписујепроизводу,60%упримјерима
насрпскоми38%наенглеском,стимдаје,каоштовидимо,проценат
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већи у српском поткорпусу, док се у енглеском дјеловање у 33%
случајеваприписујеадресату.Наконматеријалних,најчешћесејављају
релационе,тементалнеклаузе,стимдасупроцентивећиупримјерима
на енглеском језику. Можемо констатовати, дакле, да се реалност
конструишеупотребомсличнихјезичкихсредстава.

Док постоје радови који се баве стратегијама убјеђивања у
рекламномдискурсу,ријеткисуоникојиупоређујустратегијеудваили
вишејезикаикојикористеквантитативнуанализу.Особеностовограда
лежииупримјениелеменатафункционалнеграматикенасрпскијезик.
УуводузаAnIntroductiontoFunctionalGrammar[Уводуфункционалну
граматику] Халидеј (1994) наводи како је то увод за функционалну
граматику енглеског језика, али да се може сматрати уводом у
функционалнуграматикууопште.Иакосмосебавилитранзитивношћу
усвјетлуфункционалнеграматикеипоказалидапостојиподударносту
представљањузначењаупотребомсличнихформикојимсетазначења
реализују, ово је, ипак, мали узорак и истраживање није залазило у
детаљнијуанализудруштвенихактеракаоучесникаурекламама,тесе
остављапросторзанекадругаистраживањакојабидаласистематичнији
освртнаовупроблематику.
 Помоћу анализе транзитивности примјећујемо да избор
различитих процеса има персуазивну функцију која се огледа у
трансформисању проблема у рјешење помоћу трансформативних
материјалних процеса, или рјешење буде креирано креативним
процесима.Поручујеседајебитно,алиимогућевидјетирезултатна
експлицитноуказанипроблем,тедапроизводиспуњаважељеизражене
жељнимпроцесима.Адресатимаипроизводимадајесемоћнадјеловање,
аадресатимаседајуисмјерницеувидуоколностигдјенаћипроизвод.
Неизостајуобећањабрзогилакогрјешавањапроблемапутемпроизвода.
Позитивнасликапроизводаградисепажљивобираномлексикомувиду
атрибутакојисеприписујупроизводу.
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MinjaRadonja

TRANSITIVITYASAMEANSOFPERSUASIONIN
ADVERTISEMENTS

Summary

Taking into account the presence of advertising discourse in
contemporarysociety,aswellasthefactthatitisbecomingmoreandmore
appealingfortheanalysisnotonlyonthepartofsociologists,psychologists,
but also linguists, this paper is made in tendency to describe one of the
linguistic devices bymeans of which primary function of advertisements
isachieved–persuadingpotentialbuyerstobuyandusetheproductbeing
advertised.Usingthemethodologicalapproachofcriticaldiscourseanalysis
whichisprimarilytext-based,wecontrastedthecategoryoftransitivityasa
persuasionstrategyinEnglishandSerbian.Theaimwasnotonlytodescribe
language use, but also to classify results, and explainwhy different types
of processes are used in persuasive function. Such interlingual contrastive
researchisaccomplishedbymeansofarbitrarychoiceofnewspaperandTV
commercials. Corpus comprises 220 examples (110 in English and 110 in
Serbian).Bymeansofquantitativeanalysisweinferredsimilaruseofstrategies
inEnglishandSerbian,thusconfirmingthehypothesisofhomogenisationof
culturesinmediadiscourse,influencedbyglobalisation.
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ИНТРАЛИНГВАЛНЕГРЕШКЕУУЧЕЊУЕНГЛЕСКОГ
ЈЕЗИКАКОДСТУДЕНАТААНГЛИСТИКЕ

Предметовоградасуинтралингвалне(унутарјезичке)грешкеуучењу
енглескогјезикакаостраногкододраслихученика.Интралингвалнегрешке
јошсеназивајуиразвојнимиуобичајенасупојавауучењустранихјезика,како
нараномузрасту,такоикододраслих.Посљедицасунедовољногпознавања
правила и ограничења језика који се учи, те њихове погрешне примјене.
Анализирајући примјере прикупљене из есеја и тестова српско-енглеског
преводастуденатазавршнихгодинаанглистике,покушалисмодаустановимо
којитипинтралингвалнихгрешакајенајучесталији.Истраживањејепоказало
дасутаквегрешкенајбројнијеусљедећимобластимапознавањаиупотребе
енглеског језика: детерминатори, лексика, слагање субјекта и предиката,
употреба глаголскихвремена,морфологија, глаголскивид, елипса, слагање
времена,неправилниглаголи.

Кључне ријечи: интралингвалне грешке, анализа грешака, одрасли
ученици,међујезик,детерминатори

1.Увод

Грешке су уобичајена појава при учењу и усвајању страног
језика.Каодванајважнијафактора2којаузрокујугрешкеСевил-Тројки
[Saville-Troike] (2006, p. 39) наводи интерлингвалне (међујезичке)
факторе, који су посљедица негативног трансфера из матерњег
језика, и интралингвалне (унутарјезичке), који се не могу приписати
међујезичком утицају. Интерлингвалне грешке карактеристичне су
започетнефазеучења,доксеинтралингвалнејављајунештокасније.

1 srdjan.sucur@ffuis.edu.ba
2 Елис[Ellis](1999,p.60)овомедодајеитзв.индукованегрешке(енг.inducederrors)
чијеузрокетребатражитиупропустимаунаставистраногјезика.
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У нашем истраживању покушаћемо да утврдимо у којој мјери се
интралингвалнегрешкејављајуинанапреднијемнивоуучењастраног
језика, код студената завршних година англистике.3 Након краћег
освртанаанализугрешака,тенагрешкеиомашке,каоиразликуизмеђу
интерлингвалнихиинтралингвалнихгрешакапредставићемокорпус,а
затим одговарајућим примјерима описати најзаступљеније категорије
интралингвалнихгрешака.

1.1.Анализагрешака

Анализа грешака ученика, истиче Севил-Тројки (2006,
p.48),дугојебиладионаставејезика.Тојепрвиприступпроучавању
усвајањастраногјезикакојиразматраучениковукреативнуспособност
да конструише језик који учи. Ради се заправо о анализи правих/
стварних грешака које ученик прави на страном језику (Исто, p. 37).
Збогутицајабихевиоризмавјеровалоседасугрешке,углавном,(аконе
иупотпуности)посљедицанавикапренијетихизматерњегјезика.

Временомсеувидјелода„[...]немогусвегрешкекојеученици
праве да се припишу искључиво утицају њиховог матерњег језика“
(Lightbown & Spada, 2006, p. 79), као и да „[...] се не реализују све
потенцијалне интерлингвалне грешке, односно да код свих разлика
између матерњег и страног језика појава грешака није обавезна“
(Đorđević,2004,str.47).Збогтогасеудругиплансвевишепотискује
идејаопредиктивности,анаглашаваекспликативнавриједностанализе
грешакакојајезначајнаизанашеистраживање.

Кордер[Corder](1974,p.48)издвајапететапауанализигрешака:
1) прикупљање узорка језика ученика; 2) идентификовање грешака;
3)описгрешака;4)објашњавањегрешакаи5)евалуацијагрешака.Кључним
етапамамогудасесматрају:идентификовањегрешака(јерјеодизузетне
важностиутврдитирадилисеунекомслучајуогрешциилиомашци,
поштосеомашкенесматрајузначајнимзаанализугрешака),описгрешака
(који се бави површинским структурама реченица које ученици
произведу), те објашњавање грешака (чији циљ је, како истиче Елис
(1999,p.57)откривањењиховогузрока,каоизаштосуначињене).

3 Нашеистраживањепроведено јеутоку једнеакадемскегодине,атомприликом
анализиранисурадовиприближноједнетрећине(32%)одукупногбројастудената
којисутадапохађали3.или4.годинустудија.
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1.1.1.Недостацииограничењаанализегрешака

Терон[Tarone]иСвирцбин[Swierzbin](2009,p.12)наводедаје
анализагрешакатекједанодначинадасесагледајезикученика,акао
главно ограничење истичу то што се занемарују ситуације у којима
ученици користе тачне облике, пошто се на тај начин стиче само
половичнасликаоњиховомзнању.

Елис(1999,p.67)наводидапостоједвијеглавнекритикеанализе
грешака. Једна се односи на слабости уметодолошким процедурама,
а друга на ограничен обим. Слабост у методолошким процедурама
углавномсеодносинаутврђивањеукојемслучајусерадиогрешци,а
укојемоомашци,каоинаодређивањеизвора,узрокаиописагрешака.
Под ограниченимобимомподразумијева се тошто је већина студија
која се бави анализом грешака ученика (баш као и наша) синхроног
карактераи на тај начинпружа само статичанприказ учења страног
језика.Ријеткисуслучајевиукојимајеистраживањевршенодијахроно,
а грешкеанализираненаразличитимстадијумимаразвојамеђујезика
ученика.Оваслабостнијенесавладива,јерсеуодговарајућимусловима
можеспровестидијахроноистраживањекојебипонудилоувидутокако
сегрешкеученикамијењајуузависностиодтогаукојемсестадијуму
учења страног језика они налазе, што би поближе објаснило процес
учењадругогјезика.

Севил-Тројки(2006,p.40)каојошједноодограничењаанализе
грешака истиче могућност избјегавања (енг. avoidance4). Под тим се
подразумијева да мањак грешака у продукцији ученика може бити
посљедицаизбјегавањаструктуракојеонисматрајусложеним,атакве
ситуацијеанализагрешаканеможедапрепозна.

Паипак,значајгрешакаињиховеанализе,какоистичеКордер
(1967),огледасеутомештогрешке:1)пружајунаставникуувидуто
колико је ученик научио; 2) пружају истраживачу показатеље о томе
какојејезикучен;3)служекаосредствапомоћукојихјеученикоткрио
правила језика циља. Стога сматрамо да анализа грешака, премда је
данаснекисматрајупревазиђеном,можедаимапрактичнупримјенуи
усавременимлингвистичкимистраживањима,алииунаставистраних
језикапоготовоакосеуобзирузмењенаекспликативнавриједност.

4 Хеџ [Hedge] (2000, p. 53), говорећи о комуникативној компетенцији
(енг. communicative competence), а конкретно о стратегијској компетенцији
(енг.strategiccompetence),засличнупојавунаводитерминстратегијаредуковања
(енг.reductionstrategy). 
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1.1.2.Грешкеиомашке

Елис (1999, p. 47) истиче да дјеца, усвајајући матерњи језик,
праве „грешке“, те додаје да их праве и одрасли изворни говорници,
нпр. изостављањем неке граматичке морфеме.5 Па ипак, важно је
истаћидаовегрешкенемајуисту„тежину“каквуимајуонекојесејаве
упродукцијиученикастраногјезика.Истиаутордаље,позивајућисена
Џорџа[George](1972),наглашавадасегрешкекојеправеученицисматрају
„непожељнимоблицима“(енг.unwantedforms),доксеонекојесејављају
код дјеце која су изворни говорнци сматрају „прелазним облицима“
(енг.transitionalforms),акододраслихизворнихговорника„лапсусима“
(енг.slipsofthetongue).Грешкекојесејављајууучењустранихјезика
су,наглашаваДејвис[Davies](2007,p.84),заправопразнине(попуњене
илинепопуњене)узнањукојеученикимаојезикукојиучи.Садруге
стране,доомашкиуучењустраногјезикадолазикада,каконаводиЕлис
(1999,p.51),ученицинеуспијудаостваресвојукомпетенцију.Радисе
у омашкама у говору или писању, које су озбиљније од лапсуса које
правеизворниговорници,аученицисуустањудаихсамипрепознају
иисправе.6

Елис (Исто) наглашава да уколико ученик понекад користи
исправне облике, а понекад неисправне, на основу тога не може са
сигурношћуда се тврдида заправопознајеобликеприсутнеу језику
којиучи,адаупотребанеисправнихобликапредстављаомашку.Оно
штојемогућејестедајезнањекојеученикимаооблицимаујезикукоји
учинепотпуно,тј.дамождајошнијенаучиосвеконтекстеукојимасе
конкретанобликможекористити.

1.1.3.Интерлингвалнеиинтралингвалнегрешке

Почетне фазе учења страног језика, наводи Браун [Brown]
(2000, p. 224), карактерише присуство интерференције, односно
негативногтрансфера.Ученицисетадауглавномослањајунаструктуре
из свогматерњег језика.Интерлингвалне грешке су оне које семогу
5 MyfatherliveinGloucester(Ellis,1999,p.47). 
6 Неки аутори (Waltz, 1987, p. 56) истичу да су ученици на напредном нивоу
учења (каквисуобухваћениинашимистраживањем)у стањудаисправечак95%
сопственихгрешака.Наосновутога,можесепретпоставитидабинекосличнобудуће
истраживање,укомебистудентибилиуприлицидасамипрепознајуиисправесвоје
грешке,могло показати значајно другачије резултате од оних до којих смо дошли
овимистраживањем.
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(дјелимично или у потпуности) приписати негативном трансферу из
матерњегјезика.Донегативногтрансферадолазикадасеструктураили
правилоизматерњегјезикаупотријебеуреченицинајезикукојисеучи,
наначинкојијенетачанисматрасегрешком(Saville-Troike,2006,p.19).7

КаконаводеТерониСвирцбин(2009,p.13),дјечији језик,који
јепроизводусвајањапрвогјезика,сталносеразвијаиеволуирасведок
недостигнестандардизворногговорника.ПремаСелинкеру[Selinker]
(1972), ово није случај са међујезиком одраслих ученика. Систем
језичкихправилаодраслихученикаготовоувијексефосилизује,тако
дасенанекиначин(иакојетопонекаднезнатно)разликујеодсистема
језичкихправилакакавимајуизворниговорницијезикакојисеучи.

Кадаучениципочнудаусвајајудијеловеновог језичкогсистема
долазидопојаветзв.интралингвалногтрансфера,односноуопштавања
унутарјезикакојисеучи.Уинтралингвалнимгрешкамасе,истичеЕлис
(1999,p.58),огледајуопштекарактеристикеучењаправилакаоштосу:
погрешнепретпоставке,непотпунапримјенаправила,тенепознавање
условаукојимасетаправилапримјењују.

Елис(p.59)разликујесљедећеврстеинтралингвалнихгрешака:

1) Грешке претјераног уопштавања, које се јављају када су у
учениковојпродукцијиприсутнедевијантнеструктурекаопосљедица
комбиновањадругихструктураприсутнихујезикукојисеучи(нпр.
*Hecansings,ауенглескомсумогућислучајевиHecansingиHesings).
2) Грешке које се јављају усљед непознавања правила, те њихове
примјенеуконтекстима гдје сенепримјењују (нпр. *Hemademe to
rest,усљедпогрешнеаналогијесаHeasked/wanted/invitedmetogo).
3) Грешке које су посљедица непотпуне примјене правила, што
укључује појаву непотпуних структура. (нпр. коришћење изјавног
редаријечиупитањима*Youliketosing?,умјестоупитногDoyoulike
tosing?)
4)Четвртитипинтралингвалнихгрешакаодносисенаонекојенастају
усљед погрешних претпоставки због неразумијевања извјесних
дистинкција присутних у језику који се учи (нпр. употреба глагола
was,каомаркеразапрошловријеме−*Onedayitwashappened.).
2.Корпус

Корпусобухваћеннашимистраживањемсастоји се од: двјеста
седамдесет и једне реченице8 издвојене из седамдесет два есеја и
7 Севил-Тројки:„WhenanL1structureorruleisusedinanL2utteranceandthatuseis
inappropriateandconsideredan’error’“(2006,p.19).
8 Одабир те271речениценијебиопроизвољан, већ суистраживањемобухваћене
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двадесет три теста српско-енглеског превода студената завршних
годинаанглистике. Запотребеовогистраживањаиздвојенипримјери
организованисутакодајепрвонаведенареченицапреузетаизрадова
студената (додатно означена астериском), која садржи неку грешку, а
затимодговарајућакоригованареченица.Услучајевимагдјесупримјери
преузетиизтестоваС-Епреводанаведенесуиодговарајућереченицена
српскомјезику.

3.Анализакорпусаиинтерпретација

При интерпретацији грешака у нашој анализи употријебили
смо ону коју Кордер (1974) назива „нормалном“9 (енг. normal). Овом
интерпретацијом истраживач исказу издвојеном из ученикове
продукцијеодређујезначењенаосновуправилаиограничењаприсутних
у језику који се учи. На тај начин могуће је утврдити ради ли се о
грешкамаинтерлингвалногилиинтралингвалногтипа.Уописугрешака
претежносмокористилитаксономијукојуЕлисиБаркизен[Barkhuizen]
(2005, p. 51−72) називају лингвистичком10 (енг. a linguistic taxonomy),
доксмотаксономијуповршинскихструктура11(енг.asurfacestructure
taxonomy)користилиповремено.

Анализом прикупљеног корпуса установили смо да су
интралингвалне грешке заступљене на сљедећи начин (в. Графикон
1.):најбројнијесугрешкеуупотребидетерминатора–58(18.35%),теу
слагањусубјектаипредиката–29(9.17%),затимгрешкелексичкеприроде
–27(8.54%),грешкеуупотребиглаголскихвремена–17(5.37%),грешке
уупотребиглаголскогвида–8(2.58%),морфолошкегрешке–7(2.53%),
грешкеуупотребиелипсе–7 (2.21%),слагањувремена–4 (1.26%),у
облику неправилних глагола – 3 (0.94%), употреби инфинитива – 3
(0.94%),премодификацији–1(0.31%),употребиприједлога–1(0.31%).

искључиво оне које садрже неки тип грешака (укупан корпус чине 2,482
реченице).
9 Поред ове интерпретације, Кордер (1974) наводи и тзв. „ауторитативну“
(енг.authoritative)и„разумну/увјерљиву“(енг.plausible).
10 ЕлисиБаркизен(Исто)истичудајелингвистичкатаксономијаобичнозаснована
накатегоријамапреузетимиздескриптивнихграматикајезикакојисеучи.
11 Оватаксономијазаснивасе,какоистичуЕлисиБаркизен(Исто),на„[...]начинима
накојесуповршинскеструктуреизмијењене“уреченицамакојесадржегрешке.
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Графикон1.

Због ограниченог обима рада овдје ћемо представити само
најбројније грешке, односно оне чија заступљеност износи 5 и више
процената.

3.1. Детерминатори

Укорпусујеуоченoукупнопедесетиосампримјера12укојима
једошлодогрешкеуупотребидетерминатора.Александер[Alexander]
(2003,p.55)наводидасудетерминаториријечикојесекористеиспред
заједничкихименица,ањимасеутиченаименицу,односно,одређује
(енг. determine) њено значење. Свака бројива именица у једнини
требалобидаиспредсебеиманекидетерминатор.Детерминаторисе
дијеле на двије групе.Прву групу чине детерминатори помоћу којих
севршикласификовање,односноидентификовање,атосу:неодређени
иодређеничланови,показнеиприсвојнезамјенице.Другугрупучине
ријечикојимасеописујеквантитет,атосубројевииквантификатори.

У корпусу који смо анализирали, у двадесет и осам примјера
чланјепогрешноизостављен,уосамнаестслучајевачланнијетребало

12 Присуствогрешакауупотребидетерминатораунашемистраживањуподударасе
сарезултатимадокојихсудошлиВајт[White](2003)иРобертсон[Robertson](2000)
(изостављањечланова),теХибнер[Huebner](1987),Терон[Tarone]иПериш[Parrish]
(1988)(непотребнокоришћењечланова). 
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употријебити, у три примјера употријебљен је погрешан члан, а
у преосталих осам грешке су уочене у употреби неке друге врсте
детерминатора.

Елис (1999, p. 62) наводи да неки истраживачи не могу да се
усагласедалисунпр.грешкеуупотребичлановаупродукцијионих
ученикачијиматерњијезикнепрепознајеовукатегоријуинтерлингвалне
(Duskova, 1969) или интралингвалне природе (Dulay & Burt, 1974).
Браун[Brown](2000,p.225),позивајућисенаРичардса[Richards](1971,
p.187),истичедасусвегрешкеуупотребичлановаинтралингвалне,те
каотипичнеиздваја:1.изостављањеодређеногчлана the;2.употребу
одређеногчлана theумјестонултогØ;3.употребунеодређеногчлана
a/anумјестоодређеногthe;4.употребунеодређеногчланаa/anумјесто
нултогØи5.изостављањенеодређеногчланаa/an.

3.1.1.Погрешноизостављањечлана

Најбројнију групу грешака које се односе на употребу
детерминаторачинеонипримјериукојимајечланпогрешноизостављен.
Таквихједвадесетиосампримјера.Усвимовимпримјеримачланје
изостављениспредбројивихименица.Ушеснаестслучајеванеодређени
чланизостављенјеиспредбројивеименицеуједнини,атаквегрешке
могусесматратинепознавањемправила.Наводимоједантакавпримјер:

1)*Wehavepersonwhoiswithuswhenwehaveproblems,whenwetryto
successindiferentspheresofourlife.
Wehaveapersonwhoiswithuswhenwehaveproblemswhenwetryto
succeedindifferentspheresofourlife.

3.1.2.Непотребнокоришћењечлана

Осамнаестслучајевагдјејеприсутнагрешкауупотребичланова
односисенанепотребнокоришћењечланова.Наводимоједанпримјер:

2)*Allthesedifficultiesmayhaveabigimpactonachildrenintheirlater
life.

Allofthesedifficultiesmayhaveabigimpactonchildren,intheirlater
life.
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 Грешкаупримјеру(2)огледасеутомештојенеодређеничлан
употријебљениспредбројивеименицеумножини,тесеможесматрати
интралингвалном,aњенузрок,такође,можемотражитиунепознавању
правилаилињиховојнепотпунојпримјени.


3.1.3.Осталидетерминатори

Преосталих осам примјера у којима је присутна погрешна
употребанекедругеврстедетерминаторасадржегрешкекојесе,такође,
претежномогу сматратиинтралингвалним.Изузетак јепримјер (3) у
комесегрешкамождаможеприписатиинегативномтрансферу:

3)*Familylifehaschangedbecausenowadayspeoplegetdivorcedoften,
people are having less children than before, but one thing stays the
sameandthatisthatpeoplemarrybecauseofthewrongreasons.

 Familylifehaschangedbecausenowadayspeoplegetdivorcedoften,
theyarehavingfewerchildrenthanbefore,butonethingstaysthesame
andthatisthatpeoplemarryforwrongreasons.

У овом случају је квантификатор less13 употријебљен испред
бројиве именице у множини (children) на начин који није тачан у
енглеском језику, јер би овај квантификатор требало користити само
санебројивимименицама,докбииспредбројивихименицаумножини
требалокориститиквантификаторfewer.

Оба ова квантификатора представљају компаратив и могу се
сматратипреводнимеквивалентимаприлогазаколичинумало(мање)
(Ignjatić,2006,str.910).Поштоусрпскомјезикунемаограничењакадаје
упитањуупотребаовогприлогаиспредбројивихинебројивихименица,
овагрешкамождасеможеприписатииинтерференцији.

Преосталих седам примјера одликује се употребом погрешног
детерминатора или су заједно употријебљена два детерминатора, а
све те грешке можемо сматрати интралингвалним. У примјеру (4)
употријебљенјепогрешандетерминатор:

4)*Eventhoughtheyfamiliesareagainstittheydonotquit,donotsurrend
andthatissomethingeveryoneshouldadmire.

13 Александер(2003,p.97)наводидасесвечешћеикодизворнихговорникаможе
чути како овај квантификатор користе испред бројивих именица у множини, али
и испред збирних именица (попутpeople), али и додаје да то не значи да је таква
употребаприхватљива.
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 Even though their families are against it, they do not quit, do not
surrender,andthatissomethingeveryoneshouldadmire.

Уовомслучајуупотријебљенјеосновниобликпоказнезамјенице
затрећелицемножине(they),умјестоњеногприсвојногоблика(their),
што је можда посљедица неразумијевања дистинкција присутних у
језикукојисеучи.

Споменућемо и примјер у којем су употријебљена
два14детерминатора:

5)*ThemainHolden’sproblemwashisbelievingthatgrownupsare 
phonies.

Holden’smainproblemwashisbelievingthatgrownupsare/were 
 phonies.

У примјеру (5), у оригиналној реченици, у оквиру именске
фразечијаглавајеименица–problem,присутнисуодређеничланthe
ивластитаименицаHoldenуобликугенитива.Управозбогприсуства
властите именице у овом облику, која има функцију детерминатора
(Aarts,2011,p.118)главаименскефразејеодређена,тенемапотребеи
задетерминаторомуобликуодређеногчлана.Изаовугрешку,каоиза
осталеизовекатегорије,можемодапретпоставимодајеинтралингвалног
типа. Такав тип грешака може се сматрати посљедицом претјераног
уопштавања.

3.2.Слагањесубјектаипредиката

У енглеском језику слагање (енг. Concord или agreement) се
дефинише као однос између двије граматичке јединице од којих
једна показује извјесну карактеристику (нпр. множину) која одговара
карактеристицикојајеуочљиваудругојјединици(илијесемантички
имплицирана).Најзначајнијитипслагањауенглескомјестеонајуброју,
измеђутрећеглицаипредиката,аправилоупотребеврлојеједноставно:
„Субјекатуједнинизахтијевапредикатуједнини.Субјекатумножини
захтијева предикат умножини“ (Quirk,Greenbaum,Leech&Svartvik,
1985,p.755).

Унашемкорпусууоченоједвадесетидеветпримјераукојима
нијепримијењеноправилоослагањусубјектаипредикатауенглеском
језику. Девет примјера односи се на случајеве гдје је изостављен
14 Александеристичедасеуенглескомјезикуиспредименицеобичнокористиједан
детерминатор(2003,p.54).
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наставак-s,запрезенттрећеглицаједнине.Првонаводимопримјеру
коме, грешком,нијеприсутнослагањеизмеђусубјектаипредикатау
множини:

6)*Thepartnersoftenforgivesthemandthatisaclosedcircle.  
 Thepartnersoftenforgivethemandthatisaclosedcircle.

Грешкауовомпримјеруогледасеучињеницидасеузсубјекат
умножиниуоригиналнојреченициналазипредикатуобликузатреће
лицеједнине.Грешкеовогтипананапредномнивоуучењанемогусе
сматратипосљедицоминтерференције.

3.2.1.–s3

Једанодријеткихфлективнихнаставакауенглескомјезикукоји
јеопстаојестенаставак-sкојимсеградисадашњевријемезатрећелице
једнине.Иакојеправилозањеговуупотребу(какосмовећспоменули)
врлоједноставно,ученицистраногјезикабезобзиранаузрастиматерњи
језик понекад праве грешке изостављајући овај наставак, те умјесто
одговарајућег облика глагола користе крњи инфинитив.У корпусу је
уоченоукупнодеветпримјераукојимајеприсутнагрешкаовогтипа.
Наводимоједанпримјеризовегрупе:

7)*Hemarriedherorheisinarelationshipwithherbecauseofheryouth,
herbeauty, and stories thathehave ayoungwomanbesidehim,and
thingslikethat.

 Hemarriedher,orheisinarelationshipwithher,becauseofheryouth,
herbeauty,and rumors thathehasayoungwomanbesidehim,and
thingslikethat.

Овакве грешке готово увијек су интралингвалне, односно
развојне, тако да се не могу сматрати посљедицом интерференције.
Крашен[Krashen](1982,p.93)овајтипгрешакасматраипосљедицом
непажњејерсуправилакојасузанемаренапоприличнојасна,алидодаје
идадоњихдолазиуслучајугдјејеученикнекоправилонаучио,алига
нијеиусвојио.
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3.3. Лексичкегрешке

Укорпусу смо уочили и двадесет седам примјера који садрже
неки тип лексичке грешке. Те грешке смо даље класификовали на:
формалнелексичкегрешкеисемантичкелексичкегрешке.

3.3.1.Формалнелексичкегрешке

У оквиру формалних лексичких грешака издвојиле су се
сљедећекатегорије:грешкеуспелингу(претјеранаупотребаграфемаи
изостављањеграфема),теупотребепогрешневрстеријечи.

3.3.1.1.Спелинг

Како наводе Бо [Baugh] и Кејбл [Cable] (2005, p. 12), они који
покушавајуданаучеенглескијезикчестоимајузамјеркуна„хаотичну“
природуспелингауовомјезику,каоинанедостатаккорелацијеизмеђу
начинанакојисенекаријечпишеиизговара.Онидаљенаводедаби
идеалансистембиоонајукомејеједанистигласувијекпредстављен
једнимистимзнаком,иобратно,теистичуданиједаневропски језик
није достигаоовај идеалидодајуда суиталијанскиињемачки језик
овом идеалу ближи од енглеског (у потпуности игноришући српски
језиккојијеовомидеалунајближи,прим.аут.).

Садашњаситуација,кадајеупитањуспелингуенглескомјезику,
измеђуосталог,посљедица јењеговееволуције,упливавеликогброја
позајмљеница,теутицајамноштвајезикакојисугаобликовали15.Када
сесвеовоузмеуобзир,моглосепретпоставитидаћеудиопримјера
који садрже интралингвалне грешке у спелингу бити значајнији, али
испоставилоседајењиховбројрелативномали.

15 Међу значајнијим јесу, како наводи Јовановић (2008, p. 265−277), француски,
латински,грчки,келтски,дански,холандски,њемачки,италијански,јапански,руски,
турски, шпански, хинду, арапски. У мањој мјери присутан је утицај и кинеског,
мађарског,норвешког,пољског,португалског,српског,шведскогитд. 
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 3.3.1.1.1.Претјеранаупотребаграфемаипогрешно
изостављањеграфема

Наводимодвапримјераукојимајеуоченапретјеранаупотреба
графема(8),односно,погрешноизостављањеграфема(9):

8)*Someprefersonesomeother,butwhenyoucalculateeverythinggood
bookisallwaysbetterthanagoodmovie.

 Somepreferbooks,somemovies,butwhenyoutakeeverythinginto
consideration,agoodbookisalwaysbetterthanagoodmovie.

9)*IthinkthatIhavesuccededinthat,becauseIamnowsurroundedwitha
largenumberwhowouldhelpmeinsomebadperiodsofmylife.

 IthinkthatIhavesucceededinthat,becauseIamnowsurroundedwith
alargenumberofpeoplewhowouldhelpmeinsomebadperiodsofmy
life.

Упримјеру(8),уоригиналнојреченици,уријечиallwaysграфемаlје
погрешноупотријебљенадвапута,штоможебитипосљедицапретјераног
уопштавањазбогпогрешнеаналогијесаријечјуall.Упримјеру(9),уријечи
succeded,уоригиналнојреченици,грешкомјеизостављенаграфемаe.
Иовипримјерисадржегрешкеразвојногтипа.

3.3.1.2.Употребапогрешневрстеријечи

Погрешнаврстаријечиупотријебљенајеуукупноосампримјера.
Грешкеприсутнеушестпримјераможемосматратиинтралингвалним,
док су преостале двије, вјероватно, посљедица интерференције. Од
примјеракојесмосврсталиуовукатегорију,првонаводимоједанукојем
јеприсутнагрешкауодабирухомофонаумјестоодговарајућеријечи:

10)*Hisfriendsareasoldashe,butsheismuchyoungerandtheiristhe
 problem.

Hisfriendsareasoldashim,butsheismuchyoungerandthereisthe
problem.

У овом примјеру дошло је до пермутације између хомофона
thereиtheir.Важнојеспоменутидаупотребаовиххомофона,заједноса
they’re,икоднекихизворнихговорника,претежноамеричкеваријанте
енглескогјезика,изазивапотешкоће.
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 Удвапримјера, (11)и(12),имамослучајда јенамјестугдје је
требалоупотријебитиглаголупотријебљенаименица.Такојеупримјеру
(11)именицаsuccess(успјех)употријебљенаумјестоглаголаtosucceed
(успјети).Оваквугрешкуможемодасматрамопосљедицомпретјераног
уопштавања,алиипогрешнихпретпоставки.

11)*Wehavepersonwhoiswithuswhenwehaveproblems,whenwetryto
successindiferentspheresofourlife.

 Wehaveapersonwhoiswithuswhenwehaveproblemswhenwetry
tosucceedindifferentspheresofourlife.

Упримјеру(12),умјестоглаголаtolive(живјети),употријебљена
је именица life (живот). Грешку у овом примјеру можда можемо да
сврстамо и у формалне лексичке грешке које се односе на употребу
погрешнеграфеме.

12)*Thisbase, takesasabaseformarriageisfor thosepersonswho life
theirlivesforpresentmomentswithshallowanalysesoftheirlivesin
futuretocome.

 Thisbase,ifitistakenasabaseformarriage,isforthosepeoplewho
livetheirlivesforthepresentmomentswithashallowunderstanding
oftheirfuturelife.

И сљедећи примјери специфични су по томе што садрже
грешкекојесејављајуикоднекихизворнихговорника.Наиме,уовом
случају ради се о мијешању употребе придјева и прилога. У једном
примјеру(13),умјестопридјеваusual,испредименицеупотријебљенје
прилогusually.

13)* Sometimeswe learn frommistakes if it is something aboutusually
things,thingswedoeveryday.

 Sometimeswelearnfrommistakesifitissomethingabouttheusual
things,thingswedoeveryday.

Упреосталимпримјеримаситуацијајеобрнута:умјестоприлога,
дабисеописаларадња,употријебљенјепридјев.Наводимоједантакав
примјер:

14)*Allinall,onethingiscertain,familylifehaschangeddrastic.
Allinall,onethingiscertain,familylifehaschangeddrastically.
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 Грешкууодабирупогрешневрстеријечиупримјеру(14)можда
можемодаприпишемоиинтерференцији.Догрешке јемождадошло
због тога што ријеч драстично у српском језику, у зависности од
контекста,можедабудеиприлогипридјев.

3.3.2. Семантичкелексичкегрешке

Уовојкатегоријигрешакаиздвојилосенеколикогрупа:употреба
погрешног синонима, ко-хипонима, колокације16, те једнапроизвољна
комбинација.Изсвакегрупенавешћемопоједанпримјер.

Примјер(15)преузетјеизтестоваС-Епревода.Грешкауњему
посљедицајеодабирапогрешногсинонима.

15)*Thefirsttimehefeltlikefallingapart,helaiddowninthemainstreet
andstartedgrowlinginamuffledvoicesoastomakethepassersby
pityhim.

 Првипуткадајеосетиодасераспада,легаојенасрединуглавне
улице и почео потмуло да јечи не би ли изазвао сажаљење
пролазника.

 Thefirst timehe felt thathewas fallingapart, he laydown in the
middleofmainstreetanbegantomoaninamuffledvoiceinorderto
arousethesympathyofpasserby.

У овом случају, у оригиналној реченици, облик глагола lay
одабран је умјесто одговарајућег облика глагола lie. Грешка у овом
примјеруразвојногјетипа,аиупотребаовадваглаголачестодоводи
донедоумицакодученика.Игрешкаупреосталомпримјерупреузетом
изтестоваС-Епревода,укојемјеприсутанпогрешанодабирсинонима,
интралингвалногјекарактера.

Примјер (16) садржи интралингвалну грешку, чији узрок је
одабирпогрешногко-хипонима:

16)*Withpresumptionthatmaleiselderthanfemaleitcanbesaidthatgood
sidesarematurnessandsincereloveandrespect,butontheotherside
personscouldbetotallydifferent.

 Withthepresumptionthatthemaleisolderthanfemale,itcanbesaid
thatthegoodsidesarematurityandsincereloveandrespect,buton
theotherside,personscanbetotallydifferent.

16 Метјуз[Matthews](2007,p.63)наводидајеколокацијаодносизмеђудвапојединачна
лексичкаелемента,унутарједнесинтаксичкејединице.Тојезаправоодносизмеђу
лексемакојесе,уговоруиписању,обичнопојављујускупа. 
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Уовомпримјеруупотријебљенјепогрешанобликкомпаратива
придјеваold.Овојеједанодпридјевауенглескомкојииманеправилне
обликекомпаративаисуперлативаитоolderиoldest,иelderиeldest.
Типридјеви су ко-хипоними, али се синонимнонемогукориститиу
свимконтекстима.Александер(2003,p.325)наводидасеоблициelder
иeldestкористекадасеговориочлановимапородице,анарочитокада
сеговориоредослиједурађања(енг.theorderofbirth)(Quirketal.,1985,
p.459)иизањихникаданедолазиприлог/везникthan.Узроковегрешке
можемопотражитиупретјераномуопштавању.

У нашем корпусу уочено је шест примјера у којима се
колокацијска17грешкаогледауупотребипогрешнелексеме.Наводимо
једанпримјериздвојенизесеја.

17)*Unfortunately,therearemanypeoplewhodothesamemistake 
 moretimes.

Unfortunately,therearemanypeoplewhomakethesamemistake 
repeatedly.

Претрагомфразеизоригиналнереченицеутврђеноједанепостоји
ниједануноскојибијојодговарао.Истосепоказалоинаконпретраге
фразеdomistakes.Садругестране,претрагомфразеизпарафразиране
реченице, дошло се до 92, односно 1243 уноса. Ову грешку можемо
сматратипосљедицомпретјераногуопштавања.

За грешку у сљедећем примјеру са сигурношћу можемо рећи
дајеинтралингвалногтипа.Одабирпогрешнелексемеуколокацијиу
оригиналнојреченициодносисенаименицуwayкојаслиједипридјев
opposite.Премдајепретрагапоказаладасеоведвијеријечиуколокацији
јављајудесетпутавишенегоријечиизреченицекојусмопонудиликао
парафразу,именицаwayнијеодговарајућауовомконтексту:

18)*Intheoppositeway,awomanisinarelationshipwithamanbecause
ofhisbeautyandhisyouth.

 Intheoppositecase,awomanisinarelationshipwithaman
becauseofhisbeautyandhisyouth.

У наставку наводимо кoлокацијску грешку, интралингвалне
природе, уочену у тесту С-Е превода, која је посљедица произвољне
комбинације:
17 УчесталостколокацијауенглескомјезикупровјеравалисмоуКорпусусавременог
америчкогенглескогјезика (енг.COCA–CorpusofContemporaryAmericanEnglish),
којинамсеучинионајподобнијимјерњеговубазучини520милионаријечи.
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19)*Thefirsttimehefeltasifhewasdecaying,helaydowninthemiddle
of themainstreetandstarted toyell inamuffledvoice inorder to
provokethesympathywiththepasserby.

 Првипуткадјеосетиодасераспада,легаојенасрединуглавне
улице и почео потмуло да јечи не би ли изазвао сажаљење
пролазника.

 Thefirst timehe felt thathewas fallingapart, he laydown in the
middleofmainstreetandbegantomoaninamuffledvoiceinorder
toarousethesympathyofthepasserby.

И у овом случају грешку можемо сматрати развојном, која
је посљедица претјерног уопштавања, јер је дошло до произвољне
комбинације употребом ријечи којом се описује гласно произвођење
звукаговорниморганима.

3.4.Грешкеуупотребиглаголскихвремена

Грешкауупотребиглаголскихвременауоченајеу48примјера.
Од тога, интралингвалне грешке можемо препознати у седамнаест
случајева.(в.Табела1.)

Табела1.Интралингвалнегрешкеуупотребиглаголскихвремена

Интралингвалнегрешкеуупотреби
глаголскихвремена

Укупно

17

Простосадашњевријеме 11
Простобудућевријеме 3
Садашњиперфекат 2
Простопрошловријеме 1

У наставку  ћемо представити најбројнију категорију
интралихгвалних грешака из ове групе, а то су грешке у употреби
простог садашњег времена, те један примјер из сљедеће мајбројније
категорије,атојеупотребапростогбудућегвремена
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3.4.1.Простосадашњевријеме

Александерспомињедасеуенглескомјезикупростосадашње
вријемекористизатврдњекојесуувијекистините, затимзадогађаје,
радњеилиситуацијекојесуистинитеутренуткуговорења,авјероватно
ћетаквеостатиидаље(2003,p.163).Ововријемеможедасекористии
зарадњекојеописујунавикеирадњекојесесталнопонављају.Једанод
начинаизражавањабудућностиуенглескомјестеуправопомоћупростог
садашњег времена, и то за распореде или програме или дешавања.
Садашњевријемеможедасекористииупрепричавањудогађајакојису
намседесили,какобионизвучалиинтересантније,драматичније.

Наводимоједанпримјеризовегрупе:

20)*Today,therearealotofgirlswhogotpregnantandleftalonewithout
anymensupport.

 Today,therearealotofgirlswhogetpregnantandareleftontheir
own,withoutanysupportfrommen.

Интралингвалнагрешкауовомпримјеруогледасеуупотреби
облика за прошло вријеме глагола to get, у случају гдје је требало
употријебитисадашњевријеме,поштосеописујерадњакојајеистинита
у тренутку говора. И грешку у овом примјеру можемо сматрати
посљедицомпретјераногуопштавања.

3.4.1.Простобудућевријеме

Простобудућевријемеуенглескомјезику,наводиАлександер,
прави се помоћним глаголом shall/will и основним обликом главног
глагола (2003, p.178).Основнаупотребаовог глаголског времена јесте
запредвиђањедогађаја,тј.дакажемоштамислимодаћеседогодити.
Наводимоједанпримјерукомесеогледагрешкауобликуовогглаголског
времена:

21)*Thosewhoactwiththeideaofsuccesswillcertainlyovercamealmost
anyobstacleandwillthereforebe‘’above’’thosewhoeasillygiveup.

 Thosewhoactwiththeideaofsuccesswillcertainlyovercomealmost
anyobstacleandwillthereforebe‘’above’’thosewhoeasilygiveup.
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Грешка у овом примјеру је унутарјезичка јер је главни глагол
(to overcome) наведен у облику за прошло вријеме, умјесто у свом
основномоблику.Постојииизвјеснавјероватноћадаједогрешкедошло
усљед претјераног уопштавања, и недовољног познавања употребе и
обликабудућегперфекта.Грешкауовомпримјерубисеиутомслучају
могласматратиинтралингвалном.

4.Закључак

Циљ овог истраживања био је да се утврди у којој мјери се
присуство грешака у међујезику студената завршних година може
приписати интралингвалном трансферу. Одређивање јединственог
извора грешака у оваквим истраживањима често је веома захтјевно,
нарочито ако се у обзир узме комплексна природа учења страних
језика.Категоријеинтралингвалних грешакакоје су сеиздвојилекао
доминантне односе се на употребу детерминатора (18.35%), затим
слагањесубјектаипредиката (9.17%),каои грешкелексичкеприроде
(8.54%),тегрешкеуупотребиглаголскихвремена(5.37%),штоуизвјесној
мјери потврђује резултате до којих су дошла слична истраживања.
Интралингвалне грешке које су у нашем истраживању заступљене у
мањембројуодносесенаглаголскивид,грешкеморфолошкеприроде,
елипсу,слагањевремена,неправилнеглаголе,итд.Занимљивобибило
провести истраживање дијахроног типа, већег обима, у коме би се
пратиле развојне етапе у учењу енглеског језика, те начин на који се
омјериприсуствоинтралингвалнихгрешакамијењају,штобиможда
моглодапоспијешинаставнипроцес.

Детерминатори представљају огроман изазов и у настави и у
учењуенглескогјезика,поготовоуколикотакатегоријанијеприсутнау
матерњемјезикуученика.Поштосуунашемистраживањуучествовали
студенти на напреднијем нивоу учења енглеског језика, мала је
вјероватноћадатокомсвогформалногобразовањанисудовољнобили
изложеникомуникативнојупотребичланова,теправилимазањихову
употребу,каоиодступањимаодтихправила.Тојеједанодразлогазашто
сеоваврстагрешакасматраинтралингвалнимјерјеизвјесноправило
научено,алинеиусвојено,тесекодстуденатанијеразвиоаутоматизам
уупотребиовеврстеријечи,неопходансвакомекожелидадостигне
ниво познавања енглеског језика какав имају изворни говорници.
Разлоге томемождаможемопронаћи и уфосилизацији, која је честа
појавауучењустранихјезика,каоиуназадовањууучењу,тегубитку
мотивацијезаучење.Начиндасеприсуствоовогтипагрешакаумањи
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моглобибитиподизањесвијестистуденатаозначајукојидетерминатори
имајууенглескомјезику,штоједиректноувезисакатегоријомбројивих
инебројивихименица(нарочитокадајеупитањуупотребачланова).На
тајначинстудентибибили„опремљени“дазапажајудетерминатореиу
писаномиуговорноменглескомјезику,тебимождапостајалисвјеснији
њиховеулогеизначаја,штобинеминовноводилоправилнојупотреби
детерминатораувластитојпродукцији.

Загрешкекојесмосврсталиусљедећунајбројнијугрупу–слагање
субјектаипредиката,можеморећидасузанијансуозбиљнијеодоних
присутнихуупотребидетерминатора,премдасекаолапсусијављајуи
кодизворнихговорника,алисуониустањудаих(обичноодмах)сами
препознају и исправе.Појава овог типа грешака на напредном нивоу
учења понекад се може сматрати и посљедицом немара, али њихово
присуствоузначајномбројумождајеиизненађујуће,поготовоштосе
радиописанојпродукцији.Паипак,нетребазанемаритичињеницуда
се,кадасеуобзирузмередослиједусвајања/учењаморфема,флективни
наставак-s3усвајамеђупосљедњим,билодасерадиоенглескомкао
матерњемјезику(7.пореду)илиоучењуенглескогкаостраног(9.по
реду).Збогтога,можда,понекадпреовладаупотребакрњегинфинитива,
односно основног облика глагола, у случајевима гдје је потребно
употријебитиобликза3.лицеједнине.

Грешке лексичке природе можемо сматрати посљедицом
претјераног уопштавања, те погрешних претпоставки о
специфичностима језика који се учи. Нажалост, данас смо путем
медија неријетко изложени „исквареном“ енглеском језику, те
извор унутарјезичких грешака лексичке природе можда можемо
тражити и у тој чињеници. Идеалан начин да се присуство оваквих
грешакасведенаминимумбилобиинтензивноиекстензивночитање
наенглескомјезику.

Одгрешакакојесмопредставилиуовомраду,грешкеуупотреби
глаголскихвременазаступљенесуунајмањембројуслучајева;присутне
су у приближно сваком двадесетом примјеру који смо обухватили
овимистраживањем.Заовајтипгрешакаможемопретпоставитидаје
посљедицапретјераногуопштавања,тенепотпунепримјенеправила.

Оноштосенамећекаоидејазанекобудућеистраживање,сличног
иливећегобима,билабипромјенаметодологије,гдјебисестудентима
пружила прилика да сами уоче и исправе грешке у својој писаној
продукцији.Натајначинбисемогладобитиповратнаинформацијао
томезаштонекиобликјестеилинијеупотријебљен,тебисеизвјестан
бројгрешакамождамогаосврстатиуиндукованегрешкеилиомашке.
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SrđanR.Šućur

ENGLISHMAJORSTUDENTS’INTRALINGUALERRORS

Summary

ThesubjectofthispaperareintralingualerrorsinadultEFLlearning.
This type of errors, also known as developmental errors, is a common
occurrenceinforeignlanguagelearning,bothatanearlyageandwithadult
learners.Theirsource isanincompleteknowledgeofrulesandrestrictions
in the L2, and their wrong application. Through an analysis of examples
gatheredfromessaysandtestsofSerbian-Englishtranslation,wehavetriedto
determinewhatthemostfrequenttypesoferrorsare.Theanalysishasshown
thaterrorsaremostnumerousinthefollowingareasoftheEnglishlanguage
knowledgeanduse:determiners, lexicon,SVagreement, theuseoftenses,
morphology,aspect,ellipsis,thesequenceoftenses,andirregularverbs.
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ПРИЛАГОЂАВАЊУ

У оквиру перцептуалне дијалектологије, веровања и ставови самих
говорника о језику служе као основа за успостављање граница између
варијетета. Ставови испитаника представљају важан извор података за
истраживача исто као и објективне чињенице о начину говора. На статус
појединихјезикаиваријететаутичумногифактори:распрострањеност,број
говорника,социокултурнонаслеђеитрадиција,функционалнаулога.Кадасе
радиоставовимаосопственомначинуговора,говорницисенајчешћепоносе
њиме и сматрају да га треба чувати и развијати, али у случају друштвено
инфериорнихзаједницапонекадсематерњијезик/начинговорапосматрајукао
препрекаканапредовањуипозиционирањууновојсредини(штозапоследицу
има слабљење и губитак националног идентитета, појаву двојезичности и
постепеноутапањеујезиксредине,теконачноодумирањејезика/варијетета).

Намеранамједапутемистраживањаспроведеногмеђуговорницима
српског језика у мањим урбаним срединама (Шабац, СремскаМитровица,
Шид)утврдимокаквеставовеиспитанициимајупремастандарнимформама
идијалекатскимособинама,далисуимпојединидијалектиразумљиви,дали
седосељениговорнициприлагођавајуговорусрединеукојојживе–дализа
говорникепостојиједнајезичказаједницаиливишењихистовременоилиу
потуностинапуштајудонесениидиом.

Кључне речи: перцептуална дијалектологија, дијалекатскимаркиран
говор,ставови,језичказаједница.
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Увод 

Ставовисемогупосматратиизразличитихугловаидефинисати
према различитим теоријама. Социјални психолози су истакли три
главне компоненте ставова које не треба изједначавати са самим
ставовима,већихпосматратикаоњиховузрок.Тако,првукомпоненту
представља афект/емоција – став може бити изазван емоционалном
реакцијомнааспекткојисеоцењује;другукомпонентучиневеровања,
штопредстављапроверувероватноћеиисправностистањаилиодноса.
Наиме, веровања су, као и емоције, у узрочно-последичној вези са
ставовима, али сеиразликујуодњих; трећукомпонентупредставља
бихевиорални или конативни аспект (Preston, 2010 у Књижар,
2011,стр.362).

Ставовипремајезикусемогуодредитикаовредноснереакције
на различите језичке варијетете, а преко њих најчешће и на њихове
говорнике. Језички ставови осликавају друштвено раслојавање у
погледурасне,етничкеилинационалнеприпадности,друштвенекласе,
пола и узраста с обзиромна идентитет и статус тако дефинисаних и
перцепираних група. Поред тога, у вредновању других група важну
улогуимајупредставеосопственојгрупи.Ставовипремајезикууједној
друштвенојзаједнициимајувишефункција.

Говорници имају предрасуде према одређеним језичким
карактеристикама,алисеоненезаснивајуналингвистичкимразлозима,
већдруштвенимичестополитичким.Предрасудесе тичуљуди, ане
језикаукомесезаправопредрасудесаморефлектују.

Ставовисенеиспољавајуувекјавно,апонекадихнисмонисвесни
–углавномихпрепознајемокадасејављајуунегативномконтексту.

Питање ставова према језику обухвата шира питања
у оквиру феномена социјалне психологије: на који начин се
говорници позиционирају у друштву, у каквом су односу према
другим појединцима и групама, да ли ставови утичу на то да се
одређене групе третирају боље или лошије на тржишту рада или
образовном или правном систему, да ли говорници у изражавању
избегавају употребу одређених речи или структура, односно,
да ли они проистичу из самих разлика у оквиру заједница
(етничких, регионалних, професионалних и слично), утицаја медија
илипредстављајунаученеобрасцепонашања(запажамоиопонашамо
понашањељудиизоколине).

Перцептуална дијалектологија изучава субјективна веровања
о различитим дијалектима или језичким варијететима. У социјалној
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дијалектологији границе између варијетета утврђују се на основу
запажањалингвистаоконкретнимфонетскимиграматичкимобележјима
којаутврђујуразликеизмеђуваријетета.Урегионалнојдијалектологији,
границеседефинишунаосновуоногаштотеренскиистраживачимогу
дачујуодговорника(испитаника)илинаосновуизвештајаговорникао
свомначинуговора.Уоквируперцептуалнедијалектологије,веровања
иставовисамихговорникаојезикуслужекаоосновазауспостављање
граница између варијетета. Ставови испитаника представљају важан
извор података за истраживача, исто као и објективне чињенице о
начинуговора(Meyerhoff,2006,p.65).

Језичкоприлагођавањеипроменакôда

Укомуникацијиговорникачијисеизговорразликујеодговора
срединепримећеноједапостојитенденцијадасеизговормалоприближи
саговорницима.Овајпроцеспознаткаоакомодација–прилагођавање,
објашњаваначиннакојиособакојасепреселиуновусрединупостепено
мењасвојначинговоракакобисеприлагодилановомобликујезичке
комуникације.

Дешавасеисупротно,кадаговорникбираданебудеконвергентан,
већдивергентан,тесеудаљавасвојимначиномговораоддругестране.
Говорникможедаодабереданагласиособинекојегаповезујусадругом
особомкојанијеприсутна,већсаодсутном,аливреднованомпубликом
каоштојевршњачкагрупаилицењениаутсајдер(Spolsky,2010,p.42).

 Говорник који може да контролише више од једног варијетета
бира ниво говора према публици којој се обраћа.Можемо свесно да
бирамонеформалнистилкадаразговарамосанепознатимакакобисмо
деловали пријатељски, а у вези са овим је несвесно прилагођавање,
односнопојавадааутоматскиприлагођавамосвојговоркакобисмобили
сличнисаговорнику.Обаоваприступанудепредставуоважностијезика
у успостављању друштвених односа и у представљању говорниковог
осећањаидентитета(Spolsky,2010,p.33).
 Промена стила је креативан процес у коме говорник обликује
својговоркакобисеповезаоилиудаљиоододређенедруштвенегрупе.
Наиме,свакиговорникуживаодређенуслободууоквирудоменакоји
називамостил(Coupland,2007,pp.82−83).

Ми не користимо језик као да је у питању недиференцирана
целина, већ заправо учимо како да комбинујемо елементе језика у
креативномпроцесу.Никонеговоринаистиначинсвевреме,говорници
истражујујезичкемогућностиуширокомспектруупотребе.Но,сдруге
стране, постојеи ограничењау варијацији: говорницинису слободни
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дачинесајезикомштаимјевоља(Wardhaugh,2006,p.5).Неможемо
да изговарамо речи какоми тожелимо, да уводимо наставке или их
изостављамо,драстичномењаморедречиислично.

Постоји низ друштвених правила о језику која дете треба да
усвојидабисеуспешносоцијализовало.Једноодњихјеорганизација
разговора:кадаговорити,кадазаћутати,какосеукључитиуразговор,
кадаговорититихо.Збуњујуипрагматичкаправилакаоштојепојавада
питање,заправо,можедапредстављазахтев.Једнаоднајочигледнијих
прилика за изучавање језичке социјализације је случај одрастања
билингвалне деце, јер она не само да успевају да држе одвојено два
језика,већибрзонаучекојијезиктребадакористеуразговорусакојом
особом(Spolsky,2010,p.44)
 Билингваличестомењајудвајезикаусредразговора.Овапромена
кôдаможедаседогодиизмеђуиличакуоквируреченице,обухватајући
фразе или речи или чак делове речи. Промена речи је почетак
позајмљивања које се дешава када нова реч постане мање или више
интегрисанаудругијезик.Терминкојисекористиусоциолингвистици
заовајфеноменјестепрекључивањеилипроменакôда(codeswitching),
при чему се кôд односи на јасно диференциране језике и употребу
најчешћедваваријететауоквируједнереченицеилидискурсауговору
истог говорника, но можемо говорити и о прекључивању дијалеката,
стилова и слично. Извесни аутори инсистирају на разлици између
прекључивањакôдакојеседешаваизмеђуреченицаимешањакôда(code
mixing) које подразумева смењивање елемената унутар исте реченице
(Филиповић,2009,стр.91−92).

Постојеразневрстепроменекôда.Имигрантичестокористемноге
речиизновогјезикакадаговоресвојстаријезикбудућидаособесакојима
комуницирајупознајуоба језика.Уоваквимситуацијамабилингвали
честоразвијајумешовитикôд,такодаразликујемопрекључивањеизмеђу
двајезикаимешовитогваријетета.Разнисавремениоблициенглеског,као
штосујамајскиенглескиилиновозеландскиенглески,могусесматрати
мешовитимкодовимауздодатаклокалноглексиконакаонајочигледнијег
обележја. У случају билингвала, промена је често у вези са темом
(Spolsky,2010,p.49).2

2 Занимљивопитањеувезисапроменомкôдатичесеодлукеговорникадакористи
мешавинудва језика, дијалекта, стила, односно, околностиукојима се тодешава.
Тако [Vivian Cook] (1997, pp. 84−85) наводи неке од могућих објашњења: када
преносимо туђи исказ, када користимо маркере једног језика да нагласимо нешто
удругом,понекад јеприкладнијеонекимтемамарасправљатина једном језику,а
ненадругом,понекадизборјезикауказујенаулогуговорника(уадминистрацији,
трговиниислично).
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Насупротвећпомињаноменглескомтерминуcode switching за
правилно, адекватно, прикладно, односно, прихватљиво прелажење
с једноглингвистичкогкôданадруги,Радовановићпредлаже термин
code confusing − замена кôда, за погрешно, неприкладно, то јест,
неприхватљивопрелажењесједноглингвистичкогкôданадруги,које
је, вероватно, изазвано недовољном комуникативном компетенцијом
говорнихпредставника(Radovanović,1982,str.821).

Осврнућемо се на налазе новијих истрaживања у погледу
очувања сопственог језичког идиома и променe кôда. Истраживање
којепосебнопривлачипажњу јеприказаноурадуТ.Петровић (2002)
Избеглице из Хрватске и Босне и Херцеговине у Србији: Културни и
језичкиидентитет.

УпротекломпериодудосељениуСрбијусусеумањојиливећој
мериуклопилиуновусредину,астепенприлагођавањазависиодниза
фактора (индивидуалних – психолошких и социолошких – узраста,
образовања, занимања; средине у коју су дошли – сеоска, градска,
избегличкицентар;густинесоцијалнихмрежакојесууспоставили).

Ауторкаанализирастратегијекојеизбеглицекористеупроцесу
изградње идентитета у новој средини и улогу језичког понашања и
ставова према језику у том процесу. Саговорници су процењивали
својејезичкопонашањеипроменеуњемукаоиприхваћеностуновој
средини.Свакијезичкиконтактдвенеједнакегрупе,неминовнодоводи
идојезичкогконфликта(Nelde,1987уПетровић,2002,стр.237).Очекује
се да мањина временом пређе на кôд већине и тиме избегне могућ
језичкиконфликт,алитаквастратегијадоводидогубиткаидентитета
и напуштање донесеног идиома. Везаност за територију је основни
параметар који се налази у средишту конфликта. Треба, међутим,
узети у обзир и тешке економске услове који су довели до осећања
,,угрожености“ код домаћег становништва и негативне ставове према
досељеницима. Закључак овог истраживања је да је фактор узраста
један од кључних мотива за задржавање донесеног идиома, односно,
 [Wardhaugh](2006,p.104)истичеда јемотивацијаговорникаважанфактор
уизборукôда.Овамотивацијанеморадабудесвесна,многиговорницинекористе
једанваријететсапосебномнамером.Управојеутомеиразликаизмеђудиглосије
којаподстичеразликеизмеђуваријететаипроменекôдакојаихумањује.Услучају
диглосијеговорницисвеснопрелазесанижегнавишиваријететиобрнуто.

Вокабулар се развија на различите начине за одређене теме на два
језика. Говорници који су се професионално образовали на другом језику
обично немају адекватне термине у свом језику, те се стога у многим научним
областимачестокористеенглескеречиилиизрази,такодадолазидопроменекôда
(Spolsky,2010,p.50).
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прихватање говора средине.Старије особе, углавном, задржавају свој
начинговора,амлађесечешћеприлагођавајусредини,јерјеињихов
културниидентитетупроцесуформирања.Самлађомдецомродитељи
говореекавскисажељомдасеодпочеткауклопеуновусредину,док
децакојасувећималаизграђенјезичкиикултурниидентитет
у оквиру породице говоре ијекавски, а у осталим друштвеним
контактимаганапуштају.

Млађиговорници,углавном,прихватајуговорсрединеусвајајући
ижаргонсвојихвршњака.Такоједнаоданкетиранихкаже:

„Јесампокупилапуноодбеоградскогсленга,дефинитивно,башдоста.
Простосамјаондасхватиладајетосулудо,даћуовдедаживимод
саданадаљеиубудуће,простосамсхватиладатребадасеуклопиму
тусрединуимислимнезатодабимељудиприхватили,негодабих
сесаживеласатимпроблемомкојимиседесиоштолакше(Петровић,
2002,стр.239).

 Све је већи број студија које се баве језицима у контакту и
процесом замене језика који подразумева да се хабитуална употреба
једногјезиказамењујехабитуалномупотребомдругогјезикапричему
неколиконареднихгенерацијанастављадакористиоба језика (Илић,
2009,стр.331).
 У свом раду М. Илић се бави изучавањем процеса замене
језика код националних мањина на територији Мађарске. Када је
реч о припадницима српске мањине у Мађарској, може се рећи да
су међу њима изражени интензивни међујезички контакти који
заједно са дестабилизацијом традиционалистичке релације нација−
језик доприносе паду употебе српског. Српски језик се подржава
кроз образовни систем (учи се у појединим школама), путем медија
(радиоитвемисије,штампа),културалнеконтакте,утицајцрквеислично.
Ове говорнике карактерише двојезичност, а често и вишејезичност с
обзиромнаконтактесаприпадницимадругихмањина.Но,упериоду
послеДругогсветскогратапримећујесеприматмађарског,доксрпски
остаје језик породичних и свих мањинских окупљања (свечаности,
конференције).Уобичајенајепраксапрекључивањакодоваштозависи
одговорнеситуацијеитемеразговора.Старијиговорнициуафектуи
јакимемотивнимситуацијамапрелазенасрпски,амлађинамађарски
(Прелић,1995уИлић,2009,стр.348).
 У случају мешовитих бракова доминантан је мађарски језик с
обзиромнатодајенајвећибројовихбраковаусрпскојзаједницисклопљен
саМађарима(упоређењусаприпадницимаосталихмањинскихгрупа).
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 Налазиистраживањапоказујуидавећинаговорникабољевлада
мађарскимуписанојиусменојкомуникацији.Свиприпадницисрпске
мањинесматрајудајенеопходнодобропознавањемађарскогјезика,али
испољавајуподељенеставовеотомекојијенивознањајезикапотребан
говорницимасрпскогкојиживеуМађарској.Овиставовисекрећуод
способности одржавања једноставне свакодневне комуникације на
српскомкоји јематерњи,доравноправнедвојезичностина српскоми
мађарском.Премаоценипојединихговорника,значајупотребесрпског
језиканалокалномиглобалномпланујемали,тестогадајупредност
мађарском.

Ставови о српском говорном варијетету су такође подељени:
припадници старије генерације имају позитивне ставове о лепоти и
чистоти матерњег језика, док говорници средње и млађе генерације
оцењују свој говорни варијетет као ,,мешани, неправилни језик“.
У оценама које обухватају емотиван однос, говорници изјављују да
,,вишеволе“српскиидаје,,лепши“одмађарског(Прелић2001,2008у
Илић,2009,стр.350).

Резултатиистраживања

Задациистраживањакојећемоприказатиуовомраду тичу се
описафакторанапроцесејезичкогприлагођавања,акојидоводедотога
дапојединциилигрупемењајусвојначинговоракакобисеуклопили
уодређенедруштвнеструктуре.Циљрадаједасеодговоринаследећа
питања:заштоговорнициједантипговорасврставајуупрестижнијиод
некогдругог,којихсуоблика језичкогпонашањаговорницисвесни,а
којисуисподнивоањиховесвеснеупотребе,којичиниоциспутавајуили
промовишунапуштање,чешћуупотребуиочувањелокалнихваријетета.
Истраживање је спроведено међу 192 испитаника на територији
урбанихсрединаСремаиМачве(Шид,СремскаМитровица,Шабац)у
периодумај–јуни2016.годинепутеманкетнихупитникаиинтервјуа.
Овом приликом издвојићемо групу питања (из опсежнијег упитника)
на која су били понуђени одговори или тврдње које су испитаници
одабирали,узмогућностдасамидопишусвојставиликоментар,односно,
изнесусвојазапажањауколикооноштојенаведенонеизражавањихов
ставнапрецизанначин.Ускладусадобијенимподацимарезултатису
приказаниквантитативноиквалитативно.
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Питање1. Какодосељенициувашемместуреагујунаразликеизмеђу
сопственогговораиговорастароседелаца?
Одговори:а–задржавајусвојдијалекат,б–понекадмењајусвојначин
говораитоуспешно,в–покушавајудаговорекаостароседеоци,али
неуспевајудасеупотпуностипромене,г–потпуноприхватајуговор
новесредине

Дијаграм1. Какодосељенициувашемместуреагујунаразликеизмеђу
сопственогговораиговорастароседелаца?

Највећибројиспитаникауочавададосељенициуњиховаместа
задржавајусвојначинговораидијалекаттипичанзаподручјеизкојег
суседоселили–122или63,54%;мањибројјеприметиодадосељеници
мењајусвојговор,односноуспешносеприлагођавају–38или(19,79%);
трудеседапроменеговор,алинеуспевајуутомепотпуно–28(14,58%)
доксамо4(2,08%)испитаникаизјављуједадосељенисасвимприхватају
говорновесредине.

Наосновуовихподатака,закључујемодаговорницизадржавају
својначинговорауновојсрединибезобзиранатоштосенатајначин
аутоматскиразликујуодокружењаиштобитомоглодаиманегативне
последицепоњих(тежеуклапање,неразумевање,подсмехислично).
Питање2. Заштонекиговорницинерадокористесвојдијалектилига
напуштајууновојсредини?
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Одговори: а – нежеле да се разликују од људи у новој средини, б –
сматрајудасубољеприхваћениуновојсрединиидаћеимтокористити
упослу,комуникацијиислично,в–стидесесвогначинаговора,плашесе
подсмеха,г–желедапрекинусвевезесасвојимпорекломизавичајем

Дијаграм2. Заштонекиговорницинерадокористесвојдијалектилига
напуштајууновојсредини?

Најчешћи разлог за напуштање сопственог дијалекта, по
мишљењу испитаника, јесте тежња да буду прихваћени у новој
средини,напослу,усвакодневнојкомуникацијиислично–94(48,96%);
приличанбројанкетиранихсматрадаговорнициједноставнонежеледа
серазликујуодљудиусрединиукојојживе–84(43,75%);анештомањи
бројодговораодносисенаставоколинепрематаквимговорницимау
смислудамогудабудупредметподсмехаштоизазиваосећајстида–12
(6,25%),асамо2(1,04%)изјављуједасеговорнапуштауследнастојања
да се прекине свака веза са завичајем и пореклом. Уколико дође до
напуштањасопственогдијалекта,узрокје,углавном,жељазауклапањем
у срединуи стицање бољепозиције у друштву,међу вршњацима, на
послу,усуседствуислично.

Када упоредимо резултате у местима у којима су анкетирани
испитаници, примећујемо да је уШапцу било најмање одговора под
а)–22(37,29%)инајвишеодговораподб)–34(57,63%)штојеутицало
инаконачанрезултатнаукупномузорку,доксуупреосталадваграда
резултати међусобно слични, а разликују се од резултата у Шапцу.
Наиме, испитаници у Шиду и Сремској Митровици предност дају
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одговорупода)сматрајућидаседосељенициосећајунелагоднокадасе
разликујуодоколинепоначинуговора.

Питање3.Далисматратедасвакотребадачуваобележјасвог
месногговорабезобзирагдеживииусвимприликама?
Одговори: а–да,б–не.

Дијаграм3. Далисматратедасвакотребадачуваобележјасвогмесног
говорабезобзирагдеживииусвимприликама?

Наукупномузоркустависпитаникагласидабитребалочувати
својначин говорабезобзирана срединуиоколности: 148 (77,08%), а
негативан ставима44 (22, 92%) анкетираних.Такође, уочавамомалу
разликупоместима:уШапцујенајвећипроценатиспитаникаодговорио
потврдно,односно,иманајмањеодричниходговораупоређењусадруга
дваграда.

Овиставовисеуклапајусаранијеанализиранимодговоримау
којимаиспитаницитврдедасетрудедаувекговоренаистиначин,дане
желедасеприлагођавајуизмењенимоколностимаислично.
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Питање4. Наосновучегасеједантипговорасматрабољим,односно
приписујемусевишистатусодосталих?
Одговори: а–упитањујеправиланговор,односно,књижевнијезик

очишћенодлокализама,
б–затоштојетоговорвишихслојеваудруштву,
в–затоштотакоговореобразованиљуди,
г–затоштојеупитањуговорградскогстановништва

Дијаграм4. Наосновучегасеједантипговорасматрабољим,односно
приписујемусевишистатусодосталих?

Највећибројиспитаникасматрадавишистатусимаонајначин
говора који називамо књижевним, који је нормиран, те очишћен од
локализама–136(70,83%);затимследиставдајеодређенитипговора
бољијерсењимеслужеобразованеособе–31(16,15%);нештомањиброј
сматра да је такав говор карактеристичан за вишедруштвене слојеве
–17(8,85)инајмањеиспитаникасматрада јеправиланиузвишенији
начинговора–говорграда:8(4,17%).

Одговорипоказују да се виши статус говоруприписује који је
нормиран,правилан,стандардизован,тедасоцијалнастратификација
нијепресудна–статусудруштву,престиж,утицајнегрупеислично.

Навели смо да је уз понуђене одговоре на постављена питања
остављенамогућностиспитаницимадаизнесусвојемишљење,али је
мањибројанкетиранихпонудиосопственотумачење.

Ставовииспитаникаувезисазапажањимаоочувањусопственог
дијалектауновојсрединиприличносууједначени.Наиме,ониизјављују
дадосељеницичувајусвојначинговора:нежеледасеприлагоденовој
средини;желедапокажуодаклесу;желедаочувајувезусазавичајем;
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некиљудисматрајудагубеидентитетприликоммењањадијалекта;
ретки су они који се одричу свог дијалекта; не напуштају дијалекат
(баш га потенцирају, нарочито Црногорци); у мом окружењу људи
се нису одрекли свог дијалекта, саможеле да се навикавају, а не да
забораве своје порекло; сматрају да чувањем језика задржавају свој
идентитет; у питању јетрадиција којутреба неговати, преносити
богатстворазлика.

Такође,сматрајудасемлађиговорницилакшеприлагођавајуи
дабитребалодамењајусвојначинговора:старијизадржавају,амлађи
мењајусвојначинговора;мањеразлике,мањепроблема.

Уколико су запазили да досељеници ипак мењају свој начин
говора,анкетиранисматрајудајетозбогтогашто:нежеледасеосете
изостављено; дасенеиздвајају,дасебољеосећајууновој срединии
прихватејекаосвојдом;збогпредрасудапремадошљацимаодлучујусе
зајезичкоприлагођавањејертаконескрећупажњунасебеилакшесе
позиционирају;нежеледаихисмевају,пасеприлагођавају;вероватносу
збогсвогдијалектаималилошеискуство;упородициговоредругачије.

Неколицина испитаника пак сматра да је у новој средини,
промена неминовна: промена се дешава несвесно, дијалекат се
губи спонтано, то је природан процес; временом се говор промени
сам од себе; дијалекат неможе да се сачува без поднебља, нема са
кимедасеговори.

Већина,такође,сматрадабитребалочуватисвојначинговора
усвимоколностима:нетребасестидетисвогпорекла;збогочувања
традиције,културеиобичаја;неможечовекдамењаоношто јеод
рођењанаучио;требачуватидијалекатдасенезаборавизбогпотомака;
требасачуватисвојидентитет;требагачуватиосимакојенекоу
улозиваспитача,односно,просветноградника.Међутим,појављујусеи
супротникоментари:младитребадасеприлагоде;нетребазадржати
својначинговораакојеграматичкинеисправан;нетребачуватиговор
при трајном пресељењу; уколико намеравају да остану треба да се
прилагоде;дијалекаттребачуватиуоквирупородицеипријатеља.

Занимљива је и опаска једног испитаника да се политичари
трудедамењајусвојлокалниначинговора.

Коментари који се тичу вишег статуса књижевног говора у
поређењусаосталимдијалектимаиваријететимагласе:дајеразумљив
свимговорницимаинасвимлокалитетима;дакњижевномговорутреба
свидатежимо,јерјечистији,разумљивији,већинагакористииодмах
сесматрабољим;дајетоправиланговор;дасекористиуслужбеној
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комуникацији;дајетоговоробразованихљуди;дајекњижевнијезик
основазапрецизнопреношењеинформацијаибољеразумевање.

Закључак

Саговорницикојисуучествовалиуинтервјуиманисудоживели
језичку дискриминацију у срединама у којима су раније живели и
радили, као ни у срединама у које су се доцније преселили. Самим
тимнисуразвилиниосећањејезичкенесигурности.Сматрајуданема
потребедасеприлагођавајуговорницимаилисрединиукојојсеналазе,
теда свако требадачуваобележја свогнаученог говора.Међутим,у
својимизјаваманаглашавајудакористеграматичкиправиланговор(сви
суобразовани),безспецифичнихлокализамаилинекњижевнихизраза.
Сличан став налазимо и у резултатима упитника где се наглашава
управо та разлика између, на пример, екавске и ијекавске варијанте
језика, које сматрамо књижевним и, с друге стране, локалног говора
у коме се уочавају неправилности, то јест, одступања од стандарда
(одсуствопадежа,нагласакнапоследњемслогу,изостављањегласова).

Премда неможемо да утврдимо да постоје правила понашања
у језичком контакту са говорницима чији се начин говора разликује
(навели смо позитивна и негативна искуства испитаника), можемо
да констатујемо да резултати нашег истраживања указују да се тај
однос мења набоље (висок степен толеранције у ставовима, одсуство
омаловажавања и подсмеха према говорницима), те да ће језичка
разноликостбитиприхваћенаубудућеусвакојдруштвенојзаједници.
Међутим,садругестране,испостављаседавремепредстављаиједан
одфакторакојинеминовноутичена ток језичкихпроменакодмлађе
генерацијеговорникакојипостепенонапуштајусвојелокалнеидиоме
нашавшисеуновојдруштвенојсредини.
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SanjaVuletić

SPEAKERS’ATTITUDESONDIALECTMARKEDNESSINSPEECH
ANDLANGUAGEACCOMMODATION

Summary

Within the framework of perceptual dialectology, the beliefs and
attitudesofspeakersaboutthelanguageserveasthebasisforestablishingthe
boundariesbetweenvarieties.Theattitudesoftherespondentsrepresentan
importantsourceofdatafortheresearcheraswellastheobjectivefactsabout
thewayofspeаking.Manyfactorsinfluencethestatusofcertainlanguages
andvarieties: distribution, numberof speakers, socio-cultural heritage and
traditions,functionalrole.Whenitcomestoattitudesabouttheirownwayof
speaking,speakersoftenpridethemselvesonitandconsideritshouldbekept
anddeveloped,butinthecaseofsociallyinferiorcommunities,sometimes
themothertongue/wayofspeakingisseenasanobstacletoadvancementand
positioninginthenewenvironment(whichresultsintheweakeningandloss
ofnational identity, theemergenceofbilingualism,gradualmerge into the
languageoftheenvironment,andfinallytheterminationoflanguage/variety).
ThroughtheresearchconductedamongthespeakersoftheSerbianlanguage
in smaller urban areas (Šabac, Sremska Mitrovica, Šid), we intend to
determine the attitudes of respondents toward standard forms and dialect
characteristics, whether certain dialects are comprehensible, whether the
newlysettledspeakersadapttothespeechoftheenvironmenttheylivein-
whetherauniquespeechcommunityorseveralofthemsimultaneouslyexist
forthespeakersorwhethertheycompletelyabandontheirnativeidiom.
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СоњаЛероМаксимовић1DOI10.7251/TOMNIS1701455L
УниверзитетуБањојЛуци  Оригиналнинаучнирад
Филолошкифакултет
Студијскипрограмсрпскогјезикаикњижевности

УСЛОВНЕРЕЧЕНИЦЕКАОНАЧИНИСКАЗИВАЊА
МОГУЋЕСТВАРНОСТИУПЕКИЋЕВИМРОМАНИМА

БЕСНИЛО,1999ИАТЛАНТИДА

 У овомрадунастојали смо да утврдимо основне типолошке одлике
условних реченица у Пекићевим романима Беснило, 1999 и Атлантида,
узимајућиуобзиртодајеријечоврстизависнереченицекојомсеизражава
условзаостварењеилинеостварењерадњеглавнереченице,тедасе,наоснову
тога,управооваквереченицемогупосматратикаомоделисказивањамогуће
стварности.Урадусмообратилипажњунафреквенцијуусловнихреченица
уцјелокупномтекстуромана,њиховоувођењекарактеристичнимвезницима,
каоинатиполошкукласификацијуизведенунаосновуразликовањареалног,
потенцијалногииреалногуслова,каоиповезаностразличитихтиповаових
зависнихреченицаивезникакојимасеуводе.

Кључне ријечи: српски језик, сложена реченица, синтакса, условне
реченице.

1.Условнереченицеусрпскомјезику

 Условне (погодбене, кондиционалне, хипотетичке) реченице у
научној и граматичкој литератури одређиване су као врста зависних
реченица којима се означава услов за реализовање сиутиације
означене вишом реченицом2 и које имају функцију одредбе услова
(Станојчић, Поповић 2005, стр. 319), реченице које казују услов или
погодбу под којима се врши или би се вршило оно што се казује
главном реченицом (Остојић 1998, стр. 125), зависне реченице којима
се казује погодба, услов онога што се износи управном реченицом
1 sonja.lero@flf.unibl.org 
2 У литератури о условним реченицама устаљена је употреба назива аподоза и
протаза,гдјесепротазаодносинасамуусловнуклаузу,ааподозанаонуњојнадређену
(нпр.Остојић1998:126;Стевановић1991:902–903).
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(Стевановић 1991, стр. 902), реченице у којима клауза изражава
услов који је неопходан за остварење радње главног дијела реченице
(Пипер, Клајн 2015, стр. 526), односно навођено је то да у сложеним
реченицама које садрже условну клаузу постоји очекивање да
остваривање ситуације означене зависном реченицом узрокује
остваривање ситуације означене главном реченицом, односно да
доводидоњеногостваривања(ЗвекићДушановић,2007,стр.272).Ово
посљедње одређење упућује нас уједно на везу која постоји између
категоријаусловаиузрока,гдјесекаоосновнаразликамеђуовимдвјема
категоријама истиче однос замишљености и фактивности, тачније
основнаразликавезанајезапланмодалности.Условјенајезичкомплану
латентни,реалномогућијошнеостварениузрок(Ковачевић,2012,стр.
196).
 Када посматрамо овај тип реченица у контексту цјелокупног
системазависнихреченицасрпскогајезика,битнојенапоменутидасе
онеиздвајајукаоподврстаадвербијалнихреченица(којеспадајууред
одредбенихреченица) када сеоненастоједаљекласификоватипрема
критеријумузначења(нпр.Пипер,Клајн2015,стр.502;Остојић,1998,
стр.122).
 Нудећисписаквезникакојимасеуводеусловнеклаузе,различити
аутори дају мање или више различита рјешења. Тако се у неким
случајевиманатомспискуналазесамовезнициако,кадида(Остојић,
1998,стр.125),везнициако,уколико,ли3,кад,да(Станојчић,Поповић,
2005,стр.319;Пипер,Клајн,2015,стр.526;Mrazović,Vukadinović,1990,
стр.528,533),ако,кад,да,ли(Стевановић,1991,стр.902),ако,да,када,
ли,буди(Белић,2000,
стр.293),ако,кад(а),да,уколико+изразиуслучају,заслучај(Алановић,
2014,стр.634),ако,уколико,кад,да(Ivić,2008,str.201),aнајпотпунијулисту
дајеМилошКовачевић,којиугрупуусловнихсубјункторауврштавањих
четрнаест,седаммонолексичких–ако,ли,да,кад,уколико,што,доки
седамполилексичких–подусловомда,узусловда,услучајуда,заслучајда,
подпретпоставкомда,спретпоставкомда,узпретпоставкуда(2015а,
стр.176–177).4


3 О различитим начинима идентификовања и дефинисања лексеме ли детаљније
ћемописатиудијелупосвећеномли-реченицама. 
4 Из групе сложенихусловних везникаиздвојени суу случају да,под условомда,
под претпоставком да као основни, а остала четири (за случај да, уз услов да, с
претпоставкомда,узпретпоставкуда)сматрајусекаоњиховесинтагматскеваријације
(Ковачевић,2015а,196). 
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 Најчешћаподјеланакојусенаилазиприликомнештодетаљнијих
описа условних реченица јесте она која је заснована на критеријуму
остварљивости услова, а која подразумијева разликовање реалног,
потенцијалног и иреалног услова (Остојић, 1998, стр. 125;Станојчић,
Поповић,2005;стр.320;Стевановић,1991;стр.903;Пипер,Клајн2015,
стр.526;Šarić,1993,стр.333).Такође,честосепажњаобраћанапитање
времена важења услова, при чему се разликују будући, садашњи,
прошлиисвевременскиуслов.5

2.УсловнереченицеуПекићевимроманимаБеснило,1999иАтлантида

Централнидиоовоградапредстављаанализирањеприкупљенеграђе
увидусвихсложенихреченицакојесмопронашлиуроманимаБорислава
ПекићаБеснило,1999иАтлантидакојеусебисадржебаремједнуусловну
клаузу.Издвојенереченицегруписалисмоутрикатегоријеитонаоснову
типаусловакојијењимаизражен–реалноусловне,потенцијалноусловне
ииреалноусловнереченице.Усвакојоднаведенихкатегоријаобратили
смопажњунавезниккојимсеусловнеклаузеуводе,каоинаморфолошке
специфичностипредикатапротазеиаподозе,азатиминафреквентност
различитихмоделауоквирусвакеиздвојенегрупе.Натајначиннастојали
смо да прикажемо што потпунију слику основних специфичности
употребе условнихреченица у овимроманимаи однос тако добијене
сликепремаставовимакоји сеоовој темимогупронаћиунаучноји
граматичкојлитератури.

2.1.Употребареалноусловнихреченица

 Најбројнију групу примјера у прикупљеној грађи чине оне
условне реченице којима се изражава реални услов. Реални услов се
у литератури најчешће дефинише као актуелни и остварљиви услов
(Станојчић, Поповић, 2005, стр. 320; Пипер, Клајн, 2015, стр. 526),
односнореалноусловнереченицеодређујусекаореченицеукојимаћесе
радњаглавнереченицестварноизвршитиакосеизврширадњазависне
(Остојић,1998,стр.125);тосуреченицекојимасеказујесамоувјет,а
неитоостварујелисеонилине(Šarić,1993,str.333)6,акаокритеријум
5 Отеоријименталнихмоделакаомогућемоквирузапроучавањеусловнихреченица
уп.Šarić1997,аподјелиусловнихклаузанаонесаконсекутивноминеконсекутивном
аподозомуп.Vasić2000.
6 Питањеспознајеоостварљивостиусловакаокритеријумпригруписањуусловних
реченицакористииМилкаИвић,којанаводикакоусловљавајућисадржајаподозне
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„реалностиуслова“поправилуузимасемогућносткомбиновањанеког
одусловнихвезникасатипомглаголскогобликаупредикатуусловнеи
надређенеклаузе(Ковачевић2015а,стр.178).
 Када је ријеч о навођењу везника којима се клаузе с оваквим
типом услова уводе, најпотпунији списак даје Милош Ковачевић, а
тајсписакчини12условнихсубјунктораито5простих(ако,уколико,
ли,што,док)и7сложених–подусловомда,узусловда,услучајуда,
за случај да, под/с претпоставком да, уз претпоставку да, гдје су
свисложениискључивореални,каоипростили,што,док,авезници
ако иуколикомогубитиносиоцииреалногипотенцијалног значења
(2015а,стр.176–177).Узависностиодтогадалисеовимареченицама
изражавапрошли,садашњи,свевременскиилибудућиуслов,аиодтога
који зависни везник је употријебљен, могућа је употреба различитих
глаголскихобликаупредикатимааподозеипротазе.

2.1.1.РеалноусловнереченицесавезницимаАКОиУКОЛИКО

 Највећибројреалноусловнихреченицауанализиранимроманима
уводисевезникомако (преко600примјерасложенихреченицакојеу
свомсаставусадржемакарједнуклаузукојомсењимеуводи),анакон
његадолазивезникуколико(око50примјера).
 Висока фреквентност употребе ових двају везника може се
повезати с тиме да их карактерише најшира комбинаторност с
различитимморфолошкимоблицимапредикатаитимедасесвачетири
наведенауслова(мислисенабудући,садашњи,прошлиисвевременски)
остварујууреалнимусловнимреченицама(Ковачевић2015а,стр.179).
Анализиранаграђапотврђујеставопозиционојнеусловљеностиових
везника,јерсеиуслучајувезникаакоиуслучајувезникауколико,као
штосеможевидјетииздатогпрегледа, јављајупримјерисањиховом
препозитивном, постпозитивном и интермедијарном употребом
у односу на надређену клаузу. Највећи број условних клауза са
везницимаакоиуколикојављасеупрепозицијиуодносунанадређену
клаузу, анајмање јепримјера гдје сеоваквеусловнеклаузе јављајуу
интермедијарнојпозицији.
 Кадајеријечоморфолошкимоблицимапредикатакојисекористе
у протази и аподози, у грађи су присутне различите комбинације.
Јављајусепримјерикојимасеизражаваипрошлиисадашњиибудући
исвевременскиуслов.Прошлиусловнајчешћесеисказујеструктурама

реченицесадржајемпротазне,говорнолицеможеили(1)знати(2)незнатоукаквој
јерелацијисастварношћурадњакојуименујепротазнипредикат(2008,стр.202). 
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перфекатупротази+перфекатуаподози, алиприсутнисуиоблици
перфекатупротази+презентуаподозитеперфекатупротази+футур
Iуаподози(најмањепримјера):
а)перфекатупротази+перфекатуаподози

Ако је долазио, убио га је неко ко га је чекао.
Ако јеодлазио,убиога јенекокога јепратио
(2014,str.170).Акосуиштапамтили,говорили
суотомекаоојезивомискуству,одкогајебоља
и најмучнија смрт (2014, str. 368). Уколикосе
тренутак приближавао, чинило се да је чак и
из ових робота ишчезнуо ентузијазам (2011,
str.425).Вратиласе,јерсамодбиооноштосу
Људи,акосупостојали,звалиСудбином,ами
Програмом(2011,str.8).

б)перфекатупротази+презентуаподози

Слика није имала сврху да се са жаљењем
опишекрајСтарогсвета,већдасесдивљењем
објасне основеНовог имутантске онтологије,
уколикосусетицалекаузалитета(2011,str.121).
И управо енорман број нервних стаза којима
се вирус креће онемогућава заустављање
инфекцијеако је захватилакичменумождину
имозак(2014,str.216).

в)перфекатупротази+футурIуаподози

АкојеCoroодлучилададође–доћиће(2014,str.
329). Удружење ће безусловно имати податке
о Cortazaru ако је лекар тог имена у Бостону
икадаживео(1988a,str.110).Акојенестао,јаћу
ганаћи(1988a,str.197).

 За изражавање садашњег услова пронађене су структуре са
презентомимперфективнихглаголаупротази,доксеуаподозијављају
презент,футурI,императивилипотенцијал.Најфреквентнијесупрве
двијеваријанте:
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а)презентимперфективнихглаголаупротази+презентуаподози
Он, додуше, ако те то теши, може бити у
Парламенту(2014,str.142).Акоодводенебежи,
штајеугрожава(2011,str.39)?Људисасвојим
ослобођењемморајупохитатиакомиследаим
оноичемукористи(1988b,str.122).

б)презентимперфективнихглаголаупротази+футурIуаподози

Онћенаписатиповерљивописмоњеномлекару,
акојеженасОстрва,илијојдатипријатељски
савет,акојестранкиња,инатомећесествар,
што се њега тиче, завршити (2014, str. 60).
Наравно,мислиоје,акожелимопостатиљуди,
мораћемосетевечностиодрећи(2011,str.224).

в)презентимперфективнихглаголаупротази+потенцијалуаподози

Јер,акоганемате,јабихсевратиопослу(Pekić
2014,str.542).„АкојеДарвинуправу“,рекаосам,
„нужнобибилоизабранеинаслеђемповезане
јединке столећима држати у леду (Pekić 2014, 
str.450).

г)презентимперфективнихглаголаупротази+императивуаподози

Пуцајте само ако се мора (2014, str. 108).Ако
мислиш данас, на мене не рачунај (2014, str.
241).Уреду,прикане,мислиоје,изгледашкао
ја, мислиш као ја, говориш као ја, али учини
ово акоможеш (2011, str. 197)! Ако је немате,
манитекњигу(1988a,str.11)!

 Највише различитих модела јавља се у случајевима реченица
које упућују на будући услов, гдје се у протази јављају или презент
перфективнихглаголаилифутурII,ауаподозисемогунаћипрезент,
футур I, потенцијал, императив или перфекат. И овдје су се као
најфреквентнијииздвојилипримјерисапрезентомупротази,афутуром
Iилипрезентомуаподози:
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а)презентперфективнихглаголаупротази+презентуаподози

Аконеоткривенупроневерусампризна,углед
муостајенеоштећен,самопоштовањеповраћено
(2014,str.105).Спасењеје,акодоњегауопште
дође,текнуспроизводсазнања(2014,strr.148).

б)презентперфективнихглаголаупротази+футурI

Епа,мислиоје,нећегаиматиакопродужида
ципеле чисти и одоздо, а не престане гристи
нокте(2014,str.34).Појманемамзашто,алије
сигурандаћемунанетизлоакоганађу(2014,
str.47).Уколикосеуочидавећибројприпадника
појединих породица, етничких група или
синдиката долази у сукоб с овим актом, на
одговорностћесепозвативођегрупација(2014,
str.476).

в)презентперфективнихглаголаупротази+потенцијалуаподози

[...]кад је од рудара тражио да доле, у јамама,
држеочиотворенекакоби,акосретнуподземне
демоне,умелидаихзанаукуопишу(1988a,str.
122–123).Акосенасмејем,мождабибаштобио
знакпопуштањаживаца(2011,str.425).

г)презентперфективнихглаголаупротази+императивуаподози

Нека ме ђаво однесе ако га питам (1988b, str.
131)!Само,опет,некагађавооднесеакодозволи
да се његов Медицински центар претвори у
центарзаистраживањеRhabdovirusa(2014,str.
148).

д)презентперфективнихглаголаупротази
+перфекатуаподози

Ако изађу из строге изолације, можда је
постојала шанса да је изведе и са аеродрома
(2014,str.421).Акосевиолентнисимптомини
кодједногогнаснепојаведо02.00,успелисмо
(2014,str.569).
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ђ)футурIIупротази+футурIуаподози

Акогабудухтели,онћесежртвовати(2014,str.
481).Аакоидаљебудемооклевали,бићемотек
мртви осуђеници (2014, str. 519). Али, шта ће
битиакосенебудедржала(2011,str.53).

е)футурIIупротази+презентуаподози

[...]изкојегаречима„Некабудесветлост“може
вратити само божанско чудо, ако за то буде
ималобољеразлогеодпређашњих (1988b, str.
263).

 Присутнисуипримјерисасвевременскимусловом.Кодњихсеу
протазијављапрезент,ауаподозипрезентилифутурI.Најфреквентније
суреченицекодкојихсеиупротазииуаподозикористипрезент:
а)презентупротази+презентуаподози

Уколико је човек беднији, неповерење према
обавештењима је веће (2014, str. 194). Болест
постајестрашнијауколикосеоњојвишеговори
(2014, str. 269). Ако се неко општешризнато
право, мислио је, на срећу или правду,
неостварује, немора одмах значити да се оно
хотимичноускраћује(2011,str.84).

б)презентупротази+футурIуаподози

И најсавршенији емпиријски акти неће имати
смислаакоихненадахњујеидеја(2014,str.480).
Акочовекрасполажесадовољнонепорецивих
чињеница и времена да се озбиљно њима
позабави[...],некићесесмисаопреиликасније
успоставити(1988a,str.26).

2.1.2.РеалноусловнереченицесасубјунктороидомЛИ

 Реални услов, како је то у литератури већ навођено, може се
изразити и ли-реченицама (Ковачевић 2015а, стр. 176–177; Станојчић,
Поповић2005,стр.319;Стевановић1991,стр.902;Пипер,Клајн2015,стр.
526,Белић2000,стр.293,Mrazović,Vukadinović1990,стр.533).Аликада
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јеријечодефинисањуиименовањулексемели,унаучнојиграматичкој
литературинаилазисенаразличитарјешења.Такоћепоменуталексема
битиодређенакаовезник,алиикаосубјунктороид(Ковачевић2015а),
ријечца(Стевановић1991,Пипер,Клајн2015)илипартикула(Mrazović,
Vukadinović 1990).Могуће рјешење те неусаглашености нудиМилош
Ковачевић, који наглашава да лексема ли у условним реченицама не
наступауфункцијиријечцеилипартикуле,негоимафункцијусродну
везничкој, те да се због немогућности потпуног поистовјећивања на
значењском, морфолошком или синтаксичком плану са партикулама
или везницима ова лексема може сматрати субјунктороидом, тј.
лексемомкојајефункционалносродназависнимвезницима,алисњима
не дијели ни морфолошке ни синтаксичке нужне карактеристике
(2015а,стр.188).

 У анализираном корпусу забиљежени су малобројни примјери
употребесубјунктороидалиуформирањуусловнихреченица:

Испољелиих,превешћесеуболницу,сдруге
стране ходника (2014, стр. 271). Али, роди ли
седетеуVilafrancadelCidu,свесеисплатило
(2014,стр.272).Одржелибрзину,улуднициће
битизадвадесетминута,аконеираније(1988,
стр.206).

 Као што се из наведених примјера може уочити, све ли-
реченице изражавају реални услов и могуће је на њиховом мјесту
искористити везникеако и уколико.У протази се у свимпримјерима
јављапредикатуперфективномпрезенту,ауаподозијеупотријебљен
илифутурIилиперфекат.Иакосуоваквеусловнереченицепозиционо
слободне (Ковачевић2015а,стр.190), свипронађенипримјериуовим
Пекићевимроманимасадржеусловнуклаузуупрепозицијиуодносуна
главну,тј.надређену.
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2.1.3.Реалноусловнереченицесасложенимусловнимвезницима

 Зависне реченице којима се изражава реални услов могу се
уводити и сложеним везницима.7 У групу тих везника, како се у
литературинаводи,убрајајусесљедећиоблици:услучајуда,подусловом
да,подпретпоставкомда,заслучајда,узусловда,спретпоставком
да и уз претпоставку да (Ковачевић 2015а, стр. 177). У грађи коју
смо анализирали пронашли смо неколико примјера у којима писац
реалноусловнереченицеуводиполилексичкимвезницимаподусловом
да и свега један примјер гдје је то учињено употребом везника под
претпоставкомда:

Из тога се искључује руска делегација под
условом да сместа полети (2014, стр. 220).
Светски ваздушни простор је међународном
конвенцијомподељеннаФИР(FlightInformation
Regions), где је кретање авиона, под условом
да се придржавају општих правила летења,
слободно(2014,стр.223)[...]Подусловомдаје
нахрањен добрим Програмом, кибернет није
каочовекмогаоиисправнофункционисатии
грешити (2011,стр.208).Тоћесвакакозавући
истрагу,алиуперспективи,подусловомдабуде
успешна,обећавало јенеупоредиво значајнију
ловину(1988a,стр.114).
Под претпоставком да пробни болесници
серум приме до поноћи, знаћемо да ли смо
успелиоко02.00(2014,стр.519).

 Сложениусловнивезнициизражавајуискључивореалниуслов
(Ковачевић2015а,стр.177),ареченицекојесењимауводекарактерише
предикат који је најчешће у презенту или футуру (Ковачевић 2015а,
стр. 196), а ријетко у неком претериталном времену,што наша грађа
потврђује. За разлику од условних ли-реченица, које Пекић у овим
романима користи искључиво у препозицији у односу на надређену
клаузу,условнереченицесаполилексичкимвезницимабољеосликавају
позициону неограниченост, јер се употребљавају и у препозицији
(трећиипетипримјер)иупостпозицији(првипримјер)иинтермедијарној
позицији(другиичетвртипримјер)уодносунареченицуодкојезависе.
7 Ти полилексички везници у неким случајевима одређени су и као предлошки
изрази у случају или за случај, углавном допуњени да-реченицом (Алановић 2014,
стр.634). 
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2.2.Употребапотенцијалноусловнихреченица

 Потенцијалниусловодређујесекаоусловкојијеостварљив,али
заразликуодреалногнијеактуелан,негојесамозамишљен(Станојчић,
Поповић 2005, стр. 320), а потенцијалне клаузе као реченице којима
сеизричеувјетчијесеиспуњењеочекује,стимдасепремаизвршењу
увјета изриче каква резерва; потенцијалне реченице казују да је
испуњењеувјетасамомогућност(Šarić1993,стр.334).Везницикојима
сеоваквеклаузеуводејесу:ако,уколико,да,кад(а),аусловкојиисказују,
ако у обзир узимамо вријемењеговог важења, јесте будући.Највише
пронађених примјера којима се исказује потенцијални услов садржи
везниккад,анаконњегаивезникако,анајчешћеиходликујеструктура
потенцијалпротазе+потенцијалаподозеиуслучајупрвогиуслучају
другогвезника.Кадајеријечоодносупозицијакојезаузимајупротаза
и аподоза, код везника ако јавља се највише случајева постпозиције
протазе, али је приближан и број препозитивне употребе, док је код
везникакаднештовишепримјерапрепозитивнеупотребепротазе,али
јењемуприближанбројјављањапротазеупостпозицији.

2.2.1.ПотенцијалноусловнереченицесавезницимаАКОиУКОЛИКО

 Везнициакоиуколико,каоштојеулитературизапажено,могу
битинесамоносиоциреалногусловногзначењанегоипотенцијалног,а
дабитозначењемоглиисказатинеопходноједасеупротазијавиоблик
потенцијала, а и у аподози потенцијал или презент с епистемичким
значењем(Ковачевић2015а,стр.186).Најчешћесејављапрваваријанта
(потенцијал протазе + потенцијал аподозе), што наши примјери и
показују:

Имао бих, наравно, више изгледа ако бих
се позвао на твој ауторитет (2014, стр. 162).
Слушаобихипакао,акобиимаодобарсавет
(2014, стр. 228).Али,акоби, случајем којине
могудакомпјутујем,ионотказао,поправили
би ме помоћни роботи специјализирани за
контролумојихмеханизама(1988a,стр.95).

 Иако је потенцијално значењемогуће и код везникаако и код
везника уколико, оно се у примјерима из наше грађа исказује само
првим,штосеможедовестиувезуисодносомкојисетичефреквенције
употребеовихсубјунторауанализиранимроманима.
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2.2.2.ПотенцијалноусловнереченицесавезникомДА

 Када се условнимда-реченицамаизражаваупућивањенанеку
замишљенубудућуситуацијуукојојбисеусловмогаоостварити,тада
се оне сврставају у групу потенцијалноусловних, гдје се у протази
користиперфективнипрезент,ауаподозипотенцијал(Ковачевић2011,
стр. 165).8Да-реченице које носе значење потенцијалног услова нису
такоучесталекаоиреалноусловнеда-реченице,алињиховопостојање
може илустровати сљедећи примјер чија структура подразумијева
перфективнипрезентупротазиипотенцијалуаподози:Дајепробуди,
небизналакојеиштаје(Pekić2011,str.308).

2.2.3.ПотенцијалноусловнереченицесавезникомКАД

 Употреба потенцијала у протази и аподози обавезна је и при
исказивањупотенцијалногусловареченицамасавезникомкад,9алисе
томедодајемогућноступотребепрезентасаепистемичкимзначењему
аподози,докупротазиостајепотенцијал(Ковачевић2015б,стр.208).У
примјеримакојесмоанализиралијављајусесамооблициспотенцијалом
иузависнојиуњојнадређенојклаузи,акакојеријечопотенцијалном
услову,свипримјериупућујунабудућиуслов:

Кад би се сада овде појавила змија или један
од смеђих пацова који сваке јесени пролазе
живицом,тибибилапоједена,анеја(2011,стр.
32).Мождаби знао–одговорио јенервозно–
кадаби јевидеонамојначин (2011,стр.297).
Амерички свештеник вади срце жртви на
олтару предмочима народа, али када би то
учинионатргу,биобиосуђенкаоубица(1988a,
стр.19).

8 Наводисеикакосеосимпоменутогпотенцијала,мададостарјеђе,уаподозиможе
јавитиифутурпрвиилипрезентитоондакадасекористиглаголсепистемичком
вриједношћу(Ковачевић2011,стр.166).
9 Оупотребикад-реченицакојезадржавајусвојевременскозначењеинесврставају
сеуредусловнихуп.нпр.Танасић2014;Ковачевић2015б. 
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2.3.Употребаиреалноусловнихреченица

 Иреалнеусловнереченицеслужезаисказивањенеостварљивог
услова,ауводесевезницимадаикад,стомразликомштосевезникда
можекориститиприизражавањуипрошлогисадашњегиреалногуслова,
доксевезниккадупотребљавасамоприисказивањуиреалногсадашњег
услова(Ковачевић2015б,стр.205;Ковачевић2011,стр.160).Грађакоју
смоанализиралисадржипримјереупотребеиједногидругогвезникау
овомзначењу.

2.3.1.ИреалноусловнереченицесавезникомДА

 Везником да могуће је изразити потенцијални услов, али и
прошли и садашњи иреални. При исказивању прошлог иреалног
условареченицамакојесеуводевезникомдакористесеконструкције
перфекат у протази + потенцијал у аподози те перфекат у протази +
перфекат у аподози, док се за исказивање садашњег иреалног услова
користе имперфективни презент у протази и потенцијал у аподози.
Наша грађа је показала да се главнина примјера иреалног значења
исказаногда-реченицамаодносинапрошлииреалниуслов,којисеможе
објаснитикаопретпостављенипрошлидогађајкојисенијеостварио,
акојиби,остварившисе,узорковаоидаљепретпостављенедогађаје
(Јовановић 2013, стр. 135), и то у реченицама којима одговара модел
перфекат протазе + потенцијал аподозе, као и на садашњи иреални
услов са структуромимперфективни презент у протази + потенцијал
у аподози, а кад је ријеч о позицији протазе у односу на аподозу,
највећи број анализираних примјера показује препозитивну употребу
протазе.Пронађен је ипримјерисказивањапрошлогиреалног услова
помоћу везника да и перфекта протазе, али са презентом аподозе,
међутим и тај презент може се схватити као носилац епистемичког
значења,10 такодабисеионмогаотрансформисатиупотенцијал:Па
идајетајнусмеосаопштити,никавихизгледанемадајеикосхвати
[→Паидајетајнусмеосаопштити,вероватнојениконебисхватио]
(Pekić1988b,str.154).

10 За детаљнији преглед оваквих примјера и могућих трансформација глагола са
компонентомепистемичкемодалностиуп.Ковачевић2011,стр.162.
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1)садашњииреалниуслов

 а)имперфективнипрезентупротази+потенцијалуаподози

ДасмоуИрануилинаБлакану,знаобих(2014,
стр. 149).Да се интересујем за здравље људи
биo бих лекар, капетане, не војник (2014, стр.
495).Дасамнатвомместујабихпрвосвршиос
пупољком(2011,стр.98).Каоштобисеодвијао
и уљудској лешинида овапостоји (2011, стр.
345).

2)прошлииреалниуслов

 б)перфекатупротази+потенцијалуаподози

Болесницајепродорнокрикнулаи,дајесестра
Lumley није задржала, превалила би се преко
ивицекревета(2014,стр.82).Дасамобеснилу
онда знао оно што знам сада, прошао бих и
крозстакло(2014,стр.445).Даихпацовинису
предухитрили,убилибигаљуди(2011,стр.40).
Да то знао није, само би га убио (1988a, стр.
142).Дасам је ја убио, кодмене бистенашли
њенуглаву(1988a,стр.153).

 г)перфекатупротази+перфекатуаподози

Могаосидасепровучешдасихтео(2014,стр.
445).Дајеотомекобринуо,моглајеонауказати
на још једну сличност зараћених сила (1988b,
стр.263).Могао јеибржеда јеимаодовољно
бензина(1988b,стр.272).

2.3.2.ИреалноусловнереченицесавезникомКАД

 Везником кад изражава се потенцијални услов, који је увијек
окренут ка будућности, али и иреални садашњи. За разлику од
потенцијалноусловних реченица које се уводе овим везником и које
се базирају на моделу потенцијал протазе + потенцијал аподозе,
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иреалне кад-реченице карактерише сљедећа битна одлика – поред
такве структуре,11 њих мора да одликује и то да садашњост коју
изражавају (ријеч је о садашњем услову) подразумијева обрнуту
комуникативну истиносну вриједност предиката: ако је предикат
потврдан,његовавриједностјеодрична,иобрнуто(Ковачевић2015б,
стр.207):

Кад би били овакви као ви, Lawforde, не бих
их ни описивао [→ Нису овакви као ви, па
их описујем]12 (2014, стр. 173). Одговор би
био добар када би о томе сведочио траг на
лобањи[→Отоменесведочитрагналобањи,
па одговор није добар] (1988a, стр. 156).

3.Закључнаразматрања

 Анализирањеграђекојајеподразумијеваласвесложенереченице
уПекићевимроманимаБеснило,1999иАтлантидакојеусвомсаставу
садрже макар једну условну клаузу показало је да је аутор користио
реченицеисареалнимисапотенцијалнимисаиреалнимусловом,али
да највећи број пронађених реченица спада у семантичку категорију
реалноусловних, док је најмање оних којима се исказује потенцијали
услов.
 Кадајеријечоизражавањуреалногуслова,анализираникорпус
показујеупотребумонолексичкихвезникаакоиуколико,субјунктороида
лииполилексичкихвезникаподусловомдаиподпретпоставкомда.
Најмањејепримјерареалноусловнихли-реченица,штосеможеповезати
с чињеницом да су оне ограничене на исказивање будућег услова,
док седругимреалноусловнимвезницима, каошто суакоиуколико,
могу исказивати будући, садашњи, прошли и свевременски услов,
штоусловљава,како јеулитературивећнавођено,сталнумогућност
замјенелексемеливезницимаакоиуколико,алинеиобрнутслучају
свим околностима. Реченицама са везницимаакои уколико изражава
се прошли услов када оне имају перфекат у протази, а у аподози
перфекат, презент или футур I, а при изражавању садашњег услова
најфреквентнија је употреба имперфективног презента у протази, а

11 Узбитнунапоменудајеумјестопотенцијалауаподозимогућејављањеипрезента
сепистемичкоммодалномвриједношћу(Ковачевић2015б,стр.208–209). 
12 У заградама смо наводили конструисане облике са обрнутом комуникативном
истиносном вриједношћу предиката у односу на вриједност која стоји у реченици
пронађенојуграђи. 
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презента или футура I у аподози, али су забиљежени и примјери са
потенцијаломилиимперативомуаподози.Највишеразличитихмодела
јавља се када се изражава будући услов. У протази се тада јављају
илипрезентперфективнихглаголаилифутур II, ау аподозисемогу
наћи презент, футур I, потенцијал, императив или перфекат.И овдје
сусекаонајфреквентнијииздвојилипримјерисапрезентомупротази,
афутуромIилипрезентомуаподози.Упримјеримасасвевременским
условом, у протази се јавља презент, а у аподози презент илифутур
I.Најфреквентније су реченице код којих се и у протази и у аподози
користи презент. У протази свих пронађених условних ли-реченица
јављасепредикатуперфективномпрезенту,ауаподозијеупотријебљен
или футур I или перфекат, док се у примјерима са полилексичким
везницима у протази користи или презент или футур, а у аподози
презент(најчешће)илиперфекат.
 Употребупотенцијалноусловнихреченицакарактеришетошто
секаонајфреквентијипримјеријављајуоникојисадржевезниккад,а
наконњегаивезникако,анајчешћеиходликујеструктурапотенцијал
протазе + потенцијал аподозе и у случају првог и у случају другог
везника.Употријебљенјеивезникдаупотенцијалномзначењу,алине
може се сматрати ни приближно честим као друга два потенцијална
везника.
 Иреалниусловизраженјекаосадашњиикаопрошли,аискориштени
сувезницикадида.Прошлииреалниусловуовимроманиманајчешћесе
изражаваупотребомперфектаупротазиипотенцијалауаподози(узвезник
кад)иакосузабиљежениипримјериупотребеперфектаиунадређеној
и у зависној реченици, као и презента са епистемичким значењем у
аподози. Садашњи иреални услов најчешеће се исказује употребом
везника да са имперфективним презентом у протази и потенцијалом
уаподози,азабиљеженисуидостарјеђислучајевиупотребевезника
кад са потенцијалом у протази и аподози који због специфично
формулисане истиносне вриједности предиката не исказују
потенцијални,већиреалниуслов.
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SonjaLeroMaksimović

THEUSEOFCONDITIONALSENTENCESINPEKIĆ’SNOVELS
BESNILO,1999ANDATLANTIDA

Summary

 Inthispaper,wetriedtodeterminethebasictypologicalfeaturesof
conditionalsentencesthatcanbefoundinnovelsBesnilo,1999andAtlantida
inthecontextoffrequencyoftheiruse,choiceofconjunctionsandtypological
classificationbasedondifferentiationofreal,potential(probable)andunreal
conditionaswellasonthevalidityperiodofthecondition.Wetriedtoanalyze
connectionsbetweendifferenttypesofdependentconditionalsentencesand
theirconjunctionsandmorphologicalcharacteristicsof thepredicate in the
mainandsubordinateclause.
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Специфичнакарактеристикакинескогјезикајестедауњемунепостоје
глаголскеинфлексије,збогчегасепримјењујудругестратегиједабисеуказало
на одређено вријеме. Прилози за вријеме су, дакако, једна од тих језичких
стратегија,прецизнијеречено,спадајуукатегоријулексичкихелеменатакоји
учествујууизражавањувременаукинескомјезику.Међутим,многиприлози
суинеутралниутомпогледу,могудасекористенаизмјеничноизапрошло,
будућеисадашњевријеме,тењихнеможемосматратииндикаторимавремена
у реченици. Без обзира на такве прилоге, постоје прилози који имају то
својство,којисучестоексплицитнилексичкимаркеризапрошло,садашње
или будуће вријеме. Ово својство, међутим, често није посебно очигледно
приликомпреводатихприлоганасрпскијезик,гдјемногиприлозипреведени
нанашјезикимајусвојесинонимнепарове.Изтогразлога,битнојеиздвојити
најчешће кориштене прилоге и појаснитињихове карактеристике, а у овом
радућемосепозабавитиизражавањемвременанакинескомјезикуиуопштеној
улозиприлогауовојсфери.

Кључне ријечи: прилог, садашње, будуће, прошло, вријеме, кинески,
категорија.
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1.Историјаистраживања

Питањедалиукинеском језикупостоји„вријеме“као језичко
– граматичка категорија постало је дискутабилно тек онда када је
кинеска лингвистика почела долазити у додир са другим језицима.
Суштински, од зачетака кинеске граматике, која сама по себи није
старанаучнадисциплина,овопитањејеразматраноодстранемногих
кинескихлингвистаистручњака,алије,текукомпаративнојанализиса
другимјезицима,онопосталоједнаправакомпликованалингвистичка
заврзлама. Проблем лежи у томе што „вријеме“ као граматичка
категоријанакојусмоми,говорницисрпскогјезика,навикли,каотаква
непостојиукинескомјезику,амиупорно,поредећијезике,покушавамо
дајестворимо.Међутим,требабитиијаснаствардајечовјекупотпуно
природно да, док се бави кинеским језиком, инстинктивно покушава
да га укалупи у норме које постоје у српском језику, ради лакшег
разумијевања, и то је потпуно уобичајено, али нажалост – често и
потпунопогрешно.

Приликом проучавања категорије времена у кинеском језику,
која,дакле,апсолутнопостоји,алисеизражаванадругачијиначину
односунасрпскијезик,морамосепотрудитидаимамоувијекнауму
тодаћемокомплекснелингвистичкесистемесловенскихјезикаморати
остављатипострани,адашаблонеинормекинескеграматикеучимо,
што је могуће више, без трансфера знања из других, а првенствено
матерњег језика, почевши од најосновнијих правила и изузетака.
Многисусекинескилингвистибавилитемомлексичкихелеменатау
изражавањувременаукинескомјезику,пабитребалонешторећиио
стручњацимакоји су се залагали за теоријуолексичкимелементима
каоиндикаторимавремена.

ЛуШу Сијанг [吕叔湘] (1982, стр. 215‒233) је, рецимо, посматрао
проблематику на нешто иновативнији начин од устаљене верзије о
начинимаизражавањавременаукинеском језику.Наиме,он једонио
закључакдатзв.прошло,садашњеибудућевријеметребапосматрати
као „основно вријеме“ (基点时), „вријеме прије основног“ (基点前
时), „вријеме послије основног“ (基点后时), с тим да основно вријеме
обухвата „вријеме говора“ односно „апсолутно вријеме“(绝对基点), а
не„релативновријеме“(相对基点).Онсе,такође,упуштаурасправуо
„апсолутномвремену“и„релативномвремену“,теоначинимањиховог
изражавања. За разлику од многих теорија у кинеској лингвистици
које се базирају на глаголу као главном индикатору времена, теорија
ЛуШуСијанга себазиранапретпоставцида глаголнеморадабуде
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јединиелементразматрањауистраживањуовремену,тесеончврсто
држи става да се у кинеском језику вријеме заправо изражава кроз
лексичкеелементе,апосебнупажњупридајеименицамаиприлозима.
Рјешењевидиукомбиновањуграматичко-лексичкихелеменатакојима
ћемодоћидоисказивањажељеногвремена.Рецимо,онза„апсолутно
вријеме“ (вријеме говора) наводи现在 (сада) као једну од ознака, за
„релативновријеме“наводи那年，那天(тегодине,тогдана),за„вријеме
пријеосновног“, „вријемепослијеосновног“каоознакунаводи前，后
(прије,послије),итд.

ЛиЛинДинг [李临定] (1990, стр. 12) такође стојииза ставада
кинескијезикимасвојсистемизражавањавремена,алидасеонбитно
разликује од језика у коме постоје глаголске инфлексије. Као главно
оруђеизражавањавременапомињепомоћнеглаголе,прилоге,временске
ријечи,алиукомбинацијисаглаголима.Његовпогледнапроблематику
јеиновативанјеронсматрада,уоснови,постоје„тривремена“(三时)и
свакомодоватривременаосноваје„основнатачкавремена“(时间基点):
1. 他们现在吃呢。{Онисадајести+呢2.Онисадаједу.}
2. 他们已经吃了。{Онивећјести+了3.Онисувећјели.}
3. 他们要吃。{Онихтјетијести.Онићејести.}
Такозвана„основнатачкавремена“заЛијајеуосновиозначенаса„сада“
(现在),односномислисенавријемеговора(说话的此刻).Свепријетогаје
прошлост,свепослијеосновнетачкевременајебудућност.Међутим,он
наводидаоватрипоменутавремена,којимакаоосновазаодређивањеслужи
„основнатачкавремена“,којуонназиваи„апсолутномосновномтачком
времена“(绝对时间基点) могу да се назову и „три апсолутна времена“
(绝对三时). Као упоредни елемент насупрот апсолутности он наводи
„релативнатривремена“(相对三时)односнозаједностими„релативну
основнутачкувремена“ (相对时间基点).Иаконапрвуможедјеловати
компликовано,замисаојезаправоврлоједноставна;самоуколиконам
је основна тачка времена негдје у прошлости или будућности, онда
говоримоорелативнимвремена, јерглавнуперспективунаситуацију
измјештамо из времена тренутка говора, и основа нам постаје неко
друговријеме.Каопримјернаводи:
1. 昨天我去他家的时候，他在吃饭呢。{Јуче јаићињеговакућавријеме,

он сада једе +呢. Јуче када сам отишао код њега, он је у том
тренуткујео.}

2. 昨天我去他家的时候，他已经走了。{Јуче ја ићињегова кућа вријеме,

2 Партикулакојасестављанакрајреченицекадахоћемодаизразимодасерадња
дешаваувријемеговора.
3 Ознаказаглаголскивидсвршеностирадње 
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он већ отићи +了. Јуче када сам отишао кодњега, он је већ био
отишао.}

3. 昨天我去他家的时候，他好像要出去。{Јучејаићињеговакућавријеме,
он каодахтјетиотићи.Јучекадасамотишаокодњега,онкаодаје
желиодакрене.}

Дакле,дабисепостиглаоваврстаразноврсностиувременскомизразу,
битно је укључивати лексичке елементе, а притом, дакакоиприлоге,
какобисествориовременскиконтекст.

Чен Пинг [陈平] (1988, стр. 401–402), попут Гонг Ћиен Јен-а
[龚千炎],сматрадасенавријемеукинескомјезикутребагледатикаона
систем,системкојисадржитрикатегорије:вријеме时制,глаголскивид时
态итзв.фазуглаголаилиприлога时相 (којаподразумијевасемантичку
ограниченостглаголаилиприлогаунекомсмислу,каонпр.кадакажемо
„умријети“и „чекати“, први глагол сампо себинема карактеристику
трајности, док други глагол има, или, ако говоримо о прилозима,
семантичка ограниченост кориштења прилога за одређено вријеме –
погледатитабелуприлогаунаставкурада).ГонгЋиенЈен(1995,стр.5)
сматрадаизражавањевременанеприпадаграматичкој,негоискључиво
лексичкој категорији, те да временске ријечи играју главну улогу у
изражавањувремена.Осимтога,осимстандарднеподјеленасадашње,
прошлоибудућевријеме,онпредлажедодатноиконцептепријашњег,
тадашњегинакнадног(先事，当事，后事),итоупотпуњавапримјерима:
1. 昨天我到他家时，他离开家好几天了。{Јучејадоћињеговакућавријеме,

онотићиодкућевећнеколикодана.Јучекадсамстигаокодњега,он
јевећнеколикоданабиоодсутан.}→先事

2. 昨天我到他家时，他可能在家里等候。{Јуче ја доћи његова кућа
вријеме,онмождавећчекатинековријеме.Јучекадсамстигаокод
њега,онјемождавећнековријемебиочекао.}→当事

3. 明天你来我家时，我恐怕还没动身呢。{Сутратидоћимојакућавријеме,
јабојатисејошсенијепомјерити.Сутракадабудешдошаокодмене,
бојим се (видјећеш) да се нисам ни помјерио.}→后事 Ђинг Ченг
[竟成] (1996, стр. 15) износи став о томе да реченица у кинеском
језику, уколико у њој није исказано вријеме неким елементом, је
непотпунареченица,односнонеможебитинезависна,самодовољна
за одређени исказ. Дијели реченице на реченице органиченог и
неограниченог времена（泛时式/限时式）, с тим да износи и став
о томе да су реченице тзв. неограниченог времена реченице у
којимасеисказујестање,анерадња.Такође,заговараитеоријуда
„глаголскивид“нијеистоштои„вријеме“.Немогућностреченице
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дабудекомплетан,независанисказуколиконемаисказановријеме,
ондоказујесљедећимједноставнимпримјерима4:

1. (Субјекат+глагол)
×老王来{ЛаоВангдоћи}поредитиса老王明天来 {ЛаоВангсутра
доћи}

2. (Субјекат+глагол+објекат)
×老王买东西{ЛаоВангкупитиствари}поредитиса老王买了很多东
西{ЛаоВангкупити+партикулазасвршениглаголскивид+много
ствариЛаоВангјекупиомногоствари.}

3. (Субјекат+придјев)
×枫叶红{Лишћецрвено}поредитиса 枫叶红了 {Лишћецрвено+
партикулазасвршениглаголскивид·Лишћејепоцрвењело.}

ЈошједанпоменавриједанставјеионајкојијеизниоЛиТиеГен
[李铁根] (1999, стр. 74), који тврди да у кинеском језику само
комбинацијомграматичкихелеменатасалексичкимможемоизразити
одређеновријемеуреченициидајетонепобитначињеницакинеског
језика. Као ЛуШу Сјанг, он вријеме дијели на „апсолутно вријеме“
(绝对时)и„релативновријеме“(相对时).Кадакажемоапсолутновријеме,
тачкавременакојајеосноввременскогисказајевријемеговора,стим
даможедаседијелинавећостварено(已然)ијошувијекнеостварено
(未然),аутзв.релативномвременутачкавременакојајеосноввременског
исказа је вријеме дешавања радње, које он опет дијелина симултану
(同时)ирадњукојасенедешавасимултано(异时).

О семантичким карактеристикама прилога на кинеском језику
првипутсмонаишликодсавременогсинологапрофесораСуДанукњизи
Уводукинескусинтаксу5,азатимсмодаљимистраживањемдошлидо
сазнањадасусемногилингвистибавилиуправоовимкарактеристикама
прилога.ГонгЋиенЈенјејошједанодонихкојисебавиоиовимпитањем,
сматрајући да изражавање времена не припада граматичкој, него
искључиволексичкојкатегорији,тедавременскеријечииграјуглавну
улогууизражавањувремена.Он,такође,говоримногооприлозимакоји
вршефункцијуиндикаторавремена,теспомињењиховуодређеностза
некавремена,алиинеутралностприлогауодређенимслучајевима.

Наконкретноовупроблематику,истицањесемантичкиходлика
прилога које га одређују за неко од три времена, у кинеском језику
смонаишлиудјелуТеоријаофункционалнимријечимаусавременом

4 ЂингЧенг(竟成1996,15)према朝格吉乐玛：„时“概念的蒙汉对比研究，上海，华东师

范大学，2005. 
5 IntroductiontoChineseSyntax,XuDan,L’Asiathèque,2015
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кинескомјезику6(马真,陆俭明， 1985,стр.106)укојемјебиломного
говораоприлозимакојисемогукориститисамозаодређеновријеме,
тзв.定时时间副词 (прилозизаодређивањевремена).Тусмонаишлии
начињеницудаукинескомјезикупостојиоко130временскихприлога,
што заузима 30% цјелокупног броја прилога у савременом кинеском
језику,панамјеовакавпогледнапроблематикудјеловаокаоизузетно
привлачанидовољнообиманзаразматрање.

Након што смо утврдили да је овај лингвистички феномен
истраживаниодстранекинескихстручњака,акојису,попутгоспође
СуДан,најчешћепознаваоциинекогдругогстраног језика,увидјели
смопотребудаовупроблематикупредставимоинасрпскомјезику,како
бисмоималибаремнекиопштипрегледнајфреквентнијекориштених
прилога који, притом, имају одређене семантичке одлике на које би
требалообратитипажњу.

2.Увод

Уколикоговоримоограматицикинескогјезика,врлочестоћемо
наићиналаичкиставидезинформацијудаукинескомговорунепостоје
времена.Тојеизузетновеликазаблуда.Временаукинескомјезикупостоје,
само се другачије изражавају.Фатална посљедица погрешног става о
временуукинескомјезикујестетодаученициодпочетканеобраћају
пажњунастратегијекојимасеизражававријеме,односно,непримјећују
ихкаотакве.Тако,изражавањесадашњег,прошлогилибудућегвремена
у кинеском језику неријетко ствара забуну код говорника којима
кинескијезикнијематерњијезик.Оноштоотежаваситуацијујестеи
специфичносткинескогјезика,укојемнепостојеглаголскеинфлексије,
тепрепознавањевременанекогисказауизолацији,односноиздвојеноиз
контекста,честоможедаимарезултатезбогкојихседвоумимо.Збогтога
упуштањеуоваквуврстуистраживањаидоказивањашаблонапомоћу
којихсенековријемеизражавачестознабитипревишеопширанпосао.
Ипак,постојестратегијекојимасеприбјегавадабисеисказаловријеме
радње. Најчешће је погрешна претпоставка да језички елементи који
секористезаглаголскивид了и着и过доносеинформацијуовремену
радње. Иако глагоски вид има донекле везе са временом, свршеност
илинесвршенострадњенисудиректнипоказатељипрошлог,садашњег
илибудућег времена.Дабисмоисказали вријемена кинеском језику,
користићемо или именице, или прилоге, или разне врсте синтагми
односно фраза које упућују на вријеме, често уз ознаке за глаголски

6 Преводауторарада.
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вид.Уовомрадућемосебавитиједнимбројемприлогакојиодређују
вријемереченице.Наиме,требалобидајејасноданисусвиприлозиза
вријемепоказатељидалисерадиосадашњем,прошломилиобудућем
времену.У том случају, за исказивање времена ће се користити неки
другилексичкиелементи,именицеилифразекојесеодносенавријеме.
Али,постојигрупаприлогакојаимапосебносвојство,апосебнојето
штосетиприлозикористесамоуодређеномвремену.Самимтим,ови
прилозинамдиректноуказујунавријеме.Збогтогабитнојепозабавити
серазликамамеђуњимакојесенемогууочитиприликомсамогпревода,
а које свимовимприлозимаипакдају за праводаиграју тако важну
улогу – одређују вријеме реченице. Дакле, синонимност у значењу
преведена на наш језик не значи да су прилози искористиви у истим
ситуацијаманитидаћенамдатиистуинформацијуовремену.Често
кодговорникасрпскогјезика,управоовиприлозиињиховокориштење
изазивају својеврснуконфузијуи самимтимговорницинисуу стању
даихправилноискористеудатој језичкој ситуацијинакинеском.Из
тог разлога, сматрали смода је битноиздвојитинајчешће кориштене
прилоге, објаснити их и класификовати за времена којим служе као
индикатори.

3.Триконцептакојачинесистемвременаукинескомјезику– 时相， 时态，

时制

“句子的时相结构 – 它体现句子的纯命题意义的内在的时候特征。主要由
谓语动词的词汇意义所决定，其他句子成分的词汇意义也具有相当的制约
作用，因而，句子的时间特征有时同动词的时间一致，有时不一致。
句子的时制 -句子的时制结构-它指示事件（句子）发生的时间，表现为该
时间同说话时间成另一参照时间在时轴上的相对位置。
句子的时态 - 结构-它表现事件 （句子）处于某一阶段的特定状态，是深
入过程内部观察其各个发展阶段的情况的结果。现代汉语表示时态的语法
成分较为发达，并且构成了一个严密的系统。”7
 Дабисеговорилоовременуукинескомјезику,алииоприлозима
као битним лексичким елементима у овој сфери, прво се морамо
упознатисатриконцептакојачинесистемвременаукинескомјезику.

Из горе наведеног цитата, видимо да први концепт, 时相,
можемопревестикаосемантичкекарактеристике (најчешћеглаголаи
прилога).时相 сеодносина унутрашњусемантикуријечи,аузто,时
相 је уједноифакторкојиограничавакориштењеглаголаилиприлога
занековријеме.Уразговору,изузетнојебитнопостићиконгруенцију

7  龚千炎：汉语的时相时制时态，商务印书馆，北京，1995(стр.4)
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ријечи са реченицом или изразом. Рецимо, уколико узмемо глаголе
за примјер, глагол „умријети“ означава стање које  се дешава сваком
човјекусамоједном,пабиреченица„Јачестоумирем“биласемантички
неправилна, мада граматички не видимо неки теоретски проблем.
Језичка су неминовност глаголи или прилози који имају семантичку
карактеристикудинамичности,статичности,трајности,ограничености
трајањаи све те карактеристике, заправо,морамоузети у обзир када
конструишемоизраз.

时态 – је концепт који се коднас зове глаголскивид, ради се
о свршености или несвршености глагола. Овај концепт је нама, као
говорницимасрпскогјезика,близак,алиседругачијеисказујеукинеском
језику.Доксекоднаснекиглаголмијењаинфлексијом,префиксомили
суфиксом,укинескомјезикусенекаодознаказаглаголскивиддодаје
изаглагола.


时制 – на енглеском звано tense, a коднас вријеме (никако глаголски
облик),јецјелокупансистемлексичко-граматичкихелеменатакојичине
језичкуструктурузаизражавањевремена.

4.Уопштенооприлозимауизражавањувремена

Сматраседалексичкиелементиукомбинацијисаознакамазаглаголски
вид,односнотзв.партикуламадајунајпотпунијерјешењезаизражавање
времена.

Утзв.временскеријечи,штојетерминкојисеналазиустручној
кинескојлитератури(时间词语),спадајуименице(завријеме),именичке
синтагме,прилозииреченичнишаблониилиструктуре(结构)(龚千炎,
1995).

Као и у српском језику, прилози су врста ријечи која између
осталогуказујеинавријемеобављањарадње.Подијелићемоонекојисе
тичувремена,радипрегледности,утригрупе,првосаморадиопштег
прегледа,акаснијећемоседетаљнијепозабавитисвакомодкатегорија.
Дакле,укинескомјезикупостоје:
1.Прилозикојиуказујунасадашњост:
正 {управосада}，在 {сада,управосада}，正在 {сада,управосада}…;
1.1.我正在去学校。{Јауправоићишкола.Управоидемушколу.}
1.2.我在看书。{Јасадачитатикњига.Јатренутночитамкњигу.}
2.Прилозикојиуказујунапрошлост(најчешћесекористеукомбинацији
сапартикулом过):
曾{једном,некадаприје}，曾经 {једном,некадаприје}，已经 {већ}，刚刚 
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{малоприје,малочас}，刚才{малоприје,малочас}...;
2.1.我曾经学过法语。{Ја некада учити +партикула + француски језик.
Јасамнекадаучиофранцускијезик.}
2.2. 我已经学过法语。{Ја већ учити +партикула + француски језик.
Јасамвећучиофранцускијезик.}
3.Прилозикојиуказујунабудућност:
将 {ћу убрзо}，将来 {убудуће}，快 {убрзо}，快要 {ћу убрзо}，马上 
{одмах}，立刻 {одмах}...;
3.1.我马上去学校。 {Јаодмахићишкола.Одмахћуотићиушколу.}
3.2.我快要看书。{Јаубрзочитатикњига.Убрзоћучитатикњигу.}

Неносисвакиприлогсампосебидатуинформацијуовремену,
некизахтијевајудаузњихискористимојошнекуријечкојаупућујена
вријеме.Рецимо,уколикоузмемозапримјерприлог暂时(привремено,
тренутно),моћићемогаискориститиусватривремена:
1.去年他暂时住在酒店。{Прошле године он је привремено боравио у
хотелу.}
2.他暂时住在酒店。{Онпривременоборавиухотелу.}
3.明年他暂时住在酒店。{Сљедеће године, он ће привремено боравити
ухотелу.}

Такође,постојиодређенагрупафреквентнокориштенихприлога
који се на српски језик преводе као синонимни, иако они то заправо
нису. Овдје се мора размишљати о семантичким карактеристикама
ријечи као о одлучујућемфактору кориштења. ЛуЂиенМинг [陆俭]
иМаЏен[马真](1985,107)временскеприлогесуподијелилинадвије
групе; ониприлози који се користе само за одређено вријеме (定时时
间副词)иприлозикојеможемокориститиусватривремена(不定时时
间副词).Утабелииспод,навелисмопосебнеприлогенакоје семора
обратитипажњаприликомкориштења,односно,обратитипажњунато
којићемоискориститиуколикоговоримооодређеномвремену.

Прилог
Прошло
вријеме

Будуће
вријеме

Значење

后来 (hòulái) + - Након,
послије以后 (yǐhòu) + +

刚(gang) + - Малоприје,
малочас才(cái) + +

又(yòu) + - Опет,
поново再 (zài) - +
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常常（chángcháng） + +
Често

往往（wǎngwǎng） + -
立即（lìjí） + + Одмах,

истог
тренутка

连忙（liánmáng） + -

尽管（jǐnguǎn） + -
Иако

即使  (jíshǐ) - +

Прилозиуизражавањусадашњегвременаукинескомјезику

Садашње вријеме се у кинеском језику изражава уз помоћ
временскихименицазасадашњост,прилогазасадашњостипартикула,
а најуспјешније и најконкретније комбинацијом сва три елемента, уз
додатнепартикулезаглаголскивид.

Најчешће кориштени прилози за садашњост су 正 (управо,
тренутно),正在(управо, тренутно)，在 (управо, тренутно)，至今
(доданас)...
1. 他们正在开会。（现代汉语词典：1607）{Он тренутно на
састанку.·Онјетренутнонасастанку.}
2. 正下着雨呢。（现代汉语词典：1605）{Управо падати киша +
партикула.·Управопадакиша.}
3. 红旗在飘扬。（现代汉语八百词：645）{ Црвена застава управо
вијорити.·Црвеназаставасеуправовијори.}

Прилозикојиозначавајудајенекарадњапочелаупрошлости,али
трајеиусадашњости,односнојошнијезавршенадоксеоњојговори,
могусесматратиприлозимакојиупућујунасадашњост.Билојеговора
о прилозима који се могу користити само и искључиво за одређено
вријеме,тзв.定时时间副词,ајединитакавприлогзасадашњостје至今 
（陆俭明，马真 1985,110).
·他回家以后至今还没有来信。（现代汉语词典, 1621）{Он вратити се кући
послиједоданасјошнијепослатиписмо·Откакосевратиокућипадо
данасникаданијепослаописмо.}

Шаблонструктуре
засадашњевријеме

Структура Примјер

Управо,тренутно 正在+глагол+着+呢 他(正)(在)看(着)书(呢)。
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Прилозиуизражавањупрошлогвременаукинескомјезику

 Прошловријемеукинескомјезикујевријемекојеиманајвише
начиназаизражавање,узависностиодтогадалиговоримооблиској
илидалекојпрошлости,дали јерадњабилатрајна,краткотрајнаили
дуготрајна, да лиимамо тачкуупрошлостикојанам служи за основ
исказаилисунамтаквеинформацијеудатомисказунебитне,итд.
 Овакве информације нам могу бити изузетно битне приликом
исказивањапрошлогвременаукинескомјезику.ДингШенгШујету
идејуизниоусвојојкњизи现代汉语语法讲话 (丁声树1979,70):„Постоје
двије врстевременскихријечи запрошловријеме. Једнаврста суоне
којенамуказујунатачкуупрошлости,рецимо„一九五四年，昨天，星期
六下午“,којенамуказујунатачкуувремену,паихсходнотомеможемо
звати„时点“ (временскатачка),а затимпостојиидругаврста,атосу
ријечикојенамуказујунатрајнострадњеилистања,„五年，三年，两个
钟头“,тетакверијечиспадајуугрупу„时段“(временскипериод).

Међутим,безобзирадалисерадиопрвомилидругомконцепту,
додати неки од прилога у израз је увијек начин да се да конкретна
индикација времена. Најчешћи прилози који се користе за прошло
вријемесу:　
1.曾经，曾 (једном,већ,некадприје,икададосада)–прилогкојинам
указује на то да се некада у прошлости десила нека радња или неко
стање;
几年前我曾见过他。（现代汉语词典：128）{Неколико година прије ја
некадвидјети+партикула+он.Некада,пријенеколикогодина,видио
самга.}
这里曾经闹过水灾。（现代汉语词典：128）{Овдје некад прије избити +
партикула+пожар.·Овдјесејенекадаприједесиопожар.}
曾经 се може користити и у комбинацији са партикулом 了, коју
користимозасвршенивид,нпр.:
 他不久前又曾狠心地和他断绝了关系。。。{Оннедугопријетешкасрца
са он прекинути + партикула + везу. Недавно је тешка срца са њим
прекинуооднос.}
2.业已，业经 (већ)–прилогкојинамуказујенатодасеодређенарадња
већдесилаизавршиладотренуткаговора;
.业已准备就绪。（现代汉语词典：1496）{Већ припремити како треба.·Све
јевећприпремљено.}
业经呈报在案。（现代汉语词典：1496）{Већ пријавити рапорт.· Рапорт је
већпријављен.}
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Објеверзијеприлогасечешћекористеуписменојформикинеског
језика,мањеусвакодневномговору.
3. 从，从来，向来，一向，素来，素，历来 （Одувијек, увијек, иначе, од
прије,никада）–Свакиодовихприлога,самалимразликамаузначењу,
указујенамнарадњукојајеодранијепадотренуткаговоранаставила
даседешаваилинастањекојејеодприје,падотренуткаговора,остало
непромијењено.
从没听说过。（现代汉语词典：211）{Никаданијечути+партикула.·Никада
нисамчуо.}
老校长历来重视思想教育。（现代汉语词典：776）{Стари ректор одувијек
цијенити идеолошко образовање. Стари је ректор одувијек цијенио
идеолошкообразовање.}
他的人品，是我素来佩服的。（现代汉语词典：1204）{Он морал, јесте
ја одувијек дивити се. Одувијек сам се дивио његовим карактерним
особинама.}
他做事向来认真。（现代汉语词典：1377）{Он радити ствари одувијек
вриједно.·Онјеодувијеквриједнорадио.}
我一向以为你是好人。{Ја од прије мислити за тебе јесте добар
човјек.·Увијексаммислиодасидобарчовјек.}
从来，从，向来，一向 се чешће користе у говорном кинеском језику,
међуњима从сеувијеккористиунегативнојреченици,从来 најчешћеу
негативној,алиможесенекаданаћииупотврднојреченици,向来 и一
向секористеуобатипареченицаједнако.
素来，素 и 历来 секористеуписменојформикинескојјезика.
4.终于， 毕竟，到底 – (Напокон,коначно)исказујудасмоочекивали
неку ситуацију, или је предвидјели, а она се прије тренутка говора
догодила;
不论怎么说，他毕竟还回来了。（现代汉语八百词：78）{Без обзира како
рећи,онипаквратитисе+партикулаБезобзираштапричамо,онсена
крајуипаквратио.}
我想了好久，到底明白了。（现代汉语八百词：153）{Ја размишљати јако
дуго,накрајуразумјети+партикулаДугосамразмишљао,накрајусам
схватио.}
问题终于解决。（现代汉语八百词：687）{Проблем на крају ријешити.
Проблемсенакрајуријешио.}
终于 сечешћекористиуписанојформи,到底 чешћеу говорној.到底
ћемонајчешћевидјетиукомбинацијиса没и/или了,док终于и毕竟
немајутакваограничења.
5.一度 –(једном,једанпериодупрошлости,једновријеме)прилогје
којиуказуједасенекарадњавршилауједномпериодуупрошлости.
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他们年轻的时候曾一度失学。（现代汉语八百词：604）{Онимладивријеме
некад у прошлости престати ићи ушколуКада су билимлади једно
вријеменисуишлиушколу.
他一度休学。（现代汉语词典：1473）{Онједновријемепрестатисашколом
Онјеуједномпериодупрестаоићиушколу.}

Затим, чести прилози за прошло вријеме су и刚才 (управо,
малочас, малоприје)，刚刚 (управо, малочас, малоприје, уз додатно
наглашавање временске блискости радње садашњем времену)，才
(управо, малочас, малоприје, тек*, већ*)，已 (већ, од прије)，已经 (већ,
од прије)... Међу свим управо наведеним прилозима, чије је значење
поприличнојасно,битнојенавестинекекарактеристикеприлога才.

Прилог才 носииконотацијуличногставапремаономеочемусе
говори. 才 се преводикао„тек“,аможедасекористиизарадњукоја
јеобављена,преманашеммишљењу,касноизарадњукојајеобављена
рано,азакојућемосеваријантуодлучитиузависностијеодостатка
реченице.
才四点钟天亮了(рано){Текчетирисатадансвијетао+партикулаТекје
четирисатаавећјесвануло!}
四点钟天才亮 (касно){ЧетирисатаданвећсвијетаоЧетирисусатаатек
јесвануло!}
才18岁就结婚了(рано){Тек18годинавећоженитисе+партикулаТекму
18годинаавећсеоженио!}
18岁才结婚 (касно){18годинатекоженитисеОнсетекожениоу18!}
Прилозиуизражавањубудућегвременаукинескомјезику

Прилозизабудућностсу,такође,многобројни:早日 (штоприје)
，及早 (штоприје)， 终将 (ускоро)，总归(накрају)，必将(неминовно
(даћесеускородесити))，早晚 (пријеиликасније)， 快要 (убрзо)，即
将(ускоро)，马上 (одмах)，永远 (заувијек)...
1. 雪总归要停的，你就等雪停了再走吧！（现代汉语词典：698）{Снијег на
крајућестати,тиуправочекајснијегстати+партикула+поновоотићи
+ознаказаимператив.·Снијегћекадтадстати,сачекајкадбудестаопа
ондаиди!}
2. 他迟早会来的。（现代汉语词典：651）{Он што прије може доћи +
партикула.·Онћедоћиштојепријемогуће.}
3.他将要来北京。（现代汉语词典：625）{ОнћеускородоћиПекинг.·Онће
ускородоћиуПекинг.}
4. 国庆节快要到了! （现代汉语词典：732）{Дан државности ускоро ће
доћи+партикула·УскороћеДандржавности!}
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5.Закључак

Вријеме у кинеском језику се исказује прилозима, именицама
или синтагмама које се односе на вријеме, уз додатке ознака за
глаголскивид.Кадаговоримооприлозима,којисубитнакатегоријау
овојсфери,битнојерећидапостојеприлозикојинаммогууказатина
вријеме,алипостојеиприлозикојима јепотребнадодатнаподршкау
видуименицеилифразекојаћепојаснитивишеовременунакојесе
мисли.Дакле, постоје и прилози који су временскинеутрални, алии
оникојинамдиректноуказујунаодређеновријеме.Збогтога,сматрамо
да је општипрегледнајчешће кориштенихприлогаизузетно значајан
заправилноизражавањевременаукинескомјезику.Уколикосмо,док
говоримо кинески језик, навођени на избор прилога само преводом
једнеријечинасрпскинеразмишљајућиотомеукојемсевременудата
ријеч,односноприлог,користи,врлочестоћемодоћиуситуацијугдје
је грешка неизбјежна. Овом анализом и прегледом најфреквентније
кориштенихприлогасмопокушалиуказатиначињеницуда,уколико
познајемотодалинекиприлогможедасекористизаодређеновријеме,
можемоврлолакодонијетиодлукуо временуреченицечакикада је
онаизолованаилибездругихдиректнихиндикаторанавријеме,ауз
то и избјећи неправилне језичке конструкције. Сврха овог рада је да
општимпрегледомједногбројаприлогаукинескомјезикуукажемона
лакшепрепознавањевременакинескеречениценаосновуискориштеног
прилога.
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JelenaVujičić

EXPRESSINGTENSEINCHINESELANGUAGEWITH
ADVERBS

Summary

ОneofthespecificcharacteristicsofChineselanguageisthatthere
are no verbal infections in it, which is why other strategies are applied
to indicate a specific time.Adverbs are, of course, one of those language
strategies. However,many adverbs are neutral in this regard, they can be
used interchangeably for past, future and present tense, and they can not
beconsideredindicatorsoftimeinasentence.However,regardlessofsuch
adverbs, there are adverbs that possess this feature, and are often explicit
lexicalmarkers for past, present or future tenses. This property, however,
isoftennotparticularlyobviouswhen translating theseadverbs toSerbian
language, simply because many adverbs translated into Serbian language
have their own synonymous couples. However, although they seem to be
synonymous when it comes to the translation, it is important, but often
neglected,thatthisexactfeature-whethertheycanbeusedinaparticular
sentencesituationforaparticulartense–isthedistinctivepoint.Inthispaper,
wewillgiveasimpleoverviewofthemostfrequentexamplesofsuchadverbs,
andanalyzethemaswellaslimittheiruseforthepurposeofexpressinga
certaintense.
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Књижевност
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СЕНТАНДРЕЈСКИБУКВАРГАВРИЛАСТЕФАНОВИЋА
ВЕНЦЛОВИЋА

Године2017.навршиласусе тривијекаодкада јечувенибесједник
и славни проповједник Гаврил Стефановић Венцловић завршио рад на
Буквару (1717), који је остао у рукопису и који је претежнији дио времена,
од настанка до данас, погрешно приписиван не Венцловићу, него његовом
учитељуКипријануРачанину.Текуновијевријеме,помнимистраживањима,
дошлоседочврстихдоказаотомедајесастављачСентандрејскогбуквара
Гаврил Стефановић Венцловић, једна од најистакнутијих личности српске
књижевностиосамнаестогвијека.СудбинаСентандрејскогбуквараунеколико
је слична судбини волуминозног опуса овога марљивог ствараоца. Већим
дијелом,Венцловићеводјело,одблизудвадесетхиљадарукописнихстраница,
јошувијекнијепроучено,систематизованоиштампано.Упркосдрагоцјеној
књизиЦрнибивоусрцу,којујеодВенцловићевихтекстовасаставиоМилорад
Павић,његов статус у токовима српске културе, духовностии богословске
мислинијепримјереносагледан.Граничниписац,поетички,стилскиијезички
близакистаројиновој српскојкњижевности,Венцловићтусвојупозицију
потврђује и овим Сентандрејским букваром, који су зналачки превели на
савремени српски језик и приредили Томислав Јовановић и Димитрије Е.
Стефановић. У овом раду нас занима судбина поменутог дјела, нарочито
поступак утврђивања његовог стварног састављача; статус дјела у српској
букварској традицији и књижевној историји; најзад, доминантан предмет
интересовања у овом раду су књижевне особине Сентандрејског буквара
ГаврилаСтефановићаВенцловића.

Кључнеријечи:ГаврилСтефановићВенцловић,Сентандрејскибуквар,
букварскатрадиција,поетичкеистилскеособинестареиновекњижевности.
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Штосугођљудинаовомесвијетуизмислили,ништасе
неможеуспоредитисписмом.Пријатељуилизнаоцу
своме, који је надалекопреко бијела свијета, послати
мисли своје на комаду артије; читати што су други
писалиприједвијеиљадегодина,инаписати,дамогу
другипослијенеколикоиљада годиначитати;што је
наука,којаумљуцкиготовопревазилази,имоглобисе
рећи,дајеонај,којијепрвињуизмислио,биовишеБог,
него човјек.Писмо је отворило пут умуљуцкоме, да
сеприближиБогупомогућствусвоме(Караџић,1978,
стр.1).

1.„Аово,некасезна,чинимвам,вољнепридошлицемојекојисте
наземљи,дасенепитатезаштонијеписаноредом,негозбрдаздола
изложеноиспредаистрага.Овобешестогаштоовоникаднијеумој
разумдошло,штавише,овакосеиспуни.Какообичногместанеимах,
негоутуђојземљинађохкњигузвануБиблијаипрочитахје,рекох:
Самоћуовоисписатиналистовеипоћићуотуд.Затимостадохзбог
незгодногвремена,иодмесецадомесецаодлагаходлазакзанеколико
година.Мало-помалодокхартијанепостадедебела.Исвршисеово
довдегодинеодХристовогрођења1717.Богунашемславаувекове.
Амин“(Венцловић,2013,стр.306).

Наведенеријечипредстављајузавршетакобимногкодексакојије,
пријетривијека,1717.године,саставиоГаврилСтефановићВенцловић.
Зборник садржи укупно 616 рукописних страница, од којих прве 53
представљају, колико нам је данас познато, први српски рукописни
буквар.УштампаријиЂованијаАнтонијаРампацетауВенецији,1597.
године,отиснут јеПрвисрпскибукваркоји је,узблагословдечанског
игуманаСтефана,саставиомонахСава.Занимљивоједасусеуразмаку
одсамопетданапојавиладваиздањаовогаБуквара (Јовановић,2013,
стр.329).

2.  У историји српске књижевности и културе буквари2 имају
посебно мјесто. Они нису били само поуздани чувари језика и
приручници за стицање писмености. У вишевјековном раздобљу
букварисуодигрализначајнуулогууодбранинационалногидентитета,
2 Драгоцјенинформативанпрегледсрпскихбуквара,одПрвогсрпскогбуквараинока
Саве(1597)додругеполовинедеветнаестогвијека,разматрајућимијенеукњижевном
језику и њихов утицај на обликовање буквара, дала је Бранкица Чигоја у раду
„Кратакпрегледпрвихсрпскихбуквара,њиховогјезикаиписмакојимсуштампани“
(Чигоја,2010,стр.103−134).
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а посредно су доприносили и физичком опстанку српског народа.
Потребазабукварима,уранијимвременимаконстантноизраженакод
Срба,нарочитосеосјетилаудеценијамапослијеВеликесеобе (1690).
У новој, убрзо ће се испоставити подмукло непријатељској средини,
без књига и могућности да ихштампају, све више нараста свијест о
угроженостиитежинивластитогположаја.Одломакизмолбеногписма
београдско-карловачког митрополитаМојсијаПетровића руском цару
ПетруВеликом,можданајбољеодсликаваречено:

„Немолимозателеснувећзадушевнупомоћ;дабисмоподигли
школе, молимо два учитеља: латинског и славјанског језика, а
славјански језик је наш језик! Молимо књиге за цркве пошто
немамоштампарију;нашаоскудицанедопуштаданедосађујемо
ВашемВисочанству!Противницинашиобманом,иакојошнејавно
ибезнасиља,својимлажнимпроповедимакваренарод;хвалеседа
ћеунашојземљиосноватиштампарију–даштампајунашекњиге
–ишколенасловенскомјезику,икажунам:поштомитонемамо,
потребнојеондаодњихтоузети“(Милановић,2010,стр.79).

На ову, другу по реду молбу, руски цар Петар Велики није се
оглушио. Године 1726. из Русије за српског учитеља, у Сремске
Карловце, долази Максим Суворов. Том приликом Суворов доноси
четири стотине примјерака буквара Первоје ученије отроком
Теофана Прокоповича, угледног руског писца, професора поетике
и реторике на Кијевској академији те реформатора Петра Великог
(Грбић,2010,стр.44).ЕпископскаштампаријауРимнику,већте1726.
године, штампа овај буквар за потребе српских и румунских школа
основаних на поручју југоисточне Аустрије у првим деценијама
осамнаестог вијека. Још два издања, у кратком временском размаку
(1727.и1734.године),бићеуистојштампаријиштампанасамозаСрбе3.

3.ГаврилСтефановићВенцловић(претпостављаседајерођеноко
1780.годинеидајеумросредином18.вијека)биојејеромонах,бесједники
проповједник,пјесник,прозниидрамскиписац,преписивач,преводилац,
приређивач,прерађивач,редактор,реформаторјезикаиписма.Двоструко
презиме Гаврила Стефановића Венцловића не означава само његову
„[...]духовнуподељеностизмеђустарогиновогсвета“(Деретић,2007,

3 „О томе колико је овајБуквар био интересантан и тражен у времену у којем је
настао,сведочеподацидајеод1720.до1724.самоуПетроградудоживео12издања.
ПреотискивањауРимникупреведенјеинанемачкијезик,асанемачкогпредлошка
уЛондонусуштампанаидваенглескапревода“(Грбић,2010,стр.45).
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стр. 421). Стилски, поетички и књижевноисторијски Венцловић је
граничниписац.Његовимкњигамаписанимнасрпскословенскомјезику
окончава се стара српска књижевност.Половином опуса насталом на
народномјезику,Венцловићнавјешћујенекаодкључнихсвојставанове
српскекњижевности,којаћеДоситејОбрадовић,азатим,јошизразитије,
Вук Караџић, положити у њене темеље. „По језичком богатству и
раскошнојречитости,Венцловићјејединственапојавауцелојсрпској
књижевности.Његовнароднијезикпоказујеизванреднугипкост,онје
подједнако спремандаизразинародну збиљуи апстрактне садржаје“
(Деретић,2007,стр.421).ОВенцловићевомживотуирадунајпоузданије
појединостисмосазналиизњеговихзаписа:дајерођенуСрему,дајеса
рачанскимкалуђеримапослијеВеликесеобедоспиоуСентандреју,даје
биоученикКипријанаРачанина,дајемонашкипостригпримиоуХраму
светогЛукеуСентандрејиидајебиоједаноднајдаровитијихученика
рукописне школе која је основана при овом храму под руководством
КипријанаРачанина.Венцловићјенасрпскословенскомјезикусаставио
вишекњигабогословскогсадржајанамијењенихзаконкретнецрквене
потребе:Службенакњига(1711–1716),Минејзамарт–април(1717),Минеј
светогаЛукезаавгуст(1717),Часовиибогородичник(1725),Разглаголник
(1717),Пресађеница (1735),Молитве, акатисти (1739),Каноник (1739).
„Оригиналнијииобимнијидеоњеговекњижевнезаоставштинеписанје
нанародномјезикуизмеђу1732.и1746.године“(Павић,1991,стр.2004).
Тосусљедећерукописнекњиге:тризбиркеБарановичевихпроповеди
Мачдуховни(1736),Поученијаисловаразлика(1732),Житија,словаи
поуке(1740),Великопостник(1741),Пентикости(1743),Словаизабрана
(1743) и двије књиге под насловомПоученије изабране (1745. и 1746).
УнемирнимидраматичнимдеценијамапослијеВеликесеобеВенцловић
јебиопредчестимитешкимискушењима,штојеостављалотрагана
његово физичко и душевно здравље: „Не из неке лажне скромности,
негоуједномодтаквихтренутакамучнинеВенцловићјерекаосвојим
слушаоцимадамујепроповедањеизашлонаврхглаве,даимапозванијих,
вештијихиученијихзатоидаимонсвеовоговорибезлаже“(Павић,
1991, стр. 201). Своју свештеничку службу Венцловић је обављао у
Ђуру,Коморану,Острогону иСентандреји, у којој је у више наврата
у различитим периодима боравио4. Поуздан датовник тих боравака
4 ЈеданоднајбољихпознавалацапрошлостиСентандреје,ДинкоДавидов,означају
преписивачкогиукупноградарачанскихкалуђера,посебноКипријанаРачанинаи
ГаврилаСтефановићаВенцловића,пише:„Сентандрејскукњижевнушколупреданоје
водиоскромниивредниопштидуховникКипријанРачанин.Уразнимзаписима,поред
Кипријана,поименицесепомињуЈеротеј,Максим,Михаило,Григорије,Гаврило,а
било је и оних који су остали анонимни.Ови су уСентандреји преписивали тада
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нијемогућнониприближнопрецизноодредити.Знасепоузданодаје
1717. године боравио у овом за српски духовнии културнипрепород
важноммјесту,кадајеинастаоњеговкодекссабукваром.

4. Обимни опус Гаврила Стефановића Венцловића, који чини
близу двадесет хиљада рукописних страница, још увијек је углавном
непознат и недовољнопроучен.Много тога написаног оњемуили је
нетачно или спада у сферу површних претпоставки. Фрагменти из
ВенцловићевогдјеладоступнисунамуредакцијамаГаврилаВитковића
иМилорада Павића. Кодекс из 1717. године није мимоишла судбина
осталих Венцловићевих списа. Великим трудом Гаврила Витковића,
вишерукописних зборника овогмарљивогпрегаоца, већ се почетком
осмедецениједеветнаестогвијеканашлоубиблиотециСрпскогученог
друштва уБеограду.Подносећиизвјештај о својој племенитојмисији
прикупљањаиистраживањасрпскихстаринауАустроугарској,он1871.
годинепише:

„ИтакосамиуовојгодининајдужепробавиоуБудиму,Сентандреји
и њиховој околини, проучивши знатни број важних историјских
списоваирукописнихкњигачистесрпскередакције[...]Наовомпуту
набавио сам још и другишест зборника, које је написао јеромонах
Гаврило,којесамраддопунеоначетиризборника,штосампрошле
1870.годинепронашаоисобомдонеоутојцели,дабиученодруштво
усвојојбиблиотециималосвеколикаделаГаврилова,којасуважна,
штосунаписанаупрвојполовинипрошлогавекааначистосрпском
језику“(Витковић,1782,стр.2).

такопотребнебогослужбенеидругекњиге,украшавалиихцртежимасветитељских
ликоваикомпозицијамакојесеодносенатекстове.Бићедасунекекњигепреписали
јошпоналогупатријархаАрсенијаIII,будућидајеонзавремеборавкауСентандреји
обилазио њихов конак. Давно је уочено да је један од најважнијих Рачана био
многогрешни Кипријан јеромонах [...] Најмлађи и најдаровитији међу српским
духовницима од пера био је Гаврил Стефановић Венцловић [...] Као свештеник и
беседникслужиојеугорњодунавскимшајкашкимсрпскимподграђима,уКоморану
иЂуру.Једнојетачно:уСентандрејијепрошаокрозпреписивачко-цртачкушколу.
На једном мјесту истиче да је ученик бившаго у Сент-Андреји обштег духовника
КипријанаРачанина.Дирљивјењеговзаписуминејузамарткојиговориогодинама
учења: списамлади ђаконГаврил, у светиАндреј вишеБудима [...] јоште слов до
концаненавикох“(Давидов,2011,стр.56−57).
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5.ВенцловићевбукварсепрвипутпомињеуИсторијисрпске
књижевности (1871) Стојана Новаковића. Тада млади књижевни
историчар, без чврстих доказа, износи тврдњу да је ријеч о дјелу
КипријанаРачанина.У азбучномредањудуховнихпоукавидимодел
који ће доцније у Буквици примијенити Доситеј Обрадовић, затим
погрешно истиче да је дјело написано чистим српскословенским
језиком (Новаковић, 1871, 182). У расправи „Стари српско-словенски
буквар с неколиким белешкама за историју буквара уопште“, у којој
објављује поједине дијелове буквара, Новаковић, сада са много више
обазривости, констатује данијемогућепонудитипоузданодговорна
питањекојењеговсастављач.Напомињућидајерукописнабављенса
Венцловићевим списима, Новаковић прилично изненађујуће износи
претпоставку да би „по једнакости руке“ (2010, стр. 17) састављач
буквара могао битиКипријан Рачанин5. Тако је, у наредних више од
120година,усрпскојкњижевнојикултурнојисторији,једнанесигурна
претпоставка легитимисана као неупитна тврдња: букварски дио
кодексаиз1717.годинеприписиванјеКипријануРачанину.

6.Текстом„Буквариз1717.године–делоГаврилаСтефановића
Венцловића“, објављеним 1996. године,Љупка Васиљев је увјерљиво
доказала да је кодекс са букваром из 1717. године – неосновано
приписиванКипријануРачанину–дјелоњеговогнајврснијегученика.
Ова ауторка је методом атрибуције те палеографском анализом
указала на упадљиве разлике између дуктуса Кипријана Рачанина и
ГаврилаСтефановићаВенцловића.Затврдњудајекодекссабукваром
Венцловићеводјело,ЉупкаВасиљевјенавелашестчврстихаргумената:
обимВенцловићевихрукописнихзборникатеособеностобиљежавања
појединихлистоваисвезака;карактеристичнапрепознатљивостњеговог
дуктуса;неуједначеностполууставног,односно,брзописногписма(што
је илустровано специфичним начином обликовања појединих слова);
употребасловаћиђ,карактеристичнихзаВенцловићаинизаједног
другогписараизњеговешколеиепохе;манирдасесвакилистзавршава
кустодоми,најзад,чињеницакојунаводииСтојанНоваковић:кодексса
букваромнабављенјезаједносаВенцловићевимрукописима(Васиљев,
1996,стр.170–171).

5 ЗаСтојанаНоваковића јеодрјешавањапитањаауторстваовогбуквара, важније
питање откривања извора којима се приликом његовог приређивања послужио
састављач:„Аливажнијејепитање,јелиКипријансвојбукварисписао,каоштоје
точиниосакомадимаизБиблије,изстаријегакаквогрукописа,илигајеутовријеме
свегаизновасастављао“(Новаковић,2010,стр.17).
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Овим текстом Љупке Васиљев ријешено је и питање мјеста
у којем је састављен кодекс са букваром о коме је ријеч. За Стојана
Новаковића, поред питања ауторства и мјеста настанка буквара, „[...]
важније јепитање, јелиКипријансвојбукварисписао,каошто јето
чиниосакомадимаизбиблије,изстаријегакакварукописа,илигајеуто
вријемесвегаизновасастављао“(2010,стр.17).Уобимнојлитератури
посвећенојСентандрејскомбукваруовајпроблемјеистрајноистраживан,
али је ријешен теку скорије вријеме.ДимитријеРуварац је назначио
сличности измеђуВенцловићевог и једног руског буквараштампаног
1701.године.Његовапретпоставка,међутим,кориснајесамозбогтога
што је потоњим истраживањима дала корисна усмјерења, јер „[...] и
поредзнатнихсличностидокојихседошлоуњеговимразматрањима,
више би се радило о типолошким контурама сличне композиције
ова два буквара, него оњиховој подударности“ (Јовановић, 2013, стр.
334).ТомиславЈовановићјеутврдиодајерускиБукварнакојискреће
пажњу Руварац, саставио руски писац, преводилац и издавачФјодор
ПоликарповичПоликарпов–Орлов.Онсавјеснонаводивишеруских
буквара из седамнаестог вијека са којимаСентандрејски буквар има
извјеснетиполошкеподударности,стимдасениједанодњихнеможе
сматратињеговимискључивимпредлошком.Дилемеокоузоракојије
послужиоВенцловићуприликомсастављањаСентандрејскогбуквара,
разријешила је Александра Павловић. Систематично спроведеним
и визуелно снажно поткрепљеним компаративним анализама, она
је доказалада јеБуквар словенских словаКарионаИстоминаиз 1694.
године био предложак Венцловићевом букварском дјелу. Поред
очигледних истоветности,АлександраПавловић је научно одговорно
истакла и разлике које између ових буквара постоје (Сентандрејски
букварјеобимнији,другачијејеструктуре,итд.).Неограничавајућисе
самонаСентандрејски буквар, ова ауторка открива да се одломцима
изИстоминовогбуквараВенцловићкористиоиусвојимМолитвамаи
акатистима(1739).

„ПрвидиоСентандрејскогбуквара[...]каоибукваруцелостипрати
устаљену структуру источнословенских буквара успостављену у
букваруИванаФјодороваиз1574,ипосебноидањаиз1578“(Павловић,
2017, стр. 122). Најзад, неке елементе Сентандрејског буквара,
подастирућиивизуелнедоказезасвојутврдњу,АлександраПавловић
открива и у „мало познатом фрагментарно сачуваном анонимном
буквару чудотворнеКијевско-печерске лавре из 1664. године, данас
чуваномуРускојнационалнојбиблиотеци“(Павловић,2017,стр.126).
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7. Букварски дио рукописног кодекса Гаврила Стефановића
Венцловића из 1717. године објављен је 2013. године под насловом
Сентандрејски буквар и данас нам је доступан захваљујући
преводилачком и приређивачком труду Томислава Јовановића и
ДимитријаЕ.Стефановића.Уовомиздањудјелојеобјављеноучетири
облика: фототипски, у препису са оригинала, у изговорном облику
савременом српском ћирилицом и у преводу на савремени српски
језик. Књига је пропраћена и инструктивним студијама у којима су
компетентнопредоченибројнипроблемикојеу вези саовимважним
споменикомсрпскекултуретектребарјешавати.Сентандрејскибуквар
јепажљивокодиколошкиипалеографскиприказан.Помносуописани
водени знаци, повез и орнаментика. Детаљно су изложене основне
правописне и кључне језичке особине дјела те начела приређивања
српскословенскогтекста(Стефановић,2013,стр.307–328).

8. Сентандрејски буквар, како је добро примијетио Јован
Скерлић, има „зборнички карактер“ (1966, стр. 191). На почетку,
одмах испод наслова „Граматика или учење књижнога слова“ налази
се цртеж и објашњење како се треба прекрстити. Обимни кодекс се
завршава пишчевим записом, који је једновремено епилог и кодексу
и буквару, уколико се он, као у овом случају, презентује самостално.
РадисеозаписукојипредстављаважносвједочанствооВенцловићу,
његовомвремену,списатељскимплановимаинедоумицама.Устрогом
литерарномодређењу,тојенајинтересантнијидиочитавеовекњиге.

Иако подијељен на више цјелина, различитих по обиму
и садржини, у Сентандрејском буквару се јасно препознају три
разноврсна сегмента. Први је букварски у најужем смислу. Обухвата
азбуку већих уставних и брзописних слова, азбуку мањих уставних
слова обрнутим редом, уводне поуке дјечацима и учитељима,штиво
заувјежбавањечитањадвословнихитрословнихслогова,тросложних
ријечи,напосљетку,инеколикореченицадуховногсадржајатетекстза
увјежбавањечитањаазбучнихгрупаријечиподтитлама.

Други сегмент обухвата моралне и духовне поуке и поруке
донесенеазбучнимредом:исподсвакогсловаисписанојепонеколико
реченица.Овојцјелиниприпадају,поистоветномпринципураспоређени,
истиховинасамомкрајуСентандрејскогбуквара,увећимодјељцима,
са разрађенијим и смисаоно одређенијим порукама, неријетко
императивно саопштеним ставовима. Тематски и концепцијски овако
организујући завршнидиоСентандрејскогбуквара,Венцловићњегов
смисао није видио само у увјежбавању читања, већ у духовном и
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моралномизграђивањуученика.Тогајеморалоиопредијелитидаовом
одјељку да посебан статус и да га одвоји од остатка текста сажетим
образлагањемсмисласвогасастављачкогтруда,којеуцјелинигласи:
„Букварсловенскихслова,уставнихибрзописнихуславуТворцасвих
уГосподаБогаиучастпресветеДевеБогородицеМаријеисвихсветих
сазда за учење дечацима и девојчицама, а мушкарцима и женама за
писање“(Венцловић,2013,стр.297).

Трећи, најобимнији сегмент дјела је богословског карактера
и садржи: јутарње молитве; молитве прије и послије ручка, прије и
послијевечере,пријеспавања;Символилиисповиједањеправославне
вјере светог Атанасија, патријарха александријског; десет Божијих
заповијести; заповијести Новог завјета; бројеве црквенословенским
словима; набрајање надредних и интерпункцијских знакова које
користеСловени;молитвудјецекојасеспремајузаучење;исповиједање
православневјере светогАмвросија, епископамедиоланског,и светог
Августина, епископа хипонског; кратко излагање о вјери блаженог
Атанасија,патријархаантиохијскогиКирилаАлександријскогтекратко
излагањеовјерисветогМаксима.Овацјелина јеу знакумолитвеног
обраћање писца светој Тројици, Богородици, небеским чиновима и
свимсветима.

9.   Дјело које је данас доступно у четири облика могућно
је на различите начине испитивати: богословски, лингвистички,
културноисторијски,књижевноисторијскиилитерарноестетски.

Објединелисекњижевноисторијскиикултурноисторијскиаспект
у јединствен истраживачки приступ, онда је Сентандрејски буквар
добраприлика да се размотри комплексан однос стареи нове српске
књижевности,сусретвишевјековнетрадицијекојатечесвојепосљедње
деценијеикњижевностикојасетекуспоставља,напотпунудругачијем
културноцивилизацијском концепту и поетичким претпоставкама.
Венцловићевисписи,одкојихјеполовинаписананасрпскословенском,
а половина на народном језику, поуздан су извор за овако захтјевна
испитивања.

ДвасегментаСентандрејскогбуквара–језикиспецифичниоблик
пјесничког–нарочитосупогоднизаовуврстуанализе.Језиковогдјела
јесрпскословенскисаелементиманародногговора,тзв.„србизирани“
(Ивић, 1979, стр. 167) српскословенски језик. На правописном плану,
код Венцловића су уочљива помјерања ка фонетским критеријумима
ирјешењима.ОставившипостраниВенцловићевесписенанародном
језику,притомеихнезанемарујућиприликомовихразматрања,може
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се констатовати да је ријеч о унутрашњим помјерањима у оквирима
српскословенскогјезикадокојихдолазиусљедразличитихисторијских
чинилаца. Те промјене треба разумјети као нужност конкретног
тренутка.Онесу,дајесудбинаВенцловићевихрукописнихкњигабила
другачија,моглеодигратиодлучујућуулогууконституисањусрпског
књижевногјезика,ууспостављањубитнодрукчијегмеђуодносастарог
иновогјезика.

Употребастиховауримованомобликутакођенаговјештаваједно
одкључнихдиференцијалнихобиљежјаизмеђусредњовјековнеинове
књижевности. Моралне поуке Сентандрејског буквара презентоване
у азбучном поретку, недосљедне силабичности и повезане парним
римама,зачецисупоезијеуновојсрпскојкњижевности.Тајобразацћесе
показатикаоједнооднајважнијихсвојставасрпскепоезијеунаредних
стотинугодина:„Силабичкипарноримованистихдоминираћесрпском
поезијом уXVIII вијеку, посебно у рукописним зборницима, али и у
великом дијелу објављених пјесама Доситеја Обрадовића и једне
групе његових сљедбеника у првим деценијама XIX вијека (Иванић,
2011,стр.18).Српскакњижевност,одсредине17.допрвихдеценија18.
вијека,прематачномодређењуЈованаДеретића,узнакујерадикалних
прекида, етапнихпрелазаипреображаја (Деретић,2007, стр.405).Те
одређујућезакономјерностињенихнајчешћенапореднихтокова,могу
се илустровати управо наведеним својствима Венцловићевог дјела о
комејеријечуовомераду.

Вриједна књижевна својства Сентандрејског буквара
представљајуизрекеиморално-поучнистихови.Поријеклотихпоука
ипорукајеразноврсно:библијско,античко,најзад,онокојепотичеиз
вишевјековногсрпскогколективногискуства,неизбрисивопохрањеног
упамтитељскусвијест.Њиховобогатствооткриваауторовуумјешност
реторичке стилизације и широко засновану духовност. У њима је
постигнутзналачкибалансизмеђуморално-поучногистилско-језичког.
Да је овај необични писац склон сентенциозном типу исказа о томе
свједоче бројне његове странице исписане на народном језику, као и
напордасеонесабирањемоткинуодзаборава.Издвајамоовдјесамо
двијегрупетихмисликојесуубукварунајучесталије:

1. Мислиојезику:
Језикомконесагреши,савршенјечовек.
Језикјељућиоддвосеклогмача.
Језиксуздржиинећетеболетиглава.
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Тихјезикнакористпремасвакомсвиљудипоштују.
Минђушеженамајесуиуздајезику.
Језикјесазданкаоудданосиумкрозреч.
Уздржатијезикодзлестрасти.
Језикјенеукротивозло.
Језикомданеизрекнешпренегошторазмислишхоћелибитина
користкакосенебипотомпостидео(Венцловић,2013,273–277).

2. Мислиофилософији:
ФилософијаоБогу–добитдуши.
Философијаубедисија.
Философијамногагдејемука.
Философијаимудросткрајвратасилних.
Уфилософијипосматрајсвепојавеиизбавићешсеизпећигордости
(Венцловић,2013,стр.275–276).

ИзразиталитерарнасвојстваимаиВенцловићевпоетскизапис
чијимдијеломсмоизапочелиовајрад,акојисеналазинапосљедњедвије
страницерукописногкодекса.Тајодломакпоказнијепримјерзаписакао
жанракојиусрпскојкњижевностиимавишевјековнутрадицијуиблистава
остварења.Ипоепилошкојпозицијиукодексуонодговарапоетичким
својствимажанра,јер„[...]записувидупоговораилипредговорастарој
рукописној или ређе штампаној књизи, маргиналије на белинама
преписиваног рукописа, најчешћи су облик ове књижевне врсте“
(Павић,1986,стр.11).ПриређивачиСентандрејскогбуквара,Томислав
Јовановић и Димитрије Е. Стефановић, са разлогом су овај запис
објавили као поговор букварском дијелу текста. Вјештом употребом
метафореокладенцумудрости,којајепознатаизпјесничкихантологија
под насловом Ријечи пророчких оштровидних казивања, Венцловић
уобличава ауторски став: знање се оплођава употребом, али само
ондакадасеодабирастрогомселекцијом.Метафораморадасугерише
несавладивост–папрематомеинеупотребљивост–превеликогзнања;
метафораморскихкапи,брижљивосакупљених,означавапримјеравања
знањачовјековомискуствуиограничениммогућностима:

„СвимправославнимсвакогачинакојичитајуовукњигузвануБуквар
илинауказадецуимладе,сабранајеодСтарогиНовогзавета,свагда
одБожијезаповести,речипророчкихпроницљивихизрекадопрлихиз
бацачакамена,сакупљениходкапљикојеиспуњавајуморскебездане
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и у овумалу књигу као умали кладенац стешњене.И немогуће је,
дакле,самизнате,целомореуњуулитиипоширинипловитилађом,
абитиустуденцуводе.Стогапопутслугедолицаземаљскогметеније
покорно чиним, а из усрђа душеусрдномолимисправљајте грешке
којесусепојавилеусадржини,анеприличноистргнитебрисањем,и
овогбедногписцаудостојитеопроштајаиблагословадасеистоиви
удостојитепримитинаградуодХристабогауданукомесесвакоме
дела покажу пред лицем његовим и према њима награду приме“
(Венцловић,2013,стр.306).

Најзад, Венцловићев поетски запис представља убједљиво
казивање о драматичним приликама у којима се нашао српски
народ послије Велике сеобе у првим деценијама осамнаестог
вијека. Неспокојство и неизвјесност, појачани свјесним
потискивањем у казивачки подтекст, изражени су кроз неугаслу
и стално подгријавану наду у повратак на стара огњишта, наду
која се, како је вријеме пролазило, престала појављивати чак и у
варљивимназнакама.

 10. У књижевноисторијској свијести српског народа Гаврил
СтефановићВенцловићјеуглавномприсутанзахваљујућикњизиЦрни
бивоусрцу,којујеизњеговогимпресивнообимногопусананародном
језику саставио књижевни историчар Милорад Павић (прво издање
1966,друго1996.године).ПавићјеодломкеизВенцловићевихзборника
жанровскиодредиокаопјесме,бесједеилегенде.НаконкњигеЦрнибиво
усрцу,онјеобјавиоимонографијуподнасловомГаврилСтефановић
Венцловићукојојјепрошириоизаокружиосвојебављењеовим„језичким
магом“ (Павић, 1972). Заслуге Милорада Павића за презентовање и
проучавање Венцловића су изнимно велике. Објављивањем обимне
књиге једног готово заборављеног ствараоца, значајно је измијењена
сликасрпскекњижевностипрвихдеценијаосамнаестогвијека, аније
претјерано рећи и традицијски поредак читаве српске књижевности.
СвакообјављивањебилокогВенцловићевогдјелаиницирадвакрупна
питања на која није лако дати валидне одговоре. Којим изворима се
користиоовајнеобичнистваралацсастављајућисвојесписе?Какав је
биоњеговодноспрематимизворима?Текнаконодговоранаовапитања
може се освијетлитиВенцловићев поступак и одредитимјерањегове
стваралачкеоригиналности.

Милорад Павић је само дјелимично дотакао ова питања због
чегајењеговначинпредстављањаВенцловићевогдјелаувишенаврата
подвргаванстрогојиуглавномутемељенојкритици.Напримјер,Ђорђе
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Трифуновић критикује Павића што „[...] приказује Венцловића више
каооригиналногписца,негокаопреписивачаилипреводиоца“ (2009,
стр.67).ПавићевизборизВенцловићевогдјела,наглашаваТрифуновић,
„[...] није произашао из испитивања изворности чланака свих
Венцловићевих зборника“ (Исто). Истина, Павић нигдје у својим
радовимаоВенцловићунетврдида јењеговобимнирукописниопус
оригиналанрад,штомуприписујеТрифуновић.Упредговорузборнику
ЦрнибивоусрцуПавићнапомиње:„Оригиналнијииобимнијидеоњегове
књижевне заоставштине, писан је на народном језику између 1732. и
1746.године“(Венцловић,1996,стр.24).Будућида„[...]текпредстоје
упоредна проучавања и испитивања извора свих Венцловићевих
богатих зборника[...]“, не може се тврдити да је ријеч о оригиналном
писцу, каквим га је, врло често неутемељено, настојао представити
Павић,алинидајеВенцловић,„[...]углавномпреписивач,преводилаци
прерађивачстаријихкњижевнихизбора,аускромнијимтексразмерама
може се говорити о њему као оригиналном писцу у савременом
значењутеречи[...]“,какотврдиТрифуновић.Компаративноманализом
појединих Венцловићевих текстова и извора на основу којих су они
састављени,ЧелицаМиловановић веома обазриво и самного смисла
за нијансирање разматра тај однос. Венцловић је понекад прилично
вјеранпреводилац,неријетковеомаслободнопреводииутекстуткива
властита објашњења и допуне, док у појединим случајевима његови
преводи нису вјерни и не одражавају стварни смисао оригиналног
предлошка. У посљедњем случају, објашњава ова ауторка, ради се о
брзинисакојомјерадиоВенцловић,окојојјеисамоставиојадиковку
узаписунакрајукодексаиз1717.године.Венцловићевуоригиналност
ЧелицаМиловановићвидиутомештојеузборникетрадиционалних
проповједи уносио бесједе савремених украјинских писаца (Лазара
БарановичаиЈоаникијаГаљатовског).Понекаанегдота,напримјер,која
је код Гаљатовског испричана блиједо и беживотно, код Венцловића
зазвучиживо,добившиновудимензијуисемантичкупуноћу.Венцловић
нијебиопростпреводилаципреписивач,већстваралацкојијепосједовао
оригиналностпосебневрсте:

„Састављајућисвакуодсвојихбројнихзбиркибеседа,онјекористио
вишеразличитихизвораиизњиходабираооноштосењемулично
допадало и што је сматрао значајним. Значи, тек ако анализирамо
састав, не садржај његових збирки, моћи ћемо да сагледамо макар
самолетимичанпогледнаВенцловића-човека,нањеговекњижевно-
естетскепогледеиуметничкеидеале“(Миловановић,1981,стр.34).
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 ПавићевначинприређивањаВенцловићевихтекстоватакође је
посебно критички преиспитиван. На првих скоро стотину страница
зборникаЦрнибивоусрцу,уоквиручетиризасебнациклуса,објављено
је вишедесетинаВенцловићевих „пјесама“, које се у том стихованом
облику не налазе у његовим оригиналним рукописима. Међутим,
како истиче Јован Деретић, то „[...] нису у ствари никакве песме, а
најмање песме које је у том облику написао Венцловић, већ су то
самопоетскифрагментиизразнихњеговихтекстова,упрвомредуиз
беседа, издвојени, а честоинасилноистргнутииз контекста апотом
презентираниустихованојформи,каопесме“(1972,стр.716)6.
 Одломке које објављује у зборнику Црни биво у срцу Павић
приређује у књижевним врстама обликованим према његовим
стваралачкимкреацијама,којихниуназнакаманемакодВенцловића.
На примјер, како показујеЂорђе Трифуновић, „Беседу илиСлово на
данБлаговести“,Павићобјављујеудрамскојформиистичућидајето
„првадраманасрпскомјезику“.Међутимовабесједа,уоригиналу,дата
је уформи разговора двије личности,што јеформа која је позната у
„[...] омилитици јошодантичкекњижевностиинајстаријихцрквених
отаца“(Трифуновић,2009,стр.70).Најзад,затекстовезакојејеЧелица
Миловановић пажљивом анализом и са највишим степеном научне
скрупулозностиустановиладасуготоводословнипреводи,Павићтврди
дасузачецимодернекњижевноисторијскепрозе,есејистикеикритике.

6 Завршетакрасправе„МистификацијеокоВенцловићаистаресрпскепоезије“Јована
ДеретићанаводимоовдјенесамозбогкритикеПавићевогприређивачкогконцепта,већ
збогразматрањамогућихначинапрезентовањаиприближавањакњижевнепрошлостиу
новимиздањима:„Основнопитањејеутомекакавћеодносиматикњижевниисторичар
према књижевноисторијским чињеницама: да ли однос коаутора који дорађује старе
текстове,дајућиимобликбитнодругачијиодоногукојемгајењеговауторпрезентирао
[...]илиодностумачакојинећеинесмедабилоштамењакодписаца,аликојитакођене
дозвољавадагазаведунекеспољашњедатоститекста,већнастојидапродреуњега,да
наосновунепривлачногименаиизгледаоткријеуњимаоноштојетрајно,пачакионо
штоодговарасадашњемкњижевномтренутку.Првипоступакјепоступакпесникакојем
јесталодопоезијеалинеидокњижевностивременаукојемјестворенатапоезија.Други
поступакјепоступаккњижевногисторичарачијијепримарнизадатакдареконструише
књижевнуепоху,писца,дело,патекондадаихоцениипротумачинаначинкојићеих
приближити садашњем времену.Павић се определио за први поступак али је у томе,
ипак,хтеодаважизакњижевногисторичараанезапесника.Оннајпреусвојствупесника
дајесвојобликтекстовимаизвременакојеобрађује[...]азатимотимоблицимакојеје
претходносамствориоговори,садаусвојствукњижевногисторичара,каоокњижевним
чињеницамакојеприпадајуепосичијукњижевнуисторијупише.Резултаттаквогпоступка
може бити само један: нетачна, погрешна слика о датој епоси ињеној књижевности“
(Деретић,1972,стр.722).
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Нама се чини да су поменути аутори, упркос својим
аргументованим оспоравањима Павићевог приређивачког поступка,
имплицитнонегиралииононачемујеПавићоправданоинсистирао,ато
јеставдајеВенцловићпосвојимконцепцијама,књижевнимзамислима,
вјештини увезивања фрагмената различитог поријекла, затим по
тананомосјећајузајезик,мисаонимиизражајнимнијансирањима,ипак,
ближиоригиналномствараоцунегопукомпреписивачуиприређивачу.
Сентандрејскибуквар,иакоупрвомредупреводилачкоикомпилаторско
дјело–наособенначинпотврђујетуоригиналност.

11. Буквар ТеофанаПрокоповичаПервоје ученије отроком био
јепрвикоракуувођењурускословенскогјезикаусрпскукњижевност,
културуицркву (укојојсе задржаододанас).То је„[...] једанодтри
најкрупнија заокрета у историји књижевног језика код Срба[...]“, по
далекосежнимимликацијамамјерљивсапочецимаписмености„[...]на
ћирилометодскомдијалектуместонадомаћем[...]“тесараскидањемса
језиком заснованом на тој основи и враћању властитом (штокавском)
дијалектууВукововријеме(Ивић,1979,стр.174).Далибидооваквог
заокрета дошло да је штампан Венцловићев Сентандрејски буквар
у вријеме када је настао, а то је скоро једна деценија прије доласка
првихПрокоповичевихбуквараусрпскусредну,питање јекојеспада
удоменпретпоставки!Оношто сенеможеподвестиподбилокакве
претпоставке, јесте чињеница да штампање Сентандрејског буквара
унашемвременупредстављакултурниинаучнидогађајпрвогареда
и чин одговорности према властитој традицији. Појава ове књиге
омогућаванамдаадекватнијесагледамостваралачкипрофилГаврила
СтефановићаВенцловићаиодредимоњеговомјестоутоковимасрпске
књижевнепрошлости.Такође,ријечјеоважномприлогузапроучавање
српскословенског насљеђа изњегове завршнефазе. То посебно треба
нагласити у тренутку у којем српскафилологија немамного зналаца
каквисуТомиславЈовановићиДимитријеЕ.Стефановић.
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ДушкоПевуља

СЕНТЕНДРЕЙСКИЙБУКВАРЬГАВРИЛАСТЕФАНОВИЧА
ВЕНЦЛОВИЧА

В2017годуисполнилосьтривекастехпоркакзнаменитыйоратор
иславныйпроповедникГаврилСтефановичВенцловичзакончилработу
надБукварем(1717),которыйсохранилсяврукописномвиде,икоторый
большуючастьвремени,отпоявленияпосегодняшнийдень,ошибочно
связывалсянесВенцловичем,асегоучителемКиприаномРачанином.
Лишьотносительнонедавнотщательныеисследованияпривеликвеским
доказательствам о том, что составителем Сентендрейского букваря
являетсяГаврилСтефановичВенцлович, однаиз самыхвыдающихся
личностей сербскойлитературыXVIII века.СудьбаСентендрейского
букваря во многом похожа на судьбу всеобщего, к слову, он стал
результатом очень плодоносного творчества этого универсального
писателя.БольшаячастьтворчестваВенцловича,котороенасчитывает
примернодвадцатьтысячрукописныхстраниц,посейденьнеизучена,
систематизированаинапечатана.ВопрекидрагоценнойкнигеЧерный
буйвол в сердце, объединяющей стихотворения, легенды и речи,
составленной Милорадом Павичем, значимость Венцловича, его
позиция в течениях сербской культуры, духовности и богословской
мыслинедостаточноизучена.Писательнаграни,попоэтике,стилюи
языкувесьмаблизкийистарой,иновойсербскойлитературе,Венцлович
данную позицию подтверждает и этим Сентендрейским букварем,
которыйумелоперевелинасовременныйсербскийязыкиподготовили
Томислав Йованович и Димитрий Е. Стефанович. Настоящая работа
рассматриваетсудьбуданногопроизведения,впервуюочередь,способ
определенияегосоставителя;статуспроизведениявсербскойбукварной
традиции и в сербской истории литературы; и последнее, главным
предметом исследования в данной работе предстают литературные
особенностииважностьСентендрейскогобукваряГаврилаСтефановича
Венцловича.
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Прилог1:ПрвастраницаСентандрејскогбуквара(фототипски).
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Прилог2:ПрвастраницаСентандрејскогбуквара
(рашчитансрпскословенскитекст).
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ЉиљанаАћимовић1DOI10.7251/TOMNIS1701511A
УниверзитетуБањојЛуциОригиналнинаучнирад
Филолошкифакултет

БАЛКАНСКАСТВАРНОСТУКЊИЖЕВНОМДЈЕЛУ
ЈОХАНЕСАВАЈДЕНХАЈМА

У раду се приказује и анализира стваралачки опусподунавског
ШвабеЈоханесаВајденхајма.Центарњеговогприповједногсвијетасмјештен
је у тихо мјесташце између Дунава и Тисе названо Марези. Марези је
велико село широких улица са бијело окреченим кућама, алејама дудова,
црквамаунеобарокномстилу.Мјестогдјенаистомпросторуживимноштво
народâ и конфесијâ, симбол заједничког живота. Ту сви говоре три језика:
њемачки, српски и мађарски, при чему је редослијед небитан. Централне
теме Вајденхајмовог књижевног дјела су сјећање на дјетињство проведено
у мултикултурној панонској средини Марезија и чежња за изгубљеним
завичајем.

Кључнеријечи:Балкан,ЈоханесВајденхајм,Марези,стварност,
дјетињство,сјећање,чежња,повратакузавичај.

1. Увод

Књижевносткаоособенивидумјетностијестваралачкадјелатност
људског духа остварена у језику. Јединствена и незамјењива улога
књижевностиуљудскомдруштвупроизилазиизпотребедасељудски
живот спозна и осмисли. Књижевност је увијек на извјестан начин
нераскидивоповезанасастварношћу.Свијетдјелакојинебибиониу
каквомодносупремастварномсвијетуникоганебизанимао.Међутим,
нетребасметнутисумадакњижевностнијесамопукиодразстварности
јербисеутомслучајукњижевнадјеламоглапоистовијетитисасвим
осталимкултурним споменицима, чиме би се запоставила улога коју
књижевностимаудруштвеномживоту,атојецјеловитаинепоновљива
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умјетничкаспознаја,што„захтијевадасекњижевностувијекупрвом
редуразматраитумачикаоумјетност“(Solar,1988,str.18).

У умјетничким дјелима садржано јељудско искуствоживота и
свијетаизраженонасамосвојанинезамјењивначин,изчегапроизилази
закључакдаумјетност,асамимтимикњижевносткаовидумјетности,
„производи, односно ствара, нову стварност која на свој начин даје
људскомживотусасвимновусмисленудимензију“(Solar,1988,str.11).

2. Балкан

Сумирајући виђења и тумачења терминâБалкан, Балканско
полуострво, Југоисточна Европа и сличних ознакâрегиона између
Јадранског и Јонскогморана западу,Егејског на југу,Црногморана
истокуиКарпатскихпланинанасјеверу,бугарскаисторичаркаМарија
Тодорова [Maria Todorova] у књизиИмагинарни Балкан[Imagining the
Balkans] каже: „Најопштије гледано, дефиниција Балкана одређена је
низом географских, политичких, историјских, културних, етничких,
верскихиекономскихкритеријума,анајчешћењиховомкомбинацијом“
(Todorova,1999,str.59).

Иакојеполуострвоугеографскомсмислусасвимјасноодређено
морима на западу, југу и истоку, простор за расправе географâ чине
сјеверна и сјеверозападна границарегиона. На том мјесту, наглашава
Тодорова,удискурсгеографâулазеисторијскиикултурникритеријуми.
Према ЈовануЦвијићу, сјеверне границе Балканског полуострва чине
ријекеСаваиДунав,чимеонРумунијуискључујесаБалкана.Сдруге
стране, он, како наводи Тодорова, прави изузетак у погледу Јужних
Словена,уводећиполитичкииантрополошкикритеријумдабиХрвате
и Словенце укључио у такозвану балканску цивилизацију (Тodorova,
1999,str.60).

Стандарди приступ географâ сматра неспорним границе које
чинеморâ:Црно,Мраморно,Егејско,Средоземно,ЈонскоиЈадранско,
а најчешће се сматра да сјеверна граница иде југоисточним ободом
ЈулијскихАлпаидасеподударасапутањомСавеиДунава.Ускладуса
тим,некигеографитврдедаБалкану,поредАлбаније,Бугарске,Грчке
исвихземаљабившеЈугославије,припадајусамојошДобруџакаодио
РумунијеиевропскидиоТурске.Другису,пак,свјесничињеницедасе
политичко-географскеифизичко-географскеграниценепоклапају.Ова
групауБалканукључецијелуРумунију,алинеиТурску.Шириприступи
Балкануукључујусвебившејугословенскерепублике,Албанију,Грчку,
Бугарску,Румунију,Турску,Кипар(Тоdorova,1999,str.60–61).
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Узимајућиуобзирсвепретходнонаведенекритеријуме,Тодорова
балканскимнародимасматраАлбанце,Бугаре,Грке,Румунеисвебивше
Југословене.Теоријскигледано,наглашаваона,Словенценебитребало
укључитимеђуњих јерникаднисуживјелиподотоманскомвлашћу,
докХрвате, сматраТодорова, треба укључити, будућида су значајни
дијеловитериторијанасељениХрватимавеомадугобилиподвлашћу
Отоманâ(Todorova,1999,str.62).

Хрвати,каконаводиТодорова,нисубилиподвлашћуОтоманског
царстванималодужеодМађара,аСловенцинисууопште,алијеонаи
ХрватеиСловенцеукључилаубалканскенароде„затоштосеисторија
Балкана у XX веку не може ни замислити без историје целовите
југословенскедржаве“(Todorova,1999,str.62).

Овајдионамјебиопотребандабисмотеоријскииметодолошки
оправдали наслов рада, будући да је књижевно дјело Јоханеса
Вајденхајма[JohannesWeidenheim]географскивезанозаПанонију.Тиме
оно, по мишљењу географâ, не би требалода носи ознаку балканско.
Но, ако се има на уму да је Јоханес Вајденхајм рођен 1918. године
уБачкојТополи,да једјетињствоиранумладостпровеоуВрбасуи
да централну темуњеговогпотоњег књижевног опусачини сјећање на
дјетињствопроведеноумултинационалнојимултикултурнојпанонској
равнициижалзаизгубљеномјугословенском(илијемождабољерећи
подунавскошвапском)домовином,његовостваралаштво,помишљењу
МаријеТодорове,спадаубалканскидискурс.

3. КњижевностваралаштвоЈоханесаВајденхајма

Њемачкиколонистиињиховипотомцикојисусеодпочетка18.
вијека населили у југоисточну Европу (Бачка, Банат, Срем, Барања,
Славонија)названисуПодунавскимШвабама[Donauschwaben].Њемачко
насељавањетериторијâдужДунава(утовријемеусаставуАустроугарске
монархије)услиједилојеубрзонаконпротјеривањаТурскеизУгарске,а
условљенојепривреднимистратешкимразлозима.Упркосустаљеном
називу„Швабе“,мањипроценатколонизованогстановништвастигаоје
из југозападне области данашњеЊемачке,Швапске, амного већииз
Баварске,Хесена,Пфалца,АлзасаиЛотарингије(Geiger,1991,str.319–
320).ПодунавскиШвабабиојеикњижевникЈоханесВајденхајм.

Јоханес Вајденхајм, односно правим именом Ладислаус Јакоб
ЈоханесШмит [Ladislaus Jakob Johannes Schmidt], рођен је 25. априла
1918. годинеуБачкојТополи,тадауУгарској,каопотомакњемачких
колонистакојисусеудругојполовини18.вијекадоселилиизПфалцау
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Бачку.ДјетињствоиранумладостпровеоjeуВрбасу,гдјеје,одрастајући
умултикултурнојсредини–говориојењемачки,српскиимађарски–,
завршиогимназијуиприватнуњемачкуучитељскушколу(Бекић,2005,
стр.353;Бекић,2006,стр.86).2

ПослијеДругог свјетског ратаживио је прво уАустрији, потом
у Њемачкој, бавећи се разним пословима: до 1952. године радио
је као учитељ, а од 1955. до 1973. био је уредник келнског листа
BlätterfürdeutscheundinternationalePolitik. Након тога посветио се
искључивокњижевномраду.Вајденхајмовстваралачкиопус,којијетоком
педесетихишездесетихгодина20.вијекабиовеомазапаженукњижевној
критици,обухватаосамромана,двијеновеле,седамзбиркипроповиједака,
једнузбиркупјесама,двијекраћеједночинке,тебројнеесеје(Teppert,2011,
p. 4). Био је веома активан и плодан као посредник између српске и
њемачкекултуре,преводећинањемачкидјелаИвaАндрића,Михаила
Лалића,ЕрихаКоша,МиодрагаБулатовића,ЈареРибникара,Младена
Ољаче(Бекић,2005,стр.354;Бекић,2006,стр.86–87).УмројеуБону8.
јуна2002.године.

Закњижевнираднаграђенје,измеђуосталог,наградомАндреас
Грифијус, наградом за културу подунавскихШваба покрајине Баден-
Виртемберг, каоиугледномнаградомсрпскогПЕНклуба запреводе
југословенскихкњижевнихдјеланањемачкијезик.

ВајденхајмјебиочланчувенеГрупе47итадапочињедаобјављује
ипрверомане.3Сјећањанадјетињствоизаједничкиживотразличитих
2 ПријеДругогсвјетскогратаВајденхајмјеуређиваочасописDasdeutscheVolksblatt
уНовомСаду,гдјејебилосједиштеШвапско-њемачкогкултурногсавеза.Потомје
прешаоуБеоградитује1938/39.годинерадиокаоучитељуњемачкојшколи,након
чегасејавионаодслужењевојногрока.Његоваратнабиографијајефрагментарнаи
нејасна:наконуласкањемачкихтрупазаробљенјекаовојникјугословенскекраљевске
војскеуХерцеговини.ПотомјеуБерлинупрошаообукузарадијскогспикера,након
чегајепостаоподофицируССдивизијиПринцЕугенсазадаткомдауређујеиводи
емисијуVolksdeutscheStunde на окупациономрадио-Београду (Beli-Genc&Zobenica,
2010,str.1142).

Радикаланидеолошкипреокрет до којег је дошлоуњеговомпослијератном
књижевномстваралаштвуи јавномдјеловању, узрокован је, премаВајденхајмовом
свједочењу, пријатељством са једним српским Јеврејином који је током Другог
свјетскогратаубијенугаснојкомори(Beli-Genc&Zobenica,2010,str.1142).
3 У његова прозна остварења спадају романи: Ништа сем мало музике
[NichtsalseinbißchenMusik, 1947], Калемегдан [Kale-Megdan, 1948], Турски
оченаш[DastürkischeVaterunser, 1955], Састајалиште с оне стране кривице
[TreffpunktjenseitsderSchuld,1956],Човјече,каквавременаилибувауњемачкомкрзну
[Mensch, wasfüreineZeitoderEineLausimdeutschenPelz, 1968], Теодора [Theodora,
1993], Повратаку Марези [HeimkehrnachMaresi, 1994]; приповијеткe:Љетна
светковинауМарезију[EinSommerfestinMaresi,1956]иНикодкогјошнегорисвјетло
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етничких група у панонској равници, као и чежња за изгубљеним
завичајем чине основну тему Вајденхајмових дјела. Центар његовог
приповједног свијета смјештен је у тихо мјесташце између Дунава
и Тисе названо Марези у којем живи мултиетничко становништво.
Као модел за Марези [Maria-Theresiendorf], топоним изведен из
имена царице Марије Терезије (Константиновић, 1999, стр. 193),
„местосвихместанаовомсвету“(Вајденхајм,2011а,стр,9),ауторује
послужио његов завичајни Врбас. Своју везаност за њега Вајденхајм
је исказао и тиме што је за своје умјетничко (а касније и грађанско
име) узео сложеницу „Weidenheim“, сачињену од њемачких ријечи
„Weide“ (врба, алузија на Врбас, град у којем је одрастао) и„Heim“
(дом) (Бекић, 2005, стр. 355; Бекић, 2006, стр. 87; Radović, 2005,
str.4).Међутим,Марезинијесамосликаконкретногмјеста,завичајаза
којимписацчезне,већпредстављапространствоПанонијередуковано
наједнутачку,репрезентујућинатајначинједнуутопију,једансвијет
којегвишенема:

Једнаодизворнихпобудаиподстреказамојеприче,којепишем
готово педесет година, јесте неутољива чежња за завичајем,
заПанонијом.Тиме је већреченода се радиочежњи занечим
штозаправоникаднијепостојало.Јер,никаданијебилодржаве,
акамолимјестапоименуПанонија.Аипак је (илимождабаш
збогтога)Панонијазаменеједнасилна,пространа,продуктивна
реалност,којасеодликујеживотношћуиснагомједногсна.Али
дабиовуширинуитопространствосвеона једнутачку, (боље
речено:дасенебихизгубиоутомбескрајномпанонскомпростору
ипространству),јасамтопространстворедуковаонаимеМарези.
Класична дефиниција романа гласи: роман треба да прикаже
општеупосебном.Кодменеи замене топосебнопомоћукојег
покушаваминастојимдаприкажемоноопштеимасвојеимеи
оно гласиМАРЕЗИ.При томеми је каомодел послужиломоје
завичајно место Врбас у средњој Бачкој, самошто то не треба
схватитипревишебуквално (Бекић,2005,стр.355;Бекић,2006,
стр.87).

[BeiNiemandsbrenntnochLicht, 1957], збирка приповиједака Марезијана [Maresiana,
1960], новела Животна повијест Катарине Д. [LebenslaufderKatharinaD., 1963] –
другопубликовањеподнасловомПанонскановела[PannonischeNovelle,1991],збирке
приповиједака Јутром између четири и пет [Morgenszwischenvierundfünf, 1963] и
Поемаопрашини[LiedvomStaub,1992],теаутобиографскодјелоМарези.Дјетињствоу
једномподунавско-швапскомселу[Maresi.EineKindheitineinemdonauschwäbischenDorf,
1999].
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Лоцирајући радњу у готово свим својим дјелима у тај и такав
Марези, Вајденхајм уобличава један упечатљив и јединствени свијет
који своје упориште има у реалности, а ипак није пуки приказ тог
свијета.Марези је и особени културни и социјални простор у којем
живе различите националне, етничке и вјерске групе, што му је
дало карактеристичну боју, али и условило његов судбински ток.
Равнотежу заједничког живота у Марезију угрожавају националне и
политичке снаге извана, које настоје да неметну свој утицај и угрозе
свијест о мултиетничкој регионалној припадности формираној
током вијекова. У том погледу Вајденхајм није типичан представник
завичајне књижевности, јер његов панонски свијет није затворен и
недодирљив. Иако он у својим дјелима тежиште ставља на живот
швапскогстановништвасањеговимкарактеристичним„етнографским“
обиљежјима, аутор не наступа као његов бранилац, већ у слику тог
свијета укључује и особености и вриједности и „других“ становника
Марезија, не стајући ни на чију страну. На тај начин он је успио да
прикажесвудраматичноститрагичностживљењанаовимпросторима
(Бекић,2001,стр.132–134;Бекић,2005,стр.356–357,360;Бекић,2006,
стр.88,90).

ЧитаоцинасрпскомјезикуупозналисудиоВајденхајмовогопуса
захваљујућисрпскомгерманистиипрофесоруњемачкекњижевностина
ФилозофскомфакултетууНовомСадуТомиславуБекићу(1935–2008),
којијепревеонеколикоњеговихдјела.Интересовањезаовогписцајавља
се крајем деведесетих година 20. вијека у контексту интересовања за
судбинуиегзодусподунавскихШвабакрајем,анарочитопозавршетку
Другог свјетског рата. У посљедњој деценији 20. и првој деценији
21. вијека интензивно се пише о овој теми и у српској и у хрватској
историографији,алииукњижевности.Натајначинактуелизовано је
питање судбине југословенскихНијемаца, иако су јошмнога питања
отворенаинеријешена(Geiger,2005).

ПреводпрвеВајденхајмовеприче,ЛетнасветковинауМарезију,
Бекић је објавио 1996. године. Услиједили су преводи приповиједака
Слатки колач Светог Саве [DersüßeKuchenderheiligenSava],Панонска
новела,Поема о прашини иПрофесорСевера[ProfessorSzevera]. Ових
петпричасу2001. годинеобједињенеиобјављенеузбирциПричеиз
МарезијасапоговоромТомиславаБекићаподнасловомОдрегионалног
ка универзалном: приповедачко дело Јоханеса Вајденхајма.4 Круном
4 Трикраћеприповијетке:СлаткиколачСветогСаве,ПоемаопрашинииПрофесор
Севера,преузетесуизВајденхајмовеМарезијане[Maresiana,1960]итоизразличитих
циклуса:СлаткиколачСветогСавеиПрофесорСевераизциклусаКоло [Kolo], a
ПоемаопрашиниизциклусаРајнскаигра[Rheinländer].ИнтересантноједасуПриче
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цјелокупногВајденхајмовогкњижевногстваралаштваБекићјеозначио
Панонскуновелу(преведена1998.иобјављенауСремскимКарловцима)
ироманПовратакуМарези(преводпубликован1999.такођеуСремским
Карловцима,2.издањеистогроманаугледалојесвјетлоданауВрбасу
2002.године).УправојеВрбасонадодирнатачкакојаповезујеаутора
и преводиоца: у Вајденхајмовом Марезију – Врбасу – одрастао је и
похађаошколуисамБекић(Radović,2005,str.4–5).УВрбасује2011.
годинеобјављенои3.издањеовогромана.

Исте, 2011. године, публикована је и Марезијана, састављена
из два дијела. У првом су обједињенеПриче из Марезија, које се у
односу на издање из 2001. године незнатно разликују.5 Други дио
Марезијане,Марези.Детињствоуједномподунавскомшвапскомселу,
јепревод(готовоцјелокупан)посљедњегВајденхајмовогдјелаMaresi.
EineKindheitineinemdonauschwäbischenDorf, „аутобиографије у којој се
преплићу сећања на један ишчезли свет и особена литераризација у
сећањузадржанихкарактеристичнихпојаваиљудииздетињства“(Бекић,
2005,стр.354–355;Бекић,2006,стр.87).ПубликацијузакључујеБекићев
поговор,Приповедачко дело ЈоханесаВајденхајма, датиранмаја 2005.
године.6 Бекићевимпреводима сабраниму ове двије репрезентативне

изМарезијаотворенеПоемомопрашиникојомпочињеиоригиналнаауторовазбирка
Марезијанаиз1960.године.
 
5 Разликасеогледаутомејерсупретходнопубликованимдодатејошдвије,дотада
непреведене, приче:Бака [DieAhne] иСлика из свакидашњегживота [Genrebild],
чиме је Бекић заокружио први циклус прича из оригиналнеМарезијане из 1960.
године,Рајнскаигра.Остајенејаснозаштојепреводилацилиприређивач,будућида
јекњигаобјављенанаконБекићевесмрти,„разбио“изворнуструктурутогциклуса.
Будућидасууиздањуиз2011.преведенесветриприповијеткеизпрвогциклуса,било
језаочекиватидадвијеновопреведенепричестојеодмахизаПоемеопрашини.Но,у
МарезијанијепреузетредослиједизПричаизМарезијаиз2001.године,којимасуна
крајуприкљученедвијепоменутеприповијетке.
6 Овајпоговорпубликованје2006.учасописуТраг,апотомиуМарезијанииз2011.
године.КраткунапоменуоовомиздањуиразлозимаБекићевогинтересовањаитоку
сарадње преводиоца са ауторомпотписала је супруга покојног професора Бекића,
такођебившипрофесорКатедрезагерманистикууНовомСаду,ОлгаБекић.Прије
овог интегралног издања, из посљедњег Вајденхајмовог дјела су 2008. године у
„ЛетописуМатицесрпске“објављенетриприче:„Сплеткаиљубав“кодРемлингера,
НезаборавносведоданашњегданаиРужасаСтражилова.Упоредилисеоригинална
везијасапреводом,долазиседосљедећихзакључака:нисупреведенатридијелâпод
насловима:Првидиостварности(ИздневникâСимонаЛазараМесера)[DerWirklich-
keitersterTeil (AusSimonLazarMessersTagebüchern)],уоригиналуизмеђупрвеидруге
приче,Другидиостварности(ИздневникâСимонаЛазараМесера),измеђудругеи
трећеприче,иТрећидиостварности(ИздневникâСимонаЛазараМесера),између
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књиге, Вајденхајм је постао „најзаступљенији подунавскошвапски
писацуСрбији“(Zobenica,2014,str.106).

НапочеткупроцесарецепцијеВајденхајмаињеговихдјелауСрбији
примјетнојенастојањедасепојединечињеницеизњеговебиографије
прећутеилиублаже,какосенебиствориланегативнасликаоаутору.
Те чињенице се односе на његову активност пред почетак и у току
Другогсвјетскограта.ЈединоКонстантиновићпомињедајеВајденхајм
као младић био опчињен митом о великојЊемачкој, да је служио у
њемачкојвојсцитокомрата,алидасепослијератаопредјелиозаулогу
посредникаизмеђусрпскогињемачкогнарода (Zobenica&Beli-Genc,
2010,str.1150).

ИакојевећистакнутодаМарезиВајденхајмовогдјеланијепукиодраз
реалности,он,ипак,носимногестварнецртеВрбасаикарактеристике
животаупанонскојравници.ТојепосвједочиоисамБекићизјавомдаје
уВајденхајмовомМарезијупонизуелеменатапрепознаоВрбасукојем
јеодрастаоипохађаошколусведоматуре(Radović,2005,str.4).Павле
ОрбовићнаводидасуВајденхајмовекњигеоставилеснажанутисакна
читаоцеуВрбасуидасеи„данданасмногиВрбашаниуразговоруспоре
окопојединихличностиилилокацијакојисепомињуупричама“(2013,
стр.148),изчегаизвлачизакључакдасеВајденхајмоводјелочитакао
историја Врбаса, а не као књижевно дјело (Орбовић, 2013, стр. 149).
Карл-Маркус Гаус [Karl-MarkusGauß]назвао је Вајденхајма вјерним
хроничаром панонске свакодневице, који је дао згуснуту и поетску
верзију подунавскошвапске историје(Teppert, 2011, p.13). Као увод у
разговоркојије1992.водиосааутором,ШтефанЗинерт[StefanSienerth]
гапредстављакаоприповједачакојидонајситнијихдетаљапресликава
атмосферу, догађаје, доживљајеи  искуства, а радњу својихроманаи
приповиједака – с малим изузецима – смјешта у мултинационални
свијетсвогзавичаја(Teppert,2011,p.13).

У готово свим Вајденхајмовим дјелима, превасходно мислимо
надвапосљедња,ПовратакуМарезииМарези.Дјетињствоуједном
подунавском швапском селу, радња се одвија на два приповједна
нивоа. На првом нивоу главни јунак ових дјела Симон ЛазарМесер
[SimonLazarMesser],пишчевalterego,враћасенакончетрдесет година

треће и четврте приче.Приповијетка,Марешке приче [MaresischeGeschichten], није
преведена,адонеклејепромијењениредослиједприча:диоподназивомУзавичају
стоји једна чврста кућа [InderHeimatstehteinfestesHausI, II, III, IV], састављен из
четиридијела,представљауоригиналу14,16,18.и20.приповијест.Упреводујето
5.причаобједињенауједнуцјелинуизчетиридијела.Оригинално15.приповијест
Сунце,месецизвезде[„Sonnen,MondundSterne“]„помјерена“јеупреводуу6.причу
(Weidenheim,1999;Вајденхајм2011а).

518

ЉиљанаАћимовић



проведенихнаРајниу свој завичај, у своје родно селоизмеђуплавог
ДунаваиплавичастеТисе,усвојМарези,снамјеромданађеселосвог
дјетињства.Његовасјећањанадјетињство,људе,догађајеиграђевине
чинедругиприповједниниво.Атај другинивочитаоцуприближава
седамдесетгодинаевропскеисторијеизмеђуљепотеиужаса,идилеи
катастрофе (Weidenheim, 1994, omotnakoricama). Стога се може рећи
даВајденхајмовадјелапо„садржининајвишеподсећајунамемоарску
литературуреминисцентногтипа“(Орбовић,2013,стр.149).

ЗавичајниМарезијецентарауторовогсвијета.Помињусеуњеговим
причамаиБеоград,иНовиСад,иСремскиКарловцииСтражилово,па
чакиНиш,алисутопонимизавичајадалекобројнијиидетаљнији.Пред
читаочевимочиманастаје„слика“некадашњегшвапскогселасањегових
седамцркаваиседаммлинова:СтариМарезинастањенСрбимакојису
својекућебојилиуплавоишвапскиНовиМарезисабијелоокреченим
кућамасацрним„соклом“(Вајденхајм,2011а,стр.292),„Хаверај“–једна
одчетирипаралелнеглавнеулицемјеста,свакаотприликедугапоједан
километарибезиједнеинајмањекривинеилинајмањегзавијутка,асве
оне субилепресјечене сапочетирипопречнеулице. Једанбескрајан
дрворед (Вајденхајм, 32011б, стр. 24). Чисте, неоштећене, читаве куће
у „Анделштату“, једном узаном предградском сокаку са приземним
кућама које су беспрекорно наслоњене, готово налијепљене једна уз
другу,некеса забатомпремаулици,другепопречнопостављене, али
од којих ниједна није виша од дрвећа испедњих (Вајденхајм, 32011б,
стр.22).Готовосусвешвапскекућеидвориштаидентична:

кућасазабатомисдвапрозорапремаулици,самалимвратима
премакојимаводетристепенице,аизањихсе,целомдужином
куће,сведоповртњакаскрозпозади,протежеотворенитрем(над
којимсенаднеоспуштеникровослоњеновишестубова),докиза
вратадолазидеозида,затимдворишнакапијаиондапоноводео
зидадосуседнекуће(Вајденхајм,32011б,стр.27).

Канал;сеоскипашњакназван„Бикара“;цигансконасеље„Либра“
нанајистуренијемдијелумјеста,гдјејеумалимкућицама,направљеним
однабоја,пребиваопосебансвијет самногобосоногедјеце, а које се
налазилонапутуупоља;Телечка;Бара;Виногради,укојимасуживјеле
сиротињскепородице;аварскишанац;Шећеранасумјестакојаписац
честопомиње.

Иако претежно насељено Швабама, Марези није био чисто
швапскосело.ОсимСрбаизСтарогМарезија,умјестусусенастанили
и досељеници из Ломбардије, Венета, Фурланије, Чешке, Мађарске,
Молдавије,УкрајинеисвионидопринијелисутомедаМарезинијеостао
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пукошвапскосело(Вајденхајм,32011б,стр.87).Месеровотацдружиосе
ушећеранииса„онимдругима“:са Јеврејима,Циганима,Мађарима,
Нијемцима, Србима, Чесима, Русинима, Словацима (Вајденхајм,
2011а,стр.252).

ТајмултинационалнисвијетнајбољејеосликанупричиСлатки
колачСветогСаве:

Мисмомеђусобноговорилинемачкиисрпскиимађарски,билисмо
лутеранске, калвинистичке, римокатоличке, српско-православне
и хебрејске вероисповести, па би католички ђаци суделовали у
светковиниреформиста,анаДанмртвихосталихвероисповести
биипротестантскиђациималислободанданинисуодлазилиу
школу,доксмонаТриКраљапреобученикаоКаспар,Мелхиори
Балтазарходалинаоколо,одкућедокуће,декламујућистиховеи
скупљајућиприлоге,асанашомсловенскомбраћомсмозаједно
славилиДанпосвећењаводе,Крстовдан“[...]
ПослетогасузанасНемце,дасмобилисамоНемцииништа

више,требалоданаступеонепразненедељеизмеђуКрстовдана
иЦветне недеље, у којима се у основи више ништа не дешава,
[...]Алимиуједнодобровреме,којеунашиммислимајошувек
нијенестало,нисмо,каошторекох,билисамоНемци,баремне
у гимназији, па се отудаи занас крајеммесеца јануарана свој
мистичанначинприближаваоонајданкојијеубрзопослекратког
божићног распуста поново доносио прекид наставе и уједно
најлепшипразничнидансвихђака,ученикаистудената,учитеља
ипрофесора–данСветогСаве(Вајденхајм,2011а,стр.20–22).

Коло којим се завршавала ова прослава и које је уједињавало
свењихпредстављалоје једанмалисимболзаједништваљудиуопште
(Вајденхајм,2011а,стр.25).

ЗаједничкиживотШваба са осталим народима аутор приказује
и у једној од својих најбољих прича, уПанонској новели. Породица
Делхас живи у национално мијешаној средини. Главна јунакиња
Катарина, којуСрбииМађари зовуиКаталиниКатица, а родитељи
и Швабе само Кати, свјесна је да живот подунавских Шваба има
много сличности са животом словенског и мађарског становништва.
Сличности види у одијевању, исхрани, језику. У њеној кући говоре
се три језика, а користе се и стотине ријечи као што су „чардак“,
„чутура“,„амбар“,„прслук“,„обор“,„корзо“(Вајденхајм,2011а,стр.51).
 Цитиранамјестадочаравајудјелићмултинационалнестварности
тогвремена.Међутим,уВајденхајмовимпричамасрећемоидругачије
слике, из којих се може закључити да заједничкиживот није био ни
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приближно тако идиличан ни хармоничан, како је то приказано у
Панонској новели.У романуПовратак уМарезиСимонЛазарМесер
се у једној од својих шетњи обрео у СтаромМарезију, у прошлости
настањеномсрпскимстановништвом.Изсјећањанавируслике:

Првипут јеовудаишаосам.КћеркеисиновиНемацабиовамо
залазили само приликом школских излета, годишње једном; и
тадабиишлиуједнојдугојколони,увекдвојеподвоје,[...]Они
су те излете звали „мајализ“ – [...] Чим би код методистичке
црквенапустилинемачкидеоместаизашлиусрпскидео,деца
бипресталадапевајусвојепесме.ТактичниучитељЈакобВајман
[...]биојеуосновивеликиНемац,алибијошушколиупозорио
својеђакеданетребасвојимнемачкимпесмамадаузнемиравају
Србеуњиховомкрају,па су такоондаћутећипролазилипоред
српских кућа и своје песмице би поново запевали тек напољу
упољу. [...]Сведоданакада су тамошњиНемцис тенковимаи
гранатаманапалиПољску,овдашњиНемцииСрбиодносилисусе
једнипремадругимаотприликекаоЈеврејипремамлекуимесу:
живелисуједнипореддругих,алинеиједнисдругима.Немци
из Новог Марезија никада нису пролазили кроз Стари Марези
певајући,каоштониСрбиизСтарогМарезијанебипролазили
крозНовиМарезипевајући.Наулицибиједнидругимаскидали
својешешире у знак поздрава – и свако би без сувишних речи
продужио својимпутем.Такав је ред имир владао уМарезију.
За две стотине година заједништва никада се није догодило да
заједнозапевају;отудајесвеиморалодасезавршионакокакосе
завршило(Вајденхајм,32011б,стр.205–207).

Из овог цитата произилази неколико запажања: некадашње
комшије, Срби и Нијемци, живјели су једни поред других, али не и
једнисадругима.Међусобносусетолерисали,алисенисупознавали.
СтогасеупотпуностиможемосложитисаконстатацијомАлександре
ГојковРајићдаупркос„заједничком“животуони,уствари,непознају
једнидруге,већњегујупредрасудеистереотипеједниодругима(2002,
str.55).Констатацијадаје„отудасвеиморалодасезавршионакокако
се завршило“алудирана егзодуси страдањешвапског становништва
крајемипозавршеткуДругогсвјетскограта.Ауторсматрадакривицу
не сносе само они који су директно учествовали у тим догађајима,
већионикојисубилисамопасивнипосматрачи.Топасивнодржање
условило је априла 1944. и крајМарезија: „прво су одведени Јевреји,
атачношестмесеципотом[...]дошлесунаредШвабе.ИМарези,тај
бисерравнице,тосредиштесвета[...]испразниосезатиличасизмеђу
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Ускрсаибербекукуруза“(Вајденхајм,32011б,стр.170).НитисуШвабе
помоглеЈеврејима,нитисуСрбипомоглиШвабама.

Марезијетокомсвогпостојања„израстао“уједноспецифичномјесто.
УшестојгенерацијиМарежанисуималиједнугиманизијуиједанбордел,
једнушећерануиједнукудељару,једнуфабрикушибицаидвеуљаре,
једнусвиларуиједнуледару,једногЛухезијаиједнуциганску„банду“,
једнуватрогаснукапелуишестзабавнихоркестара,једногГрајфенштајна
са читалачким и позоришним удружењем, два фудбалска клуба и
прекотритуцетаразнихдругихудружења,туцелекара,двекњижаре
(Вајденхајм,32011б,стр.134).

Акосепретходнореченомдодајуописиобичајаинавикашвапског
становништва,детаљниприказирадовâукућиинапољу,хранеиодјеће
добијасенепоновљивасликаједногнесталогдруштваиједногпрошлог
времена.

Наприповједномнивоу,накојем сеиз садашњости „оживљава“
прошлост, увијек изнова се наглашаваМесерова чежња за завичајем.
Вратившисенакондугогизбивањауродносело,онпримјећуједасе
одњеговогодласкамногоштапромијенило:„Не,вишенемапарњача,
нити фијакера и више нема калдрме него је друм асфалтиран“
(Вајденхајм,32011б,стр.10).Поредећинекадисад,онопажа:

кућевишенисубилеокреченебелосацрним„соклом“, садасу
већином биле обојене плавом бојом. Кућне капије више нису
билеоддрветанегоодгвожђа,офарбанеисаукрасомодкованог
гвожђа.И дрвеће је било другачије: више то нису били дудови
негојасени.Вишеникоменисубилипотребнидудови–сувише
су правили прљавштине, а гајење свилене бубе се већ одавно
обављалонаиндустријскиначин.Не,ништавишенијебилокао
некада(Вајденхајм,32011б,стр.22).

Постаје му јасно да повратка нема, као што нема ни заборава
(Матицки, 2000, стр. 202). Некадашње швапско село на Балкану је
нестало.Осталасусамосјећањанаједанишчезлисвијет(Бекић,2005,
стр. 354; Бекић, 2006, стр. 87). Али, код Вајденхајма за завичајем не
чезну само Швабе протјеране из Марезија, већ за њим пате и нови
колонисти који су дошли у Марези (Gojkov-Rajić, 2002, str. 44–47),
чиме тема изгубљеног завичаја надраста регионални карактер и
постајеуниверзална.
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ИупосљедњемдјелуМарези.Дјетињствоуједномподунавском
швапском селуСимон Лазар Месер резигнирано констатује да током
цијелогживотанијемогаодасеодрекнестарихнавикакојејекаодијете
научионадоњемДунавуидајеучасовимадоколицебиваосвјестанда
гајецијелогживотанепрестанопратилачежњазаМарезијем,тедаћега
докрајаживотапратитињеговодјетињство(Вајденхајм,2011а,стр.203).
Иакојеочигледнодајестарисвијетнеповратнонестао„јерМарезивећ
одавновишенепостоји“(Вајденхајм,2011а,стр.304),Месерсеу„овој
приснојтуђиниосећаокаоослобођен.Уједнојеподсвеснопочеодаосећада
мождауопштениједошаодасесусретнесМарезијемнегосасамимсобом.
Дајошједномсретнеоногадечака,којијенекаддавнобио“(Вајденхајм,
2011а, стр. 304).Марезија изњеговог сјећања више није било, али за
СимонаЛазараМесерасвејеостало„незаборавносведоданаданашњег“
(Вајденхајм,2011а,стр.207).

4. Закључак

Центар приповједног свијета у књижевном опусу Јоханеса
Вајденхајма смјештен је у мултиетнички Марези. Иако није прости
одраз реалности, Марези дочаравамноге стварне карактеристике
животаупанонскојравнициидјелићмултинационалнестварноститог
времена.Централне темеВајденхајмовог књижевног стваралаштва су
сјећањенадјетињствопроведеноумултикултурнојсрединиМарезијаи
жалзаизгубљенимзавичајем.

УкњижевномдјелуЈоханесаВајденхајмаосликанјеједанпростор
когавишенемаикоји„живи“самоусјећањуонихкојисуганасељавали,а
њихјесвакимданомсвемање.Вајденхајмовимдјеломотварајусеважна
питањакривицеиодговорности започињенадјела.Та тешкапитања
сунеопходанпутдабииСрбииНијемциувидјелиштасумеђусобно
чинилиједнидругимаидабиразумјелиједнидруге.Истовремено,та
питањатребадабудуиопоменадасетаконештовишеникаднепонови.
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LjiljanaAćimović

DIEBALKAN-WIRKLICHKEITIMLITERARISCHENWERKVON
JOHANNESWEIDENHEIM

Zusammenfassung

 In diesem Beitrag wurde das literarische Opus von Johannes
Weidenheimdargestelltundanalysiert.DasZentrumseinerliterarischenWelt
befindetsichineinemkleinenDorfzwischenDonauundTheiß,inMaresi.
MaresiisteingroßesDorfmitsehrbreitenStraßen,weißgetünchtenHäusern,
Maulbeerbaumalleen, Kirchen im Stile des Neubarock. Ein Ort, wo auf
einemFleckvieleVölkerschaftenundKonfessionen leben,einSymbol für
einZusammenleben.DortsprichtjederdreiSprachen:Deutsch,Serbischund
Ungarisch,wobei dieReihenfolge keineRolle spielt.DieHauptthemen im
literarischenWerkvonWeidenheimsinddieErinnerungenandieKindheit
indermultikulturellenpannonischenTiefebeneinMaresiunddieSehnsucht
nachderverlorenenHeimat.

 Schlüsselwörter:Balkan,JohannesWeidenheim,Maresi,Wirklichkeit,
Kindheit,Erinnerung,Sehnsucht,Heimkehr.

527

БалканскастварностукњижевномдјелуЈоханесаВајденхајма





MilicaPasula1DOI10.7251/TOMNIS1701529P
FilozofskifakultetOriginalninaučnirad
UniverzitetuNovomSadu

PROBLEMATIKAPROSTORAUNOVELISANDOMIRSKI
MANASTIRFRANCAGRILPARCERA

 Novela Sandomirski manastir predstavlja prvi, u naučnim istraživanjima
zapostavljeni,ačestoinegativnookarakterisanipokušajaustrijskogdramskogpisca
FrancaGrilparcera da se okuša na polju epskog stvaralaštva.U radu se analizira
prostor u noveli, ukazuje se na osnovne odlike topološkog i topografskog nivoa
teksta, a sa ciljem da se problematika prostora, prevashodno njegov semantički
nivo, dovedu u vezu sa rodno specifičnim iskustvom prostora. U radu se ističu
najznačajnijeprostornemetaforevezanezaženskotelo,kaoirodnerazlike,pričemu
seuobziruzimapostojanjedvanarativnanivoaiprisustvodvenarativneinstance,
čiji (nesumnjivo)muškiglasovideterminišu tokpriče,ali ipercepciju i recepciju
malobrojnihženskihfigura.

 Ključne reči: Franc Grilparcer, semantika prostora, studije roda, telesni
prostor,rodnadrugost.

1.Uvod

FrancGrilparcer[FranzSeraphicusGrillparzer,1791–1872]austrijski
jeautorizvremenarestauracije,zvaničnidramskipisacNacionalnogpozorišta
uBečuizačetnikaustrijskenacionalneknjiževnosti.Nijeiznenađujućedaje
Grilparcerukolektivnusvestistorijeknjiževnostiušaoprevashodnokaodramski
pisac,jersenjegovaslavazasnivalanapozorišnomradu,aonjesebesmatrao
dramskimpesnikomioprozinijeimaovisokomišljenje.ZaGrilparcerase
podrazumevalodajejezikpoezije,asamimtimidrame,stih(Obermayer,2001,
str.45):„NichtderInhalt,nämlich,sondernseineDarstellung,unterscheidet
diePoesievonderProsa”(Grillparzer,1963,str.289).Usvojimdnevničkim
zapisimaukazujenadvasastavnadelapoezije:naidejno-sadržinskiiformalni
deo(PoesiederAuffassungundPoesiederDarstellung)(Grillparzer,1963,
str.291),pričemućeromankaoreprezentativniprimerproze,označitikao
1 milica.pasula@ff.uns.ac.rs
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„nurhöchstenshalbePoesie”,dakle,unajboljemslučajukaopolovinupoezije,
tj. polovičnu poeziju. Grilparcerov opus, međutim, obuhvata veliki broj
proznih tekstova koji nisu isključivo književnog karaktera, poput obimne
autobiografije,putopisa, studija ipisama,ali idvenovelekoje seposebno
ističuunjegovomstvaralaštvu:Sandomirskimanastir(1828)iUbogisvirač
(1848).Odlukadase,uprkosneprijateljskomstavupremaprozi,okuša iu
ovom književnom rodu, može se tumačiti kroz prizmu srodnosti između
noveleidrame,osobinekojajeisamomautorubilauočljiva:„Derwesentliche
Unterschied der Novelle vom Drama besteht darin, daß die Novelle eine
gedachteMöglichkeit,dasDramaeinegedachteWirklichkeitist“(Grillparzer,
1963, str.292).Grilparcer smatrada jenoveladokazpribližavanjapoezije
prozi i da predstavlja jedinu epsku vrstu koja semože pretočiti u stihove
(Grillparzer,1963,str.291).
 Nastanak novele Sandomirski manastir između 1824. i 1826.
godine propraćen je većimpauzamau radu imnogobrojnim skicama, kao
i autobiografskim i književnim impulsima koji utiču na idejnu i formalnu
koncepcijudela(Viviani,1972,str.248).Konačnaverzijanoveleobogaćena
je dodatnom smernicom za čitaoce, čija je funkcija da od samog početka
naracijeuvučečitaocauigrufikcijeistvarnosti,dokrajaostavljajućiotvoreno
pitanjeoverodostojnostinavodnoistorijskogdogađajaiistinitostipredanja
kojasvedočeonjemu.

 2.PripovedanjeuGrilparcerovojnoveli

 USandomirskommanastiruprisutnasudvadiegetičkanivoa,asamim
timidvastepenapripovedanja:ekstradiegetički(primarni)i intradiegetički
(sekundarni) narator. Ekstradiegetički nivo naracije, u tradicionalnoj
nemačkoj naučnoj terminologiji označen kao „Rahmenerzählung”
(okvirna priča), u Grilparcerovoj noveli ima funkciju da uvede čitaoca
u problematiku dela, ali i da ga upozna sa intradiegetičkim naratorom.
Pripovedač prvog nivoa, kog bez sumnje odlikuje nulta fokalizacija i
heterodiegetičkipoložajuodnosupremapriči,samojedelimičnospreman
da sa čitaocem podeli svoje znanje.On namomente nailazi na poteškoće
u naraciji, jer ističe svoje navodno neznanje o situacijama sa kojima bi
morao da bude upoznat, jer inače ne bi mogao da pripoveda priču, kao
ni da bude upućen u određene okolnosti, koje spominje u toku naracije
(Obermayer, 2001, str. 52). S druge strane, sekundarni narator poseduje
istu osobinu, dakle, sklonost da prećutkuje određene momente o kojima
pripoveda.Njegovrazlogzatajpostupakjeopravdan.Upitanjuje,naime,
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intradiegetičko-homodiegetičkitipnaratora,dakle,pripovedačdrugognivoa
kojipripovedapričuosebi,aliželiposvakucenudasakrijesvojidentitet,
na tajnačinsedistancirajućiod ličneprošlosti ipokušavajućida jedelom
opravda,aliikritičkisagleda.
 Početakpripovedanjanaprimarnomnivounaracijeuznakujevisoke
ekspozicionalnosti iposvećenjetzv.kompaktnomopisu(Bohnheim,1982,
str.117;Krings,2004,str.168;Pasula,2017,str.102),dakle,prikazivanju
prostoraisetinga:„Suncejenaizlaskuzlatilosvojimzracimapadinekojesuse
spuštalepremajednojodnajlepšihdolinaSandomirskogvojvodstva.Njegov
sjaj je poput oproštajnog poljupca počivao na zidinama prijatno blistavog
manastra,kojijesaistočnestranebiopunprozora[...]”2(Grilparcer,1964,
str.3). Idiličniopiszalaskasunca,kojesvojimzracima,poputoproštajnog
poljupca,pozdravljaprelepudolinu,kaoipitoresknogmanastira,ukontekstu
daljeradnjemožesetumačitikaonajavazaulazakumračnisvetunutrašnje
priče,kaonaslućivanjenezaštićenostifigura(„dvakonjanika,praćenamalim
brojem slugu”,3 Grilparcer, 1964, str. 3), koje su se u sumrak uputile ka
manastiru.

 3.Prikazivanjeprostorainjegovefunkcije

SpominjanjegeografskihpojmovapoputSandomirskogvojvodstva,
a kasnije i Varšave, ukazuje na Grilparcerovu potrebu da konkretizuje
prostor, odlučujući se za Poljsku, koja mnogobrojnim piscima nemačkog
govornogpodručjau19.vekupredstavljapodsticajiknjiževnuinspiraciju.
Sandomirsko vojvodstvo je posle prvog cepanja Poljske 1772. godine
pripaloAustriji, da bi nakon 1815. godine postalo nezavisni deo Poljske.
Grilparcerovanovelaje,međutim,situiranauprošlost,udobavladavinekralja
Jana Sobjeskog (1629–1696), čija popularnost dostiže vrhunac u pobedi
protivTurakakodBeča1683.godine.Dvajahača,tj.ritera,kojiseuvodena
samompočetkupripovedanja,glasnicisuLeopoldaI,caraSvetogrimskog
carstvanemačkenacije,kojijebiosaveznikSobjeskoguborbiprotivTuraka
(Lorenz,2010,str.10).USandomirskommanastiruimenemačkogcaraostaje
nespomenuto,čimeGrilparcerizbegavaistorijskupreciznostisvojojnoveli
poklanjauniverzalnost(Lorenz,2010,str.11).Sdrugestrane,imepoljskogkraljau
delujeprisutnougermanizovanomobliku,JohanumestoJan(Grillparzer,1967,

2 „DieStrahlenderuntergehendenSonnevergoldetendieAbhängeeinesder reizendsten
TälerderWoiwodschaftSendomir.WiezumScheidekußruhtensieaufdenMauerndesan
derOstseitefensterreichundwohnlichprangendenKlosters[...]”(Grillparzer,1967,str.3).
3 „zweiReiter,vonwenigenDienernbegleitet”(Grillparzer,1967,str.3).
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str.3),čimejeuočljivahijerarhijajezika,aliikulturnasuperiornostnemačka
nadslovenskom.OpisanimpostupkomPoljskaseintegrišeusferuZapadnog
carstva(Lorenz,2010,str.11).
 Opis manastira na ekstradiegetičkom nivou priče ukazuje na
problematičnupolitičkusituacijuPoljskeu19.veku:„Dvastrancasuušlau
određenuprostoriju,ukojojsusamnogopreciznostiinamernopodražavani
starinskišiljatioblici,madajeodaja,kaoiceomanastir,očiglednograđenapre
kratkogvremena”4(Grilparcer,1964,str.3).Opisnovoizgrađenogmanastira
korespondirasagotskimstilomgradnjekojijeizašaoizmodevišeodjednog
vekaprevladavineSobjeskog,takodaseovajanahronizam(Lorenz,2010,
str.13)možeposmatratikaoistorijskiivremenskineprikladan.Uistovreme
pomenutianahronizampotvrđujetezuouniverzalnostiGrilparcerovogdela.
 Opis zatvorenog prostora u manastiru propraćen je isticanjem
atmosferenoći.Postepenopromaljanjemesecaivladavinamiraumanastiru
korespondiraju sa specifičnošću izolovanogživotaunjemu.Pridošliceveć
posamomdolaskudočekujezatvorenakapija(„Zbogvečeri,većzaključana
ulaznavrata,”5Grilparcer, 1964, str. 3), kao i vratar sumnjičavogpogleda.
Vrhunacprimarnognivoapripovedanjazapočinjesusretomriterasaneobičnim
monahomkojijeušaounjihoveodajedapotpalivatru.Detaljnifizičkiopisove
figureuskladujesapovučenimživotomumanastiru.Opisujesenjegovaoronula
odora,pogurenistavtela,prosedakosaibradaipogledʼmanastirskipognutʼ6
(Grilparcer, 1964, str. 5). S druge strane, utisak koji monah ostavlja
na ritere predstavljen je kao mešavina fasciniranosti i straha, divljenja
odlučnosti i snazinjegovogbića izastrašujućegsjajanjegovihcrnihočiju:

„čovekbiseosetiolakšekadabiihširokiočnikapciopetpokrili”7(Grilparcer,
1964, str.5).Monahova reakcijananaizgledbezazlenopitanjepridošlica
o patronu i o osnivanju manastira uvodi notu jezivosti u Grilparcerovu
novelu: „Tada je kaluđer prasnuo u podrugljivi smeh. Naslon stolice na
koji sebiooslonio, slomi seuz tresakpodnjegovimpritiskom; činilo se
da je planuo pakao u pogledu koji je uputio strancima [...]”8 (Grilparcer,

4 „DiebeidenFremdentratenindasangewieseneGemach,welches,obgleich,wiedasganze
Kloster,offenbarerstseitkurzemerbaut,dochaltertümlicheSpitzformenmitabsichtlicher
Genauigkeitnachahmte”(Grillparzer,1967,str.4).
5 „dasbereitsabendlichverschlosseneTor”(Grillparzer,1967,str.4).
6 „klösterlichgesenkt”(Grillparzer,1967,str.6).
7 „manfühlte sicherleichtert,wenndiebreitenLider siewiederbedeckten” (Grillparzer,
1967,str.6).
8 „DabrachderMönchineinschmetterndesHohngelächteraus.DieStuhllehne,aufdieer
sichgestützthatte,brachkrachendunterseinemDruckzusammen;eineHölleschienindem
Blickezuflammen,deneraufdieFremdenrichtete[...]”(Grillparzer,1967,str.8).
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1964,str.6).Stvarajućiambijenthororpriče,monah,stojećiporedkaminau
kojemjepostaviodrvaizapaliovatru,odlučujesenatodazadovolji„ludu
radoznalost”9(Grilparcer,1964,str.6)putnikaiufunkcijiintradiegetičkog
naratorazapočinjepripovedanjeogrofuStaršenskom.

Pričadrugognivoazapočinjetopografskomopozicijomizmeđuselaigrada.
Grof Staršenski prikazan je u svom izvornom okruženju, na selu, gde uz
vino bezbrižno provodi svoje dane. Međutim, prelazak topološke granice
predstavljapreokretuživotunaznačenefigure.OdlazakuVaršavunagoveštava
nepovoljneuslovepogrofa: „[...] crni kišni oblaci gomilali su se na nebu
spremnidasesvakogčasaisprazne;gustimrakvladaojesvudaunaokolo”10
(Grilparcer,1964,str.8).Tamaimračnioblacipropratnisuefektiopisasusreta
između Staršenskog i njegove buduće supruge, ali i nagoveštaj nesrećnih
događajakojićeobeležitinjihovubudućnost.Varšavajeuvišenavrataudelu
predstavljenakaopretećiprostorpoglavnufiguru.Uprimarnojpričionase
spominjekao izvordisharmonijeuživotuStaršenskog:„ʼTo je rđavgradʼ,
rečekaluđer[...].ʼSvakirazdorpotičeiznjegaʼ”11(Grilparcer,1964,str.7).
U okviru sekundarne priče Varšava dobija funkciju nepoželjnog prostora
iz kog stižu samo loše vesti, koje prete da uruše bračnu idilu: „Temnoge
prijatnedogađajeprekidoše,nažalost,neprijatnevesti izglavnoggrada.”12
(Grilparcer,1964,str.14).
 USandomirskommanastiruprisutnesudveženskefigure:Elgainjena
ćerka. Inicijalni opis Elge korespondira sa načelima patrijarhalne kulture:
spominjesenjenatoplaruka,skromnaodećaispodkojesesamonaziruruke
ivrat.Staršenskijezadivljenfizičkimizgledomdevojke:

„Devojkajebilalepa,lepausvakompogledu.Crniuvojci
sujojsekovrdžaliokočelaivrataisaistotakocrnimtrepavicama
uzdizali čar svetloplavih sjajnih očiju do nečeg jedinstvenog.
Bujno izvijene, skoro suviše crvene usne [...]. Jamice na bradi
i obrazima, pa čelo i nos [...] upotpunjavali su izraz dražesne
glaviceičinililepskladsatelomkojejeistovremenobiloivitko
ipuno[...]”13(Grilparcer,1964,str.9).

9 „törichteNeugierde”(Grillparzer,1967,str.8).
10 „[...] schwarze Regenwolken hingen am Himmel, jeden Augenblick bereit, sich zu
entladen,dichtesDunkelringsum”(Grillparzer,1967,str.10).
11 „ʼDas ist eineargeStadtʼ, sagtederMönch [...]. ʼAllerUnfriedengehtvondort ausʼ”
(Grillparzer,1967,str.9).
12 „Soviel günstige Vorfälle wurden leider durch unangenehme Nachrichten aus der
Hauptstadtunterbrochen”(Grillparzer,1967,str.21).
13 „DasMädchenwarschön,schöninjedemBetracht.SchwarzeLockenringeltensichum
StirnundNacken,underhoben,mitdergleichgefärbtenWimper,biszumsonderbarenReiz
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Opisženskogtelaodgovaraočekivanimistereotipnimpredstavamaoženskoj
lepoti, pri čemu se akcenat stavlja na lepotu njenog lica i njegove tipično
ženske karakterike (usne, kosa), te se u Grilparcerovoj noveli insistira na
biološkojkomponentirazličitostiizmeđurodova(Postl,2010,str.164).

Zatvoreniprostorukojijedevojkauvelagrofaoličenjejesiromaštva
i skromnosti, te je samim tim superiornost Staršenskog prisutna ne samo
na rodnom, već i na ekonomskomdruštvenompolju.Elgina životna priča
podrazumeva podređenost muškarcima, koja je prisutna još u predistoriji,
a doživljava svoj vrhunac u kasnijem braku. Žensko telo prikazano je u
Grilparcerovojnovelikaosredstvo trgovine:kakobisepoboljšaosocijalni
imaterijalnistatusElginogoca,onajeʼprodataʼgrofu:„Lašekaprevedoše
ujedanpristojanstan;njegainjegovukćersnabdešepotrebnimstvarima”14
(Grilparcer, 1964, str. 10). Elgin otac manipuliše osećanjima Staršenskog
u ciljuuvećanja sopstvenogkapitala, dokćerku,uprkosnjenojnevoljnosti
dasepribližigrofu,primoravadasežrtvujezaʼdobrobitʼporodice.Odnos
grofaiElgeupočetkujeobeležennjegovimtrudomdajeʼspasiʼodočeve
samovolje,međutim,sobziromnanedostataknjene ličnevoljedapostane
njegova supruga, bračna ponuda se može tumačiti pre kao samovolja
Staršenskogipogrešnouverenjedajesambrakproizvodsimpatijaibliskosti,
anenametnutaobavezadevojkepremaporodici:
„Šta god on bude hteo,ma šta naredio – ona će se poslušno povinovati”
(Grilparcer,1964,str.10).Posed iposedovanjena tajnačinpostajuglavni
motivinovele(Lorenz,1986,str.58).auseoskookruženjenaizgledpredstavlja
povratakgrofauidilu(„slavujevompesmomimirisomcveća,”15Grilparcer,
1964,str.14),naprostorsigurnostiibezbrižnosti,štoseposebnointenzivira
saznanjemdajenjegovasuprugaudrugomstanju.Isticanjegodišnjihdoba,
naime,prolećailetakaoperiodasrećnogiščekivanjapotomstva,kodčitaoca
uvodinapetostuvezi sa situacijomkojasledi:„Kada jeopalo lišće ikad
su suroveoluje,prvivesnicizime,zatresliprozorezamka,približio sečas
koji je Elga želela i koga se bojala. Porodila se [...]”16 (Grilparcer, 1964,

deshellblaustrahlendenAuges.DerMundmitüpprigaufgeworfenen,beinahezuhochroten
Lippen[...].GrübcheninKinnundWangen;StirnundNase[...]vollendetendenAusdruck
desreizendenKöpfchensundstandeninschönemEinklangemitdenFormeneineszugleich
schlankundvollgebautenKörpers[...]”(Grillparzer,1967,str.12).
14 „Laschek ward in eine anständigeWohnung gebracht, er und seine Tochter mit den
Notwendigkeitenversehen”(Grillparzer,1967,str.14).
15 „durchNachtigallenschlagundBlütenduft”(Grillparzer,1967,str.20).
16 „AlsdasLaubgefallenwarundrauheStürme,dieerstenBotendesWinters,andenFenstern
des Schlosses rüttelten, nahte Elgan die ersehnte und gefürchtete Stunde, sie gebar [...]”
(Grillparzer,1967,str.20).
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str.14).Rođenjedevojčicelepepoputanđela17predstavljaispunjenjeosnovne
funkcijeElginog lika–reproduktivnefunkcije, tese injeno teloporedisa
prirodom:„Elga[...] jeopetcvetalakaoruža”18 (Grilparcer,1964,str.14).
Grilparcer veoma vešto integriše fenomene prirode u svoje delo: smena
godišnjih doba, opozicije poput sela i grada i simboli poput ruže samo su
nekiodprimeraovognarativnogpostupka.Simbolružekrozistorijukulture
poprimavišestrukuivišeznačnukonotaciju.SobziromnatodajeElganakon
porođaja „procvetala” poput ruže, integrisanje ovog simbola u delomože
setumačitikaopotvrdaerotskekomponenteženskogtela(Butzer&Jacob,
2012,str.350–351),kaoiznovastečenaprivlačnost,asamimtimiranjivost
uodnosunamuškirod.
 Sobziromnatodafiguramonaha,tj.Staršenskog,predstavljajedini
narativniglasnaintradiegetičkomnivou,problematikaprostorauunutrašnjoj
pričinovelemora seposmatratikao subjektivnapercepcijaprostora.Kada
seživotnaselu,tačnijenaseoskomimanjugrofaopisujekao„mirukući”19
(Grilparcer, 1964, str. 14), podrazumeva se lični spokoj ove figure, koja,
kakoćeseudaljemtokuradnjepokazati,živiuidiličnomneznanjuvezanom
zanjenbračniživot.Osećajblaženstvaubrakuuuskojjevezisaodnosom
izmeđuoca i ćerke.Ona jeopisanakaomajčinodraz, s tim što suElgina
crnakosainjeneplaveočikoddetetazamenjeneplavimloknamaikrupnim
crnim očima. Opis izgleda devojčice korespondira upravo sa osnovnim
crtamaElginoginicijalnogportretisanja,tj.safizičkimkarakteristikamakoje
jeStaršenskiprvobitnouočiopriprvomsusretu.Natajnačinsefiguremajke
ićerkerodnopoistovećuju,aprostornjihovogtelapostajeprostorDrugog.
Tek otkrivanjem skrivenog portreta Oginskog, Staršenski uviđa sličnost
izmeđudevojčiceinjenogbiološkogoca,ponovoističućibojukoseiočiju.
Opisdetetovogizgledasadapoprimaopozitneepitete:„Odandegajegledalo
njegovodetesacrnimzmijskimočima;plavakosa jepalacalakaoplamen
[...]”20(Grilparcer,1964,str.21).Prostorženskogtela,saposebnimakcentom
nalice–nekadašnjeanđeoskolice,doživljavapreobražajuđavolsko.Zmijske
očiikosapoputplamenapostajuplatnonakojegrofprojektujesvojbeszbog
otkriveneprevare.Iznovaseprimatdajebiološkojkomponenti–spoznajada
devojčicanijenjegovaćerkaoduzimajojsvunevinostdetinjstvaiogoljavaje
načistobiološkufunkciju,uovomslučajupropraćenumizoginijom.Simbol
zmije se, pored najčešće povezanosti sa smrću, dovodi i u usku vezu sa

17 „engelschönes,kleinesMädchen”(Grillparzer,1967,str.20).
18 „[...]undElgablühtebaldwiedereinerRosegleich”(Grillparzer,1967,str.21).
19 „FriededesHausesblühte”(Grillparzer,1967,str.22).
20 „Da schaute ihn seinKindmit schwarzenSchlangenaugen an, unddie blondenHaare
lodertenwieFlammen[...]”(Grillparzer,1967,str.32).
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destruktivnomseksualnošćuizavodljivošću(Butzer&Jacob,2012,str.373–
374),dokplamen,izmeđuostalog,simbolizujeuništenjeiizazivanjepatnje
(Butzer&Jacob,2012,str.119–121).Nakrajuintradiegetičkepričegrofće
ćerkuoslovljavatikaodeteipokušatidajeliširodnihkarakteristika,nataj
način je u potpunosti objektivizujući. Postupkomprojektovanjamržnje na
devojčicu,figuraStaršenskogpotvrđujetezuodrugostiprostoraženskogtela
kaoposlediceženskesocijalizacijeukulturikojomdominirajumuškarci.Lis
Irigare[LuceIrigaray]napoljuprostornihmetaforaposebnoističemetaforu
ženekaoogledala.Ponjenommišljenjumuškarcujeuvekiznovapotrebna
reprodukovanapotvrdaspolja,tejefunkcijaženedapredstavljaodrazslike
muškarca i da ponovi tu sliku kao da je ʼnjenaʼ. U njenoj ulozi ogledala
žena nikada ne postaje pojava za sebe, već je redukovana na refleksiju,
tj.mimesismuškog subjekta (Postl, 2010, str. 170). Iz tog razloga se obe
ženske figure u delu – Elga i njena ćerka – mogu tumačiti kao ogledalo
Staršenskog.Utrenucimaradosti,onverujedaonezračeistimosećanjima,
dok, nakon otkrivanja izdaje, on u njima vidi dokaz obmane i, posebno u
ćerki,odraznjenogbiološkogoca.Utrenucimasumnjeuženinuvernostgrof
pomišljaupravonanjenuseksualnost,želećidaprostornesigurnostizameni
prostorombračnepostelje:„Teksadjesebipriznaodasepodozrenje,koje
se u njemu javilo, jednim delom odnosilo i na nju, i sad, osećajući svoju
nepravičnostividevšijeumislimakakobezbrižnousnulaležiudevičanskoj
postelji, osetio je u duši čežnju za njom [...]”21(Grilparcer, 1964, str. 18).
Natajnačinprostorženskogtelapostajebeloplatnonakojemglavnamuška
figuraslikasvojeraspoloženjeiosećanja,dok„očinjegoveduše”projektuju
željenupredstavunafigurusupruge.
 Semantička suprotstavljenost prostora prisutna je i u odnosima na
topološkom nivou. Pored opozicije selo–grad, u Sandomirskommanastiru
seinsistiranakontrastuizmeđuotvorenogizatvorenogprostora.Zatvoreni
prostor,kojiuknjiževnimdelimanajčešćeimafunkcijuoslikavanjaprivatne
sferefigura,uGrilparcerovojnovelipredstavljaprostorobmaneilaži.Staršenski
se suočava saElgomuodajamanjihovogdoma,međutim, ishodnjihovog
razgovoranepredstavljaspoznajuistineopotencijalnojaferiizmeđunjegove
suprugeinjenogrođakaOginskog.Isamgrofpribegavaobmaniuzatvorenom
prostoru–onplaniradaseosvetiženizbogprevare,alikrijesvojeplanove
takoštosezavečeromkažedaje„umoranodputaidaseneosećadobro”22
(Grilparcer,1964,str.23)iodlaziusvojeodaje.
21 „Jetzterstgestandersichs,daßeinTeildesinihmaufkeimendenVerdachtesihrgegolten
hatte, und nun, im Gefühle seines Unrechts, ihr Bild, wie sie sorglos schlummernd im
jungfräulichenBettelag,vordenAugenseinerSeele,entstandeineSehnsuchtnachihrin
seinemInnern[...]”(Grillparzer,1967,str.27).
22 „unpaßundermüdetvonderReise”(Grillparzer,1967,str.35).
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 Zatvoreni prostor za Elgu predstavlja utočište, ali i mogućnost
prikrivanja istine. Na grofovo ispitivanje u vezi sa tajnim posetiocem i
naoptužbekojeon iznosi protiv služavke, njegova suprugamoli da sene
uznemiravamirdoma: „Hladno inezainteresovanomolilaga jeupočetku
da ne remetimir kuće glasnomgrdnjom [...]”23 (Grilparcer, 1964, str. 19).
Kao utočište od potencijalnog otkrivanja njene prevare, ona zatvara vrata
sobe,na tajnačinprostornopotvrđujući izolacijuodmuža ibegod istine:
„Elgajepošlazanjomizaključalavratazasobom”24(Grilparcer,1964,str.
20).Grofova reakcijanaElginoponašanje jeoponašanjenjenogpostupka,
te se osamljivanje u sobi i zatvaranja vrata za sobommože tumačiti kao
prostornaslikaporemećenihbračnihodnosaiprelaziznaizgledharmonične
bračneljubaviuusamljenostinesigurnost.

Sdrugestrane,upravootvoreniprostornudimogućnostgrofudase
upoznasapotencijalnostvarnimpretnjamaponjegovbrak.Urazgovorusa
upravnikomimanja,kojiseodvijauhladudrveta,povrelomletnjemdanu,
Staršenski saznaje o sumnjivoj muškoj figuri koja se šunja oko njegovog
dvoraikojojslužavkanoćuutajnostiotvarakapijeipuštagauodaje.Pokušaj
grofaiupravnikadauhvatenavodnogzločincanadelupropraćenjeidiličnim
opisomnoćnogkrajolika:„Mesecjerasipaosvojesrebroprekomirnousnulog
predelaizamak,kojijeprednjimaležao,pretvaraoublistavivilinskidvorac”25
(Grilparcer, 1964, str. 18). Grilparcerova tehnika kontrastranja, dakle,
prikazivanjaidiličnog,čakbajkovitogprostora,sjednestrane,iunutrašnjeg
nemirafigure, s druge strane, jedan je odosnovnih principa strukturisanja
naracijeuSandomirskommanastiru.

Izolovani prostor osmatračnice ima dvojaku funkciju u radnji
Grilparcerovenovele.OnjeizElgineperspektiveprikazankaoostrvskiprostor
(Lynch,1960,str.107;Pasula,2017,str.53).Uprkosnjegovojblizinizamku,
onjeizolovaninepovezansaostalimprostorima.Dosamogzavršetkaradnje
u intradiegetičkoj priči osmatračnicapredstavlja prostorElginogneznanja,
aliipotrebudaotkrijenjegovznačajzagrofa,dadokažesumnjuunjegovu
nevernostkojasepotencijalnoodigravaizazidina.Međutim,sobziromna
Elginu prevaru, osmatračnica se pre može tumačiti kao prostor straha od
razotkrivanjaistineiprojekcijasopstveneprevarenasupruga:„Aliotkrivanje
tajneoneosmatračnicenećešsprečiti.Jaličnomoramdavidimštaonaskriva”26
23 „Kaltundteilnahmlosbatsieihnanfangs,dieRuhedesHausesnichtdurchseinlautes
Scheltenzustören[...]”(Grillparzer,1967,str.29).
24 „ElgafolgteundschloßdieTürehintersichab”(Grillparzer,1967,str.29).
25 „DerMondwarfseinSilberüberdieruhigschlummerndeGegendundverwandeltedas
vorihnenliegendeSchloßineinenschimmerndenFeenpalast”(Grillparzer,1967,str.27).
26 „AberdieEnthüllungdesGeheimnissesjenerWarteersparstdudirdochnicht.Ichmuß
selbstschauen,wassieverbirgt”(Grillparzer,1967,str.38).
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(Grilparcer,1964,str.25).
Razotkrivanjeistineikobnidogađajiunoveliodigravajuseuponoć,

kadajesveusnuloitihouzamku.Kretanjegrofa,njegovesuprugeićerke
ka osmatračnici psihološki se intenzivira ponovnim uvođenjem elemenata
horora:„Noćjebilaprohladnaitamna.Hiljadezvezdasu,doduše,svetlucale
nacrnomnebu,alimesecnijeobasjavaousamljenustazuovihkojisuišli[...]”27
(Grilparcer,1964,str.26).Grilparcerovapotrebadaopisomatmosferenoći
epitetimapoput„tužnoobojen”i„usamljen”nagovestinadolazećutragediju,
sjednestranekorespondirasanjegovimprofilomdramskogpesnika,dok,s
drugestrane,prostorudodeljujefunkcijuogledalaunutrašnjegsvetalikova.

IspredosmatračniceStaršenskisuočavaElgusasvojimsumnjamau
njenunevernost inapominjejojdaneulaziakonijespremnadasesukobi
sa istinom.Niovogputasegrofovasupruganeodlučujena iskrenostkoja
je karakteristika otvorenih prostora u noveli, već, naizgled samouvereno,
insistiradauđeuosmatračnicu.Opisovogzatvorenogprostoraukazujena
njegovuskromnostiskučenost,čimesuifigurekojeulazeunjegazarobljene
poputživotinja:„Pelisuseuskimzavojitimstepenicamakojesuvodiledo
nekihistotakozaključanihvrata”28(Grilparcer,1964,str.27).Tekotvaranjem
zaključanih vrata ulazi se u prostranu prostoriju koja predstavlja konačni
prostor uElginomživotu i tumači se, upravo zbog svojeprostranosti, kao
mesto otkrivanja istine i razrešenja (dramskog) konflikta Grilparcerove
novele. Prostorija se preobražava u tamnicu spoznajom da je grof u njoj
zatočioElginog ljubavnikaOginskog,koji tamoprovodidanenaslami iu
okovima.Ubivšisuprugu,Staršenskipodmećepožaruosmatračnici,na taj
načinpokušavajućidaizbrišeprošlostivatrompročistisvojaiElginazlodela.

Novela Sandomirski manastir završava se na ekstradiegetičkom
nivouodlaskomstranacaizmanastira.Njihovoputovanje,tj.kratkiopisrute,
dajuintradiegetičkomnivouposebnoznačenje:„OtišlisuuVaršavu,rešeni
danapovratkusaznajuneštovišeomonahu[...].Aliizvesnepromeneutoku
njihovihposlovaodredilesuimdrugiputzapovratak,inikadvišenisuništa
čuliotomkaluđeruiomanastirukodSandomira”29(Grilparcer,1964,str.31).
Saznanjemdaseputnici,iakozaintrigiranimonahovompričom,nikadaviše

27 „Die Nacht war kühl und dunkel. Die Sterne zwar schimmerten tausendfältig am
trauergefärbten Himmel, aber kein Mond beleuchtete der Wandler einsamen Pfad [...]”
(Grillparzer,1967,str.39).
28 „Sie stiegen eine schmaleWendeltreppehinan, die zu einer gleichfalls verschlossenen
Türeführte”(Grillparzer,1967,str.41).
29 „SiezogennachWarschauundnahmensichvor,aufderRückreiseweitereKundevon
demZustandedesMöncheseinzuziehen[...].ÄnderungeninihrenGeschäftenschriebihnen
eineandereStraßezurRückkehrvor,undniehabensiemehretwasvondemMöncheund
demKlosterbeiSendomirgehört”(Grillparzer,1967,str.47).
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nisuvratiliumanastir,naratordoprinosiutiskudaseradnjaintradiegetičke
priče vezuje za neki daleki, nepristupačni prostor, u nekom izmišljenom
vremenu,dajeobavijenavelommisterijeidajesamopotencijalnoukorenjena
uʼstvarnostiʼfikcionalnogsvetanovele.

4.Zaključak

Problematika ʼdrugostiʼ prostoraprisutna jeunoveli nadvanivoa.
Prvi nivo odnosi se na odabir Poljske kao prostora radnje. Grilparcerova
Poljskapredstavljanepoznanicuokojojputujućiriterističusamokratkiutisak
(Lorenz,2010,str.22).Grilparcerkrozseoskiprostorovedržaveprezentuje
ono strano:na istoku sečinida je svemoguće,poput zabranjenih strasti i
ubistva koji ostaju pravno nekažnjeni. Sandomir u noveli leži na granici
izmeđuistorijeimašte,civilizacijeidivljine(Lorenz,2010,str.15–16).

DruginivoodnosisenaprostortelaiisticanježenskogkaoDrugog.
Krozprizmuotvorenogizatvorenogprostoraunovelisesagledavajuodlike
ženskihfiguraisuočavajukakobiološkekarakteristikedvarodatakoinjihova
socijalnasuperiornost i inferiornost, iskrenost iprevrtljivost,velikodušnost
i nezahvalnost. Konfliktima prikazanim u intradiegetičkoj priči Grilparcer
stvara dramsku napetost, time približavajući lik Elge monumentalnim
figuramaiznjegovihpozorišnihkomadapoputMedejeizZlatnogruna(Das
goldeneVließ)iliBankbanusovesuprugeErniuVernomslugisvoggospodara
(EintreuerDienerseinesHerrn)(Politzer,1990,str.147,191).

539

Problematikauprostoraunoveli„Sandomirskimanastir”FrancaGrilparcera



LITERATURA

Primarnaliteratura

Grillparzer,F.(1967).DasKlosterbeiSendomir.Stuttgart:Reclam.
Grilparcer,F.(1964).Sandomirskimanastir;Ubogisvirač.MaraJovanović
 (prev.).Beograd:Izdavačkopreduzeće„Rad”.

Sekundarnaliteratura

Bonheim,H.(1982).TheNarrativeModes:TechniquesoftheShortStory.
 Cambridge:Brewer.
Butzer,G.&Jacob,J.(Hg.).(2012).MetzlerLexikonliterarischerSymbole.
 2.Auflage.Stuttgart:Metzler.
Grillparzer,F.(1963).SämtlicheWerke.Hg.vonP.Frank&K.Pörnbacher.
 Bd.3.München:Hanser.
Krings,C.(2004).ZurAnalysedesErzählanfangsunddesErzählschlusses.
 InP.Wenzel(Hg.).
EinführungindieErzähltextanalyse:Kategorien,Modelle,
 Probleme(163–179).Trier:WVT.
Lorenz,D.C.G.(2010).DieFaszinationmitdemOsten:Polenbei 
Grillparzer,HeineundFreytag.JahrbuchderGrillparzer-Gesellschaft,
 3/23,8–22.
Lorenz,D.C.G.(1986).Grillparzer:DichterdessozialenKonflikts.Wien,
 Köln,Graz:Böhlau.
Lynch,K.(1960).TheImageoftheCity.Cambridge:Mass.
Obermayer,A.(2001).DieBedeutungdesRahmensinGrillparzersNovellen
DasKloster bei Sendomir undDer arme Spielmann. InT.Mehigan&G.
Sauder(Hg.).RomanundÄsthetikim19.Jahrhundert(45–61).St.Ingbert:
RöhrigUniversitätsverlag.
Pasula,M.(2017).Odistorijekafikciji:Roman„Grethen”autorkeRut 
 Berger.NoviSad:Filozofskifakultet.
Politzer,H.(1990).FranzGrillparzeroderDasabgründigeBiedermeier. 
 Wien,Darmstadt:PaulZsolnayVerlag.

540

MilicaPasula



Postl,G.(2010).KörperlicherRaum:GeschlechtundPerformativität.
 InS .Günze l (Hg. ) .Raum:Ein in terd i s z ip l inäresHandbuch
 (162–176).Stuttgart:Metzler.
Viviani,A.(1972).Grillparzer-Kommentar.Band1:ZudenDichtungen. 
 München:Winkler.

MilicaPasula

DIERAUMPROBLEMATIKINFRANZGRILLPARZERSNOVELLE
DASKLOSTERBEISENDOMIR

Zusammenfassung

DieNovelleDasKlosterbeiSendomir,dieinliteraturwissenschaftlichen
Forschungenseltenbehandeltundoftnegativcharakterisiertwird,stelltden
erstenepischenVersuchdesösterreichischenDramatikersFranzGrillparzer
dar.IndiesemBeitragwirdderRauminGrillparzersNovelleanalysiertund
auf dieHauptmerkmale der topologischen und topographischen textuellen
Ebenen hingewiesen. Ziel des Beitrags ist es, die Raumproblematik auf
der sematischen Textebene mit der geschlechtlichen Raumerfahrung in
VerbindungzubringenundsowohldiewichtigstenMetapherndesweiblichen
KörpersalsauchdieGeschlechterdifferenzhervorzuheben.Dabeiwirddas
Vorhandensein von zwei narrativen Ebenen und zwei Erzählinstanzen in
Betrachtgezogen,deren(zweifellos)männlicheStimmensowohldenVerlauf
derGeschichtealsauchdiePerzeptionundRezeptionderwenigenweiblichen
Figurendeterminieren.

Die Problematik desAnderen wird in diesem Beitrag in zweierlei
Hinsichtgedeutet.EinerseitsstelltPolenalsHandlungsraumdasFremdeund
dasUnbekanntedar,indemallesmöglichscheint.GrillparzersPolenliegtim
Grenzgebiet zwischenGeschichteundPhantasie,ZivilisationundWildnis.
AndererseitswirddasAndereimKontextdeskörperlichenRaumsunddes
Weiblichenerläutert.DurchdasPrismadesoffenenundgeschlossenenRaums
inderNovellewerdendieMerkmalederweiblichenFigurenbetrachtetund
dieGeschlechterdifferenzsowohlimbiologischenalsauchimsozialenSinne
analysiert.

Schlüsselwörter:FranzGrillparzer,Raumsemantik,GenderStudies,
körperlicherRaum,geschlechtlichesAndere
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Више разреде гимназије и факултет завршио је у Београду, гдје је провео
својраднииживотнивијек.УКрајујевцу1912.годинештампајединукњигу
пјесма Златни даси у сопственом издању, а Срезојевићеве приповијетке
(„Врбица“и„Глад“)доносечасописиДело (1910)иНововреме (1911).Иако
је јединаСрезојевићева књигапоезијештампана умаломбројупримјерака,
сачувана у свега неколико, а тек у наше вријеме два пута прештампавана,
ипакје,захваљујућислухунеколицинекритичараиантологичара,сачуванаод
потпуногзаборава.

У раду ћемо анализирати Срезојевићеву пролетерску и љубавну
поезију,какоуконтекстуепохеукојојствара,такоиупогледуутицајаевропске
лектире,којасеодразиланапјесниковописмо.Посебнупажњупосветићемо
анализикомпаративнихвезасапоезијомМ.Ј.ЉермонтоваиА.А.Блока,ау
погледуљубавнихпјесамаосвијетлићемоњеговевезесаДучићем,Ракићеми
Верленом.

Кључне ријечи: Душан Срезојевић, пролетерска поезија, љубавна
поезија,утицај,подстицај.

1 mirjanalc@yahoo.com
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1.0.КојеДушанСрезојевић?

За пјесника Душана Срезојевића слободно можемо рећи да се
својимживотомипјесничкимписмомпридружиоонојскупинипоета
које називамо уклетим пјесницима. Ријеч је о књижевнику без лица2
и споменика, пјеснику који је завршио у душевној болници и у њој
преминуо у тридесетој години живота, чији је гроб прекопан и који
јечекаовишеодполавијекадасе,текседамдесетихгодинапрошлог
стољећа,научнојјавностиколико-толикорасвијетлињеговабиографија.
МиодрагПавловићсвојевременојетачнозабиљежиокакојеСрезојевић
пјесник„[...]којијенајмањеписао,окомесенајмањеписалоиокомесе
најмањезна“(1964,стр.95).ГотоводеценијајепрошлаодПавловићевог
суптилногпозиваистраживачиманасавременочитањеипреиспитивање
дјелаовогапјесника,дабисе1972.годинеогласиокритичарДрагутин
Огњановић са књигом Трагични визионар Душан Срезојевић.3
Захвaљујући Огњановићевом деценијском истраживању умногоме је
реконструисан Срезојевићев кратак животни вијек и обимом невелик
пјесничкиопус.ОнпрвидоносиСрезојевићевебиографскеподаткеи
циониззанимљивихсвједочењапјесниковихпријатељаисавременика.

ПородицаДушанаСрезојевићапотичеизМавровауМакедонији,
а у Србију су се доселили, по свједочењу пјесникове сестричине,
учитељицеМилицеПетковић, бјежећи од турске одмазде.Димитрије,
отац Душанов, из Маврова је морао побјећи са супругом и нејаком
кћерком,наконштојеусмртиоТурчинакојисезагледаоуњеговумладу
жену.ПрвобитносесапородицомнастаниоуЧачку,алипослијесмрти
супруге одлази у Јагодину, гдје се жени други пут Драгом, кћерком
угледног трговца Јеремије Гајића. Захваљујући његовој помоћи он
убрзопостајевјешткафеџијаипекар.Имаојечетирисина:Владимира,
Душана,ПетраиНиколуитрикћери:Зорку,ЖивкуиЛепосаву4.Душан
Срезојевићјерођен12.октобра1886.годинеуЈагодини,укојојјеучио
основнушколу и гимназију до мале матуре. Више разреде гимназије
завршио је у Београду, а осми окончава ванредно. Пошто не добија
стипендију за питомца медицине, Срезојевић одлучује да изучава
књижевност, на групи за српски и француски језик и националну

2 НепостојиниједнасачуванафотографијаДушанаСрезојевића.
3 Књига Трагични визионар Душан Срезојевић штампана је у издању библиотеке
„Замак културе“ у Врњачкој Бањи и представља полазну тачку за изучавање
пјесниковогживотаидјела.Наовоиздањеурадучестоћемосепозивати.
4 Душановабраћаисестрe,каоиродитељи,поумиралисуодтуберкулозе,одкојеје
ипјесникболовао.
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историју на Филозофско-историјском факултету у Београду. Студира
у класи Богдана и Павла Поповића, Јована Скерлића, Александра
Белића,ЉубаЈовановићаидругихеминентнихпрофесора.Дипломирао
је 1911. године, као један од најбољих студената, али ни то му није
помогло да добије посао у Београду, гдје је планирао наставити
школовање и публиковање већ припремљене свеске пјесама. Прво
запослењеСрезојевић добија још као несвршени студент у приватној
гимназији у Ћуприји, али послије низа скандала и неспоразума са
директоромшколеинаставнимколективом,биваразријешендужности.
Послије другог неуспјешног покушаја да добије посао у једној од
београдских школа, пјесник добија запослење у Другој крагујевачкој
гимназији,гдјепредајесрпскиилатинскијезикдојануара1913.године.
У јагодинској гимназији предаје француски језик једно полугодиште
школске1912/13.

Боравак у Београду, гдје је још као студент држао приватне
часове, у великој мјери одредиће каснији Срезојевићев живот. Током
студирања пјесник је једно вријеме подучавао Јованку, кћер дворског
апотекара Ђурића, и то је, показало се касније, преломни догађај у
његовом животу. Срезојевић се заљубио у своју ученицу, па је по
окончањустудијапочеои јавнодаиспољаваосјећањаунизуписама.
Међутим,дјевојкасеувријемењеговогслужбовањауКрагујевцуудала
заКостуПетровића,тадаједногоднајбогатијихБеограђана.Срезојевић
за ову новост у дјевојчиномживоту није знао, па јој приликом једне
посјетеБеоградупоклањакорпуцвијећауздискретнописмонаписано
нафранцускомјезику.ПисмојезавршилоурукамаЈованкиногмужаи,
наравно,догодиосескандал.ПјесникјепријављенУправиграда,ада
би се ствар заташкала,Срезојевић завршаванапосматрањууОпштој
државној болници, одакле бива упућен у Душевну болницу. Да ли је
пјесникумнооболиоиакојестекаквајебилаприродањеговеболести?

„Љекари су констатовали „манију гоњења“ (paranoia persecutaria), а
штампаје,користећиовајнемиодогађај,аферупретворилаустраначку
јавнуполемику.ЊеговимслучајемактивносусебавилеРадничкеновине
иБалкан,којисуунеколиконаврата,атоком1913.и1914,писалео
недужномпјеснику,којијездравстрпанулудницу“(Огњановић,1972,
стр.19).

Пјесник је већ и раније показивао знаке душевног обољења, о
томепостојеисвједочанствасавременика,алинијемораобитиизвргнут
јавномруглуинатајначинпостатипредметновинскихнатписа,тепод
пратњомполицијебитипослатнапосматрањеуболницу.
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Умеђувременуод туберкулозему умире отац, а брати сестра
већ носе клицу, па пјесник, коме се смјењују тренуци чистог лудила
сапотпуносвјеснимтренуцима,бивапривременопуштенизболнице
(1914). Међутим, од маја 1915. године насилно је враћен у Општу
душевну болницу у Београд, гдје је умро 2. фебруара 1916. године5
од туберкулозе. До гроба га је испратио јединоПетар Кочић, који се
истовремено задесио у болници. О пјесниковим посљедњим данима
пишеМиланЈовановићСтоимировић(1922,стр.349−363),тадаписар
уДушевнојболници.Утексту„ПетруКочићуInMemoriam“,срећемо
реченицеиоњеговомнеобичномпознанствусаДушаномСрезојевићем:

„ЧимсамдошаоуДушевнуБолницу,чимсамдобиоуњојстан,икад
сам се средио, покушао сам да створим себи једну средину колико
толико могућну, да бих могао да живим у оној страшној кући, која
заиставређаосетљивудушуислабосрце.Требалојеонакосамибез
друштвамењати са некиммисли и делити бригу, и ја се упознах са
ДушаномСрезојевићемиП.Кочићем.ПриродаСрезојевићевеболести
онемогућавала је сваки разговор. Он је био болесно горд, куцнув у
узвишенозвоноиосетившидасепредњимбудиуниверсалназагонетка
ствари... Сем тога он је био свађалица, а његова болест увек му је
давалаповодазабесмислицеинепристојнемисли,које јеизражавао
безустезања“.

ДушанСрезојевић је прије одласка у болницу написао укупно
тридесетак пјесама и двије приповијетке6, наглашено социјално-

5 Око године смрти Душана Срезојевића било је извјесних недоумица. Богдан
ПоповићјеуАнтологијиновијесрпскелирике,штампане1936,навео1914.каогодину
пјесниковесмрти.Сматрајућидајеонатачна,истугодинуодПоповићапреузимају
ЗоранМишић,ВелиборГлигорић,БожидарКовачевићиВаскоПопа.Упокушајуда
читаоцимаосвијетлималопознатуСрезојевићевубиографију,ДрагутинОгњановић
првиизноситачнеподатке.УтомтрагањубићемудрагоцјеннекрологоКочићу,који
јенаписао„портретиста“МиланЈовановићСтоимировић
6 Приповијетку „Врбица“ овјављује часопис Дело (1910, XV, 54), а другу, „Глад“,
штампа Ново Време наредне године. Прва приповијетка за тему има несебичну
љубавболеснемајкепреманејакомсину,аатмосфером,темомиглавниммотивом
умногомеподсјећанаприповијеткеизЦртицаизмојемладостисловеначкогписца
ИванаЦанкара,особитона„Десетицу“и„Шољицукафе“.Мајчинликпожртвоване
и достојанствене шваље контрастиран је лику лихвара станодавца и грамзивог
трговца,којиуњојињеномсинупрепознајусамодруштвениталог.Мајчинасмрт
уизнајмљеномстануисликадјечакакојикрозпрозоргледавеселудјецу,показују
Срезојевићевеидејнеисоцијалнеставове.Сличнајетематикаиприповијетке„Глад“,
тенденциозноипригоднописане.Бунтовне,оштреутонуиписанеуизразитогрубој
прозној експресији, ове приповијетке понајбоље показују Срезојевићеву немоћ да
„ослика“социјалнустварностсвогавремена.
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критичке, али тематски конвенционалне и пригодне. У Душевној
болниципјесникјенајвјероватнијеписао,алиизањеганемаоставштине.
„Засобомјеоставиогомилусписамеђукојимасеналазииједандневник
[...].Нажалост,свејетоспаљено“(Огњановић,стр.26).Иакојеједина
Срезојевићева књига поезије штампана у малом броју примјерака,
сачуванаусвеганеколико,атекунашевријемедвапутапрештампавана,
ипак је, захваљујући слуху неколицине критичара и антологичара,
сачуванаодпотпуногзаборава.
2.0.Стваралаштвоиутицаји

У јединој збирци пјесама Златни даси, коју је Срезојевић
штампао о сопственом трошку 1912. године у Крагујевцу, налазе се
двадесет и двије пјесме. Збирка јештампана без подјеле на циклусе,
узнеколикопразнихстраницанасредини (што јеочигледнобиочест
случај код ондашњих приучених штампара), а пјесме су тематски
уређенебезнекоглогичкогсадржаја,невјештои,чининамсе,унекој
журби.Такође,пјесма„Сенке“,штампанауБранковомколу1909.године
(XV, бр. 48, стр. 567) изостављена је, као и садржај пјесама.
Највјероватније је пјесник имао намјеру да неке од пјесама коригује
илидопуни,каошто је торанијечинио.Ипоредодсустваподјелена
циклусе,пјесмеузбирциЗлатнидаситематскисуразнородне,папоред
рефлексивнихпјесама,којесумеђупрвимапривуклепажњукритичара,
имамо љубавну, дескриптивну и пролетерску поезију. У раду ћемо
посебну пажњу посветити Срезојевићевој пролетерској и љубавној
поезији,какоуконтекстуепохеукојојствара,такоиупогледуутицаја
европскелектире,којасеодразиланапјесниковописмо.

2.1.Пролетерскепјесме

Душан Срезојевић се још као гимназијалац заносио идејама
СветозараМарковића,анајвјероватнијесеподутицајемсоцијалисткиње
Милице Трепчанин и младе књижевнице Лепосаве Мијушковић,
пријатељице из Јагодине, придружио радничком покрету Димитрија
Туцовића и у његовој Борби штампао неколико пјесама. Срезојевић
јебиозаступљениудругимлистовимаичасописимасоцијалистички
оријентисаним: Ново време, Социјалист, Звезда и Покрет. Под
уредништвом Јована Скерлића, чак је и Српски књижевни гласник
објавиоњеговупролетерскупјесму„Позив“.

Колико је пјесник дубоко вјеровао у пролетерску идеологију и
европскусоцијалистичкулитературусакојомсеупознаопрекоТуцовића,
свједочи ињегов однос према ЈовануСкерлићу.О извјесном расколу
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између Срезојевића и критичара оставиће занимљиво свједочанство
А.М.Веселиновићутексту„СећањенапесникаДушанаСрезојевића“,
објављеномучасописуКораци(1967,II,бр.3,стр.55−59).Веселиновић
тврдикакомујеСрезојевићказивао:

„СаСкерлићемсамсеприпоследњемдијалогурастаозаувек,ионме
јеозначиокаосвогнепријатеља.Биоми једошаоповољантренутак
дамукажемсвеоноштосамодавномислио.Наиме,пребациосамму
штојенапустиовеликусоцијалистичкуидеологијуиприхватиоуску
националну.Затим,штојенапустиоСоцијалистичкупартијуиуписао
се у Самосталну радикалну. И, најзад, што се он, са тако великим
способностима,спустиотаконискодабудесамосталац–посланикса
претензијамадапостанеисамосталацминистар.“

Бунтован и необуздан, исувише искрен да би прећутао оно
што га тишти, Срезојевић критичару не може да опрости одступање
од социјалистичке идеологије. Скерлић ће, са друге стране, као
социјалистичкогпјесникаподвућиКостуАбрашевића7,аоСрезојевићу
утомпогледуникаданећенипромишљати.

Радомир Константиновић (1983, стр. 376) истиче Срезојевића
каонајизразитијегпјесникапролетерскеидеологијеуСрба,аМиодраг
Павловић издваја неколико пјесама као „[...] часних почетака наше
социјалнепоезије“(1964,стр.100).Разликујућисетематскиодтоновакоји
сувладалиутадашњојсрпскојпоезији,овепјесме,какокажеПавловић
„[...] у себи садрже снажан песнички занос и праву песничку наду“.
Међутим,наовоммјестуморамосесложитисаставомМиливојаНенина
(2006,стр.304),покомеСрезојевићникаконеможестајатинапочетку
социјалне поезије, јер се „[...] знак једнакости између пролетерске и
радничке поезије никако не може подвлачити“. Пролетерска поезија,
за разлику од социјалне, почива на најави револуције и губи сваки
смисао, тј. гаси се послије ње. Одликује је повишен, реторички тон
и бунт против постојећег друштвеног поретка. Она преузима нешто
из социјалне поезије, али се „[...] од описа социјалних прилика иде
даље,позиванареволуцију,каговоруонеминовноститереволуције“
(Ненин, 2006, стр. 304). Једна од најважнијих ријечи пролетерске
поезије јесте одмазда. Јован Скерлић је у тексту о Абрашевићу

7 Видјети:ЈованСкерлић,Једансоцијалистичкипесник.КостаАбрашевић:„Песме“,
у:Критике(избориредакцијаРадомирКонстантиновић).НовиСад−Београд:Матица
Српска−Српскакњижевназадруга,1971,стр.97−108.
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упрво истакао именицу „одмазда“, биљежећи какo су његове
„[...] песме гнева, песме претње, које предсказују одмазду народну“
(1971, стр. 104). Пролетерске пјесме изискују, дакле, акцију а не
моралисање.Уњимабуктинезадовољство,револт,побунаинепрестана
борба,алисанестанкомреволуције,нестајеипролетерскепоезијеитек
тадаможедапочнерадничкапоезија.

ДрагутинОгњановићсвојевременојеСрезојевићевупролетерску
поезијуиздвојиоуциклусподназивом„Песмекојетуку“,смјестившиу
његасљедећепјесме:„Мојојлири“,„Позив“,„Местоуводногчланка“,
„Pereat“,„Гладијатори“,„Пролетеровапесма“и,зачуђујуће,„Носталгију“.
ПјесмајепрвипутобјављенауБранковомколу1911.године(год.XVII,
бр.29и30,стр.456).Пишућимонографијупоменутогчасописа,Синиша
Живковић истиче како у њему никада нису штампане Срезојевићеве
пролетерске пјесме, јер је тадашњи уредник Милан Будисављевић
показивао отклон, или боље рећи опрез, према овај врсти поезији.
Живковић биљежи да јеСрезојевић пролетерске пјесме објављивао у
партијским листовима, док је у Бранковом колу објавио седамнаест
пјесама, а у збирку је унио њих четрнаест (в. Живковић, 1986,
стр. 84−149). Пјесма „Носталгија“ нема у себи пролетерског бунта,
нитистиховекоји„туку“;уњојнемапозиванаборбу,нити„пиштидух
људскимеђу оковима“ (стихови из „Пролетерове песме“), већ дубоке
резигнације и песимизма. Она би се, по мотиву који обрађује, прије
могласврстатиутзв.визионарскепјесме.

Упрведвијестрофепјесмедајесесумнорнасликазимскогјутра
маленогаградаукомевукусемутнесилуетељуди,одлазећинапосао:

Узимскојутромаленогаграда
Вукусемутнесилуетељуди.
Оловниоклопнепојамнихјада
Тиштиум,грозно,дасеизлуди.

Предперспективомневољногапута,
Личећикаквојчудовишнојбуби,
К’оубунилусилуеталута
Замишљукојесмисаосегуби.8

8 Сви стихови Срезојевићевих пјесама биће цитирани према: Душан Срезојевић,
Златни даси и друге песме, приредилиМиливојНенин и ЗорицаХаџић. Београд:
Службенигласник,2008.
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Иаконинаједноммјестунеказујеексплицитно,Срезојевићупрвојстрофи
ипакподвлачиразликуизмеђусебекаопјесника–посматрачаипука,
тј.мутнесилуетељуди,каснијесведененачудовишнубубу.Заузимајући
супериорну позицију наспрам колоне људи, он показује и примарну
разликуизмеђуњих: пукнемисли, већживотариумукотрпномраду.
Пјесника поглед на свијет у коме битише немислећи човјек (па је
стога и сведен на силуету), претвара у оловни оклоп непојамних
јада. У традиционалном погледу на сликање портрета, силуета би
представљала профил човјека или објекта, кога би чинила скица која
осликава спољашње линије, док је унутрашњост бивала једнобојна,
најчешћецрна.Такојеуовомслучају.Одтрећестрофепјесме,кадасеу
пукуродивјераупостојањедругачијегбољегживота,ињиховесилуете
попримићебоју,аочигрозничависјај.Пјесмасезавршаваколективном
епифанијом:

Застремишесвеглавеувисину,
 Сочимамутног,грозничавогсјаја,
 Загњуренимубезданудубину

Пурпурнихњивапруженихбезкраја.

У прве двије строфе пјесме присутан је снажан отпор према
малограђанској учмалости и просјечности, па уз пјесников вапај
одјекујеиНичеовозазирањеод„руље“.НичеовнатчовјекуEcceHomo
je Заратустра – тип aристократе, гордог интелектуалца, који је рођен
давладаидасеуздижеизнадоколинекојагаокружује.Срезојевићев
натчовјек није, наравно, носилац неке више поетске или филозофске
идеје,алионје,инспирисанНичеовимсхватањима,постаобеспоштедни
борац,когаводиискључивомисаоканапретку.Тајнатчовјекјеокренут
ка будућности, ка побједи пролетерске идеологијe, па је с тога и док
грми„диваниузвишен“.

Упрограмскојпјесми„Мојојлири“,Срезојевићузвишен,силан
и горд тражи „песме које туку“, позивајући на револуцију која већ
„Тамницуљудску из коренаљуља“.Отуда се занесен, уохолој сенци,
обраћасвојојлири:

Знај!Тоутеби,јошсен,јошнерођен,
ГрмиНадчовекдиваниузвишен.

Поводом ових стихова Тин Ујевић је подсмјешљиво забиљежио
како је Срезојевић „човјека пролетера гурно у наручaj Übermenschu“
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(1912:158−159),невидјевшипритомебуђењеистогнатчовјекау још
неколикопјесамаизЗлатнихдаха.Упјесми„Гладијатори“Срезојевић
пјева:

Анасвршетак,задовољнајако,
 Разићићесегомилаваљана.
 Никонећезнатидајеборацтако
 Жртвованрадињегаготована.

 Накапијамаспуштенесурезе.
 Цвилестројевипреноштокрену.
 Тренутаксвечан,силан,ипунјезе:
 Гладијаторисуушлиуарену.

Није Срезојевић пролетера гурнуо у наручaj Übermenschu, већ је
„[...]тагомилаваљанагурнулаовогборцаКарлаМарксаправцемНичеа“
(Константиновић,стр.393).Његовнатчовјекпредстављасимболпобуне
интелектуалца, прије свега. Борбен, занесен и непоткупљив, морао је
Срезојевићусмутновријеме,пробудитигоростасаусеби.Истогоног
горостасакојигрмиисијеваупјесми„Позив“,уздижућисенатајначин
каопобуњеникнадравнодушнимсвијетом:

 Уменикипи,бесмехваталуди,
 Демонскаватрапрождиреме,гори,
 Горостасједануменисебуди
 Сакојимниконесмедасебори.(Нашкурзив)

Немирење са социјалним неправдама, дакле, дато је кроз Ничеов
елитизам:пролетерпостаје„Натчовјек“.Управотусекријепјесникова
дубока вјера у снагу и „вољу за моћ“ револуције. Отуда и много
химничностиизаноса,којичестоводеупатетику,каоупјесми„Позив“
и„Пролетеровојпесми“.Садругестране,призвукНичеовихсхватања
отрагичнојистиниљудскогаживотауСрезојевићевомпјевањудобија
снажанидубоктон.
 Када је ријеч о Срезојевићевом пролетерском пјевању, поред
Ничеовогутицаја,опажасеиутицајрускихпјесникаМ.Ј.Љермонтоваи
А.А.Блока.Љеромтовљевапјесма„Умирућигладијатор“(„Умирающий
гладиатор“),испјевана1836.године,9свакакојемоглабитиинспиративна

9 Пјесма„Умирућигладијатор“првипутјештампана1842.учасописуОтаџбински
записи, без посљедње двије строфе. У цијелости је први пут објављена 1844. у
новинама„Русија“.
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за настанакСрезојевићевог „Гладијатора“.Она има исту тему и исти
пјесничкиставпремаграђанској„руљи“,којаузбуђенокличепратећи
борбудосмрти.Љермонтов јепјесмусачиниоиздвадијела,одкојих
сваки носи властито значење, а уједињује их алегорија, коју пјесник
вјештоспроводи,удружујућидогађајеизпрошлости(борбегладијаторау
старомРиму)исадашњости(„Европестаре“,измученеуНаполеоновим
ратовима).Упрвомдијелупјесме,Љермонтовописујеборбугладијатора,
којаможеиматисамоједанисход–смртједногодробова.Надумирућим
борцемниконећепуститусузу,већћеентузијастичнапубликаклицати
побједнику. Пали јунак изгубиће живот бесмислено, а пјесник ће
резигниранозакључити:

 Ал’залуд–падеједанробкозверугају,
 ВесељеРимуразблудномонплатиглавом...
 РазвратниРиме,збогом,збогомимојродникрају...10

ЕвропаиуњојрастрзанаРусија,уЉермонтовљевојперцепцијипотпуно
субезвриједнеислабевоље;онесупотрошачијефтиногзадовољстваза
којиморајуплаћатиданакнесамоувидуслободе,већиживота.
 Срезојевић своју пјесму гради на истој идејижртвовања зарад
другога, зарад безосјећајне гомиле „готована“ – власника фабрике, а
тимеиљудскихживота.Уобјепјесмеборац је сведеннапотлаченог
роба,којиживииприсилнорадизадругога:


Челасунашаспокојнаиведра.
 Бојазнинема!Мисмосамогости.
 Долећезанасмрцваритибедра
 Игомиламаслагатисекости.
 Шумећепескомрекаљудскекрви.
 Икадаборциисцепанепути,
 Подлегну,редом,последњик’опрви,
 Уздахиклетвуниконећечути.

Сличан поглед на потлаченог радника изнијеће и Александар
Блокусвомпјесничкомпрограму.Његовапјесма„Фабрика“изциклуса
Раскршћа(„Фабрика“,циклРаспутья),написана1903.године,моглаје
Срезојевићубитиподстицајназастварање„Гладијатора“,услучајудаје
имаоприликучитатијеуоригиналу.Усрпскојкњижевностипрвепјесме
10 Цитирано према:Лирске песме/Поеме, избор, предговор и коментариМиодрага
Сибиновића, Београд: Рад, 1980, стр.135−136.Стихови Љермонтовљеве пјесме у
изворнику цитирани су према:М.Ю. Лермонтов,Собрание сочинений в четырех
томах,Том1,Библиотека„Огонек“,Москва:Правда,1969. 
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АлександраБлокапојавићесетек1914.годинеитоузборникуЗвуци
рускелиреРистеОдавића11.Бићеизвјесниједасупотчињениположај
српскоградникаиондашњиштрајковиусвијетуиСрбији,Срезојевићу
далидовољноповодаиматеријалазаоваквувизију.Садругестране,по
својојапокалиптичнјинспирацијиивизијамаопасностикојасенадноси
надградом,СрезојевићјесвакакосроданБлоку.

„Његове песме из циклуса Страшни град, његове визије пожара и
преврата      који се над земљу надносе,његово чуло за друштвене
напрегнутости и његове способности да их визионарски сложи у
симболичнеслике,уједнојдалековећојмери,умеривеликогпесника,
показујукудасуводилиправцинакојимасеСрезојевић,отприликеу
истом времену, нештомало раније, затекао сам [...]“ (Павловић, стр.
105).

Због очигледности поређења, погледајмо како Блокова „Фабрика“ у
цјелиниизгледа:

Накућисуседнојпрозорижути.Всоседнемдомеокнажолты.
Асваковече–кадзаруди,Повечерам-повечерам
чујесешкрипаполугакрути,Скрипятзадумчивыеболты,
ивратимаприлазељуди.Подходятлюдикворотам.

Чврстоихзакучокоихјестеко,Иглухозапертыворота,
асазида–којитустоји–Анастене-анастене
укоченнеко,црнијенекоНедвижныйкто-то,
черныйкто-тоЛюдейсчитаетвтишине.
утишиниљудеброји.
Јачујемсвесасвојихмеђа:Яслышувсёсмоейвершины:
онзвонкимгласомњимапојеОнмеднымголосомзовет
данапаћенапогнелеђаСогнутьизмученныеспины
савсветдолеокупљенштоје.Внизусобравшийсянарод.

11 Zvuci ruske lire, preveo R. J. Odavić. [Beograd]: Sveslovenska knjižarnica M. J.
Stefanovića,1914,str.236.

Напрасно–жалкийраб,он–пал,какзверьлесной,
Бесчувственнойтолпыминутноюзабавой...
Прости,развратныйРим,–прости,окрайродной...(стр.261−262)
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Онићеући,раздвојићесе,Онивойдутиразбредутся,
упртитиџакове,штомогувише.Навалятнаспиныкули.
АсажутихпрозоразасмејаћесеИвжолтыхокнах
засмеются,штоовимбеднимподвалише.12 Чтоэтихнищихпровели.13

ПрвастрофаСрезојевићевих„Гладијатора“тематскинајвишеупућујена
сродностсадругимкатреномБлоковепјесме:

 Накапијамаспуштенесурезе
 Цвилестројевипреноштокрену.
 Тренутаксвечан,силан,ипунјезе:
 Гладијаторисуушлиуарену.

Улазак радника у фабрику-арену код обојице пјесника пропраћен је
и звучном експресијом: код Блока „шкрипе полуге круте“ („Скрипят
задумчивыеболты“),акодСрезојвића„цвилестројеви“.Тренутакјесте
свечан и пун језе, јер сваки дан представља борбу до изнемоглости.
Блоковапјесмаиспјеванајеучетворостопномјамбу,којисвојимритмом
симболизујемарширањерадникадоулазауфабрику.Његовлирскијунак
саосјећасесатужномповорком,алииосјећаизвјеснунелагодуисрамјер
ниједиоњих,већпосматрач„саврха“(„Яслышувсёсмоейвершины“).
Срезојивићевлирскисубјекттакођепреузимаулогукоментатора,којисе
налазимеђунезаинтересованом„гомиломваљаном“,пасацинизмому
првомлицумножинеказује:„Бојазнинема!Мисмосамогости“.Арена
укојуулазегладијаторизамишљенајекаопакаоукомесевршитјелесно
мучење,гдјесе„мрцваребедра“ислажукости.УдухуШантићевог„И
никонеће чути јади вапај“, такони овдје „Уздахи клетвуниконеће
чути“.Знатнооштријиутонуодрускогпјесника,ДушанСрезојевићће
овупетострофнупјесму затворити кружном структуром, понављањем
првестофекаопосљедње.

Усличномтонубићеиспјеванаипјесма„Pearet“,којаопетноси
дубокунадуивјерудаћеропствудоћикрај,тепредсказујеједноново
друштвоубудућности.Топредсказивањедоласкаисторијскекатаклизме,
наравноузосудудруштвеногконформизмасвогвремена,Срезојевићје
исказаоиупјесми„Местоуводногчланка“,најављујући„Коленоједно
високо и зрачно“, које ће повести борбу од које ће се трести земља.

12 Преузетоиз:АлександарБлок.Стиховиодивнојдамииотаџбини,превео,поговор
инапомененаписаоМ.М.Пешић.Београд:Нолит,1965,стр.59.
13 Стихови у изворнику преузети из: Александр Блок, Полное собрание
стихотворений, Москва: http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=176042, Public
Domain,стр.558.
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Нажалост, то ново покољење о којем Срезојевић пјева 1911. године,
заиста ће бити свједок историјске катаклизме, најприје Балканских
ратова,апотомиВеликогсвјетскограта.

2.2.Пјесмеожени


Срезојевићеваљубавнапоезијадостајенеуједначена–понекад
симболистички недокучива, а најчешће дучићевски и ракићевски
интонирана. Има уњој много конвенционалног и наслијеђеног: жена
јекаткадкаокодДучића–нематеријална,„ваздушаста“,неухватљива,
загледанаудаљинуибескрајнепросторе.Садругестране,упојединим
пјесмамавизијаженесенеидеализује,већсеистичечулнаопијеност
њоме,дакле,„владавинаплоти“,какоказујеИсидораСекулићповодом
Ракићеве„Искренепесме“(1952,стр.16−20).Критичарисудосадау
вишенавратауказалина слабостиформалне структуреСрезојевићеве
љубавне поезије, на често баналне и прозаичне слике и ријечи,
употријебљенеондакадапјесниккрећеодсамогадоживљаја.Упјесми
„Жудња“,напримјер,онисповиједаотворенутјелеснупожудуиватру
чула,алиопетнетоликоотворенокаоМилутинБојић.14Обојицасвојим
пјевањем у славу путености и страсти наговјештавају оне књижевне
тенденцијекојећедоћизнатнокаснијесапјесничкимпојавамаРастка
ПетровићаиОскараДавича.Збогтогаукњижевноисторијскомконтексту
српскепоезије,овепјесмедобијајуназначају.

УСрезојевићевој„Жудњи“немарафинираности,јошмањечедне
интиме,радичевићевскихвраголија,нитигоспоственостиМиланаРакића.
Савуковитлацустрасти,онготовопрограмскизахтијевадасеигнорише
„ћивтинскиморал“ислушасамозов„крвиврелеимладе“.Сличнојеиса
пјесмама„Чарипојединости“,„Цвећељубави“и„Опроштај“укојимаје,
нажалост,премалопјесничкеснаге,апревишеугледањанаракићевско-
дучићевскутрадицију.Малоједокрајауспјешноизведенихљубавних
пјесмамауСрезојевићевомпјевању.Додуше,испјеваоихјесвегаседам.
Пјесме„Буђењеилузија“и„Пролећнасимфонија“,напримјер,каода
суваријантеједнеистепјесме.Објесуиспјеванеутриједанаестерачка
катренаунакрсноизримована,аудругомопажамодваскороидентична
стиха:

14 О Бојићевој љубавној лирици више видјети у тексту Јована Делића „Пјесник
страсти, сумње, бола и поноса“, у:О поезији и поетици српске модерне, Београд:
Заводзауџбенике,2008,стр.319−352. 
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 Душапролећа,штосерасцветава
 Усиљавасеучауреснова.
 ---------------------------------------
 Душапролећакојепроцветава
 Усељавасеучауреснова.

Дакле, измијењена је само замјеница и свршени глагол расцветава
глаголомпроцветава.
 Срезојевић је на тренутке показивао више узлете суптилног
лиризма и то онда када пјева о „дивној далекој дами“, непознатој
„виновницијада“којајерођенаусновима,пајенеухватљива,сненаи
недостижна,каоуријеткојформалноуспјелојпјесми„Сањарија“.Жена
је у овој пјесми узвишена, визија „ваздушасте грађе“, романтичарски
„болесна од чежње“, а својим погледом у лирском субјекту изазива
топлинуимилинуодкојетихоплаче,јеркакопјесниккаже–„Умени
цвећеболапроцветава“.ИзовогстихаодзвaњанасловБодлеровезбирке
пјесамаЦвећезла,којиуоригиналугласиLesFleursdumal.Француска
ријечmal значи„зло“, алии„бол“,штоопетодговараосновнојидеји
књиге.Првастрофапјесмекојаказујеоидеалнојжени–лијепојнезнанки
чврстог карактера, умногоме подсјећа на Дучићеву пјесму „Жена“ из
1909:


Јасневаможени,већојносвежене,
Чијаћелепотабититајнасвима,
Штојекаобожјидахупросторима,
Којинедотиченикогаосиммене.
----------------------------------------------
Ијакључарчуднелепоте,дастајном
Срећомвидимјаснодајеоважена
Одистогсветлогткиваначињена
Одкогаиболнимојсанобескрајном.15

СрезојевићкаодапрепјеваваДучића:
Сањамоједнојузвишенојжени

 Којуневидехјошникад,акоје
 Визијаплависетомсрцемоје.
 Гледамје.Бледојпредвечерњојпени
 ------------------------------------------------
 Сличнајењенаваздушастаграђа....

15 Цитирано према: Јован Дучић, Песме, приредио Слободан Жикић, Београд:
Беосинг,2006. 
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Треба додати и то да Дучић још раније, 1903. године у Српском
књижевном гласнику, обрађује ову тему у пјесми „Залазак сунца“, у
којојсрећемостиховеонепознатојжени:„Бледа,каочежња,непозната
жена“.Уњеговој„Поезији“,пјесмасеод„мирне,каомрамор“претвара
утананинеразговијетниженскиоблик,који„понечистимулицамапева“
и око кога „Лебди само прамен тајанствене магле“. Овакав захтјев у
програмскојпјесми„Песничкауметност“изниојеПолВерлен,претеча
симболизма. Он казује: „И зато дај предност Непару/ Нејаснијем и
растворљивијемузраку“и„Ништадражеодсивепесме/УкојојсеМутно
са Јасним спаја“.16Са овимпјесмамаДучићотпочиње своју блиставо
испјевану пројекцију нестварне љубави. Послије његовог успјеха на
пољуове теме,у српскојпоезијипрвихдеценијаXXвијекабиће још
ционизњенихнаставака.

Ипак,мотивидеалнеженеитемаснаприсутнихкодобапјесника,
снажноподсјећајуна„чуднисанштоосваја“ПолаВерленаизпјесме
„Mon rêvefamilier” („Мој свакодневни сан“) из Сатурнијских поема
(1866):


Честосањамчудансанштомеосваја
 онезнанкикојаљубитибимехтела
 икојаме,вечнодрукчијаиврела,
 волиисвудушусмојомдушомспаја.

 Онасхватамојесрцепуноваја,
 Схватилаје,авај!Менечиммејесрела.
 Самоонаможе,смогбледогчела,
 Отклонитисетуидатимусјај.17

Идејаженежеља,идеалнедраге,иидејаснаукојемсеонапојављује,
тесличаносјећајкојипратиискуствоижељувећпостојеуВерленовој
пјесми из 1886. године.Неможемо знати да ли јеСрезојевић пјесму
читао у изворнику, али знамода је познаваофранцуски језик, који је
предаваоујагодинскојгимназији,тедајеписаописманањему.Превод
Верленовепјесмеподназивом„Мојпородичнисан“18преводиоцакоји
16 Верленови стихови су цитирани из: Новица Петковић, Поезија и критика
(хрестомтија), СрпскоСарајево: Завод за уџбенике и наставна средства, 2002, стр.
252−253.
17 Превод Коље Мићевића. Преузето из: Антологија француске поезије: Нарцис
говори/Романтизамисимболизам,Сарајево:Свјетлост,1975,стр.195.
18 Преводилац је очигледно знао да је Верлен гајио романтична осјећања према
рођакиЕлизи,чијеимејеуплетеноустиховепјесме,паотудајеипреводиса„Мој
породичнисан“.
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сепотписаосаZ,штампанјеуБосанскојвили1908.године(Год.XXII,
бр.17,стр.261−262),аАдијевпрепјевсамађарскогнасрпскипревео
jeВељкоПетровићуБранковомколујошраније,1906.године.Осиму
изворнику,могаојеСрезојевић,дакле,пјесмуиспратитиизпериодике
или се са овим мотивом упознати преко Дучића, који је, опет, био
изутетанпознавалацфранцускепоезије.ПријећебитидајењемуВерлен
биолектира,којајеподстицајнодјеловалапристварањупјесме„Жена“.
 Можда најбоља и најаутентичнија Срезојевићева љубавна
пјесма је „У пролазу“. Истина, пјесма је рђаво уређена метрички, са
познатимивећранијеиспјеванимпочетком,гдјесеупрветристрофе
исповиједа познанство, распламтавање љубави до времена када се
међуљубавницимаиспријечио„бедемпредрасуда“.Итеккададођедо
растанка,упосљедњедвијестрофе,Срезојевићсеоткривакаовелики
пјесник,каквимћесепоказатиувизионарскимпјесмама:

Паипак...јабихтакосилнохтео
Да,милујућитвојемекекосе,
Санежнимусхићењемпричамцео
Саноживоту,саводсјајнеросе.

И,крозпољупцечестекаокиша,
Даслушамкаковеје,каомана,
Сребрнапесма,свеблеђаитиша,
Твоггласа,каооногснежногдана...

3.Закључак

Пролетерску поезију, бунтовног карактера, Срезојевић
исписујеудекламаторском,реторичкомстилу,каоивећинаондашњих
револуционарних пјесника. Нажалост, иако су ове пјесме тематски
и мотивски иновативне, иако одишу једном универзалнијом визијом
свијета,онетоипакнисуупогледуизражајнихмогућностииформе.И,
каоштојеМиодрагПавловићвећконстатовао,„[...]каоуметник,ако
неикаомислилац,остаоједетесвогавремена.Дозрелости–нијему
билодатодадође“(1964,стр.101).Срезојевић,нажалост,нијестигаода
заокружисвојепоетскописмо,пањеговодјелонијеуједначеногквалитета
(особитољубавналирика),алијеипакостварионизпоетскихвизија,које
сеуњегововријемебилеправаријеткост.Премда јењеговпјеснички
узлет прекинут прераном смрћу, добрим дјелом и ставом ондашње
конзервативне књижевне критике, Срезојевић је за свега неколико
годинапјевањадаопаризванреднихвизијаисликачовјековедуховне
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борбесасиламанемерљивим,узалудноститеборбеибезнађапослије
њеногокончања.Највишепјесничкедометеовајтрагичнивизионарнеће
датиупролетерскојиљубавнојлирици,већурефлексивнимпјесмама–
„Безименојпесми“,„Универзалномдијалогу“,„Последњемсамртнику“,
„Сенкама“,којимјенаговијестиопутевекојимаћеићитадашњасрпска
поезија.
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MirjanaM.Lukić

THEPOETRYOFDUŠANSREZOJEVIĆINACOMPARATIVE
CONTEXT(CONTACTSANDMOTIVES)

DušanSrezojević,apoetandnarrator,wasbornonOctober121886
in Jagodina, where he finished primary school and grammar school until
A level.Higher grammar school grades he finished inBelgradewhere he
spenthisworkingandpersonallife.Hisonlybookofpoetry,Zlatnidasi,was
publishedinKragujevacin1912onhisownexpenses,whilehisshortstories
(“Vrbica” and “Glad”)werepublished in themagazines Delo (1910)and
Novovreme (1911).AlthoughSrezojević’sonlybookofpoemswasprinted
inaverymodestcirculation,onlyfewcopieswerepreservedandonlyinour
timeitwasreprintedtwice,thankstotheunderstandingoffewliterarycritics
andanthologiststhebookwasembalmed.

InthispaperwewillanalyseSrezojević’sproletarianandlovepoetry,
inthecontextoftheepochandregardingtheinfluenceoftheEuropeanbooks
whichleftthetracesinthepoet’sworks.Wewillpayspecialattentiontothe
analysisofcomparativerelationswiththepoetryofM.Y.LermontovandA.
A.Blok.Intheanalysisoflovepoetry,wewillclarifypoet’srelationtoDucic,
RakicandVerlaine..

Keywords: Dušan Srezojević, proletarian and love poetry, influence,
impetus
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КЊИЖЕВНОСТИФИЗИЧКАСТВАРНОСТ
(КУЛТУРОЛОШКИАСПЕКТНАСТАВНЕКОРЕЛАЦИЈЕ)

Ушколскојпраксиданасопстајеоштрараздвојеностнапојединачне
науке, а посебно је видљива граница између природних и хуманистичких.
Међутим, чињеница јесте да и једни и други описују ентитете стварности
тебибиломногопродуктивнијепосматратиихкрозсличностиимеђусобна
претакања него кроз разлике. У овом раду желим да истакнем заједничка
својстванаучнеилитерарнеимагинацијекаоприроднекреативнеспособности
човека.Многефизичкепојавекрозвековесучуванеуформимита,легенде,
анегдоте, акасниједраме,романаилинаучно-књижевнихврстакојебисве
моглебитипримењенеунаставифизике,алибисеистотакомоглеизучавати
иначасовимакњижевности,пресвегакрозуочавањеаналогија.

Кључнеречи:имагинација,физика,књижевност

УактуелнојшколскојпраксиуСрбијиопстајеоштрараздвојеност
измеђуприроднихихуманистичкихнаука.Онадоминатнопочивана
превазиђеној идеји да појединачни ученик поседује одређену врсту
талентанаосновукојеглакшеусвајаиливербалнеилилогичкесадржаје,
њима спонтаније оперише, та сем разумевања, у одређеној области
показујеиизвестанстваралачкипотенцијал.Школатајаспектњеговог
знања, способности, па чак и личности, појачано стимулише, док се
осталиплановизанемарују.Новијисистемиучења(какавјеитренутно
коднаснајпопуларнијиНТЦ),указујунапотребуувођењадругачијег
приступа настави и наставних метода које би код сваког ученика
настојаледаразвијусвеврстевештина,способностииинтелигенција
(моторичку, просторну, сликовну, логичку, вербалну, дивергентно и
креативномишљење...)причемубидоминантнасклоностслужиласамо
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каопремосницакастицањуинтересовањазадругеобластииотварању
васпитаника према њима. Тиме би се знатно обогатиле  и оснажиле
персоналне економије појединца (са једне стране стимулисаним
освешћивањем личних способности, а са друге стицањем широког
спектра квалитетног знања из различитих области које међусобно
функционално корелирају у његовој свести). У том контексту
градивоизсвихнаставнихпредметабилобинеопходнопосматратиу
цивилизацијскомикултуролошкомкључу.Тозначидабисепрвенствено
полазилоодчињеницедајесадржајшколскогпрограмаканонкрозкоји
јепрезервиранкултурникапитал (укупност знањаи ствавовао томе
шта је уметничко,научноихумано)друштва.То је лакодоказатина
програму наставе књижевности конципираном на канонизаваним
књижевнимделима,чијепознавање,сагласићемосе,представљаопшту
културу.Но,имамолитакавставипремаприроднимнаукама?Можемо
ли,рецимо,прихватитипознавањефизикекаопсихолошко-когнитивно,
друштвено и хуманистички једнако важно искуство као оно стечено
естетским доживљајем, или она за нас остаје апстрактна, хладна и
компликованаматематичказагонеткаразумљивасамопосвећеницима?

Овај рад се бави приказивањем физике као интригантног
дискурса која спаја математичку формулативну елиптичност
потребну да се симболички истакне универзалност појава и
вербалну дескиптивност којом се тумачи еманација универзалног у
појединачном,чименамсеотварајукапијеканевидљивимсветовима.
Циљ ми је да кроз анализу сугеришем функционалност употребе
књижевнихоблика(мита,фантастике,анегдоте,афоризма...)унастави
физике, као и чињеницу да би извесни подстицаји из физике могли
бити инспиративни за проблемску наставу књижевности (нпр. однос
теорије детeрминистичког хаоса и постмодерне, важностБеоградског
интелектуалногстилазанастанаккњижевнихделавеликихнаучника,
утицај усмене културе и фантастичне књижевности на научну
маштовитост, етичку одговорност научника у драми Копенхаген
МајклаФрејна...).

Оваква врста промишљања иницијално и веома темељно
је исказана у античкој филозофији и уметности, која не познаје
диференцијацију између различитих ентитета стварности, већ се и
научно имитско и историјско и естетско саопштавају истовремено и
кохерентно.Ипак,постојисвестдасеоноштосежелирећиможеисказати
употребомразличитихдискурзивнихоблика,којиби,модернимјезиком
речено, били ближи научном или књижевноуметничком стилу, али
јеуобаслучајаважнодасепренесусуштинаиинтезитетопаженеи
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дискутоване појаве.Платон уФедру кроз устаСократа то отприлике
овакоописује:

Прво морамо знати истину о предмету
о којем говоримо или пишемо, односно
да га дефинишемо, затим да га прецизно
класификујемо; али једнако неопходно је да
имамоодговарајућумоћрасуђивањаосуштини
душе те појаве, да изнађемо врсту говора
која описује њену природу, и да сходно томе
организујемодискурскојиадекватноисказује,
користећи истовремено и панхармонијске
и једноставне аналогије, душу појаве и као
комплексну,алиикаосасвимобичну2.

На недавном интернационалном симпозијуму у Олимпији
(2006)посвећеномнауциитехнологијиуХомеровојепицииантичкој
литератури, грчкиистраживачпрошлостиПапамаринопулос,скренуо
јепажњуинатокакоПлатонудругојједнојрасправи,Тимају,показује
однос између две врсте представе, митске и научне, истог феномена
којегназиваФетон:“
ИкодвассенаимепричакакојеФетон,Хелијевсин,упрегнувшиочева
кола,бездовољноснагедаихповезеочевомстазом,спалиосвеназемљи,
а сампаопогођеночевоммуњом;тосекодвасприповедакаомит, а
истинито јеово:небескимтелимакојасекрећуокоземљесвојствено

2 ОдабраласамдадаСократовурепликунаведемупреводунасрпскисаенглеске
верзијекојуусвомрадунаводиС.П.Папамаринопулус(Papamarinopoulos,2008,
p.343-344):„Socrates:Firstyoumustknowthetruthaboutthesubjectthatyouspeakor
writeabout,thatistosay,youmustbeabletoisolateitindefinition,andhavingsodefined
ityoumustnextunderstandhowtodivideitintokinds,untilyoureachthelimitofdivision,
secondly,youmusthaveacorrespondingdiscernmentofthenatureofthesoul,discoverthe
typeofspeechappropriatetoeachnature,andorderandarrangeyourdiscourseaccordingly,
expressthenatureofthecomplexandsimplesoulwithpanharmonicandsimpleanalogies”.
То чиним стогашто је превод тог сегментаПлатоновог дела објављенна српском
недовољноусмерендабисеисказалапоентакојусамжелеладаистакнем:„Сократ:
Пре негоштома ко познаје истину о стварима  о којима говори или пише, и пре
негоштосеоспособидасвакустварсамуодреди,апослеодређењаопетумедаје
раставинањенеродовесведограницерастављивости;ипренегоштонаистиначин
проникнеуприродудуше,тражећиродкојипојединојдушиодговара,ипотомсвоју
беседусастављаиудешаватакодамногостранојдушидајемногостранеињомеу
свемусагласнебеседе,апростојпросте,пренећебитиспособанданаправиланначин
коликојеодприродеданоуправљародомбеседе,низапоуку,низанаговарање,као
штојетоцелонашедосадашњерасправљањеутврдило(Platon,1979,str.130).
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је скретање са утврђених путања па на Земљи усредмногих пожара,
у великим временским размацима долази до пустошења...“ (Platon,
1981,str.58).Папамаринопулосусвомесејупокушавадапокажедаје
поменутапричавезаназаерупцијувулкананаСанторинијукојајебила
праћенадраматичнимприроднимпојавама,јакомпустошећомватреном
стихијоминекомврстомелектричногпражњењакојесемогловидети
надалеко.ПоњемуумитуоФетону,сачуван јесликовитотајдогађај
којиједобиоперсонификованиликХелијевовогнедовољноспособног
синакојијеодмоћиСунцапоседоваосамосветлостиразорнуснагуи
затојесвојимнесмотренимчиномизазваовеликострадање.

Такође,запажаовајнаучник,Платоносећаатрактивнуснагумита
изатосматрадајеонсасвимадекватнаформазапривлачењенарочито
младихљудидискусијамаоодређенимприроднимпојавама.Митовису,
опетсавременоречено,причекојеусебибаштинеколективнонесвесно,
алиидраматичностпрошлихдогађаја,такодасублискастепеницака
откривањуоногштојеуњимаконзервиранокрозпоетскесликеидоживљаје,
атичесеконкретнихнаучнихчињеница.Платонјечакираддасамствара
приче(„фабрикованемитове“)којебиималеједнакуснагуделовањана
слушаоце, а чија вредностнебибила само естетска, већиобразовна
(Papamarinopoulos,2008,p.343).

Оваквеидејеусавременојнаставифизикебилебиупотпуности
функционалне. Користећи интеграцијско-корелацијску методу, могли
бисмодауведемоодређенилитерарнисадржајурецимомотивациону
фазу часа, али и било коју другу. Важно је да прича буде адекватно
одабранаидаусебисадржидвевредностикојесупримарнокњижевне:
маштовитостидраматичност.Утомсмислувеликиизворинспирације
сусвасинкретичнадела:митови,епови,усменакњижевност,одломци
изкласичнихдрама,алиианегдоте,афоризмии,наравно,фантастичка
литература.ПоПлатоновоммоделу,одабраниоблицисемогукористити
уоригиналнојверзији, алисемогуимодификовати.Суштинаовакве
корелације није само у томе да се уметност и наука довођењем у
исти контекст покажу као културолошки блиски, већ да се освести
универзалнамогућностимагинирањакаонајважнијатворачкаснагаи
литерарногстварањаинаучнихоткрића.

Покушаћу изнету тезу да поткрепим једним сећањем са часа
физикеуосновнојшколи.Ималасамсрећудајенаставницакојамије
предавалатајпредметималаизузетаносећајзавербалниимаштовни
аспектнаукетенасјеусвакуфизичкукатегоријууводилакрозпричуна
почеткучаса.Волелабихданаовомместупокажемједантакавпример
управокаоприказдискурсакојисеупрвоммоментуможедоиматикао
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шкрт,алијезаправосјајноодмеренуциљукојисежелеопостићи:
„У једном давном рату сукобиле су се две војске. Рат је био

изузетнотежак,неизвестан,атрајаојевеомадуго,чакнеколикогодина.
Коликосутрпелисамиратници,истотоликоболнобилојеизањихове
кодкуће,апосебносусазебњомизвештајчекалепородицеонихкојису
отишлидасебореутуђојземљи,садругестранемора.Њимасувојници
обећалидаћеимсејавитиуслучајудапобеде,алидругимгласовима
сенисумоглинадати.Уодсуднојбицикојајезначилаикрајрата,срећа
јеипакбиланањиховојстрани.Затосуискористилиидеалномрачну
ноћбезиједневидљивезвездицеиупалилиогромневатренаврховима
планина.Тачкупотачку,иакосујеонивиделикаојединствену,светлост
се преносилана површину готовоидеално равногмора, а онда се од
ње, пошто је водаоптички гушћа срединаод ваздуха, одбијала. Зрак
светлостисепреламао,аондасе,опет,тачкупотачкупоказаонанебу
каозаклону.Такосупородицекодкућеисходбиткепратиленанебуи
силносеобрадовале.Поштосуималиинформацијунавреме,грађани
сумогливојницимадаспремевеличанствендочек“.

Заштојеоваквапричавеомафункционална?Пратећије,научили
смо готово све о светлосној рефлексији: постојање оптички гушће и
ређесредине,рефракцијузрака,таласну(тачкасту)природусветлостии
њенодразназаклону.Међутим,суштинскавредностоваквогказивања
налазисеуизузетнодоброконструисаномнаративукојиобилујеместима
неодређености што интензивно стимулише слушаочеву имагинацију
тејењеговаулогаспонтаностваралачка.Иакојеговорилаопознатом
догађају,наставница јенамерноизоставилаинформацијуокојемрату
јеречтејенаосновуепитета„давни“,свакиученикмогаоданаправи
интуитивнупредставу о историјском времену, одећи, оружју, коњима
(ја сам рецимо, вероватно под утицајем стрипова, замислила војнике
умундирима).Такође,војскакојаједошланатуђтереннијеозначена
као освајачка што би створило антипатију и отуђило интересовање
слушалаца, већ нас је чак навела да кроз саосећања са породицом са
појачаном емотивношћу и чулношћу очекујемо извештај, али и да
га сами детектујемо и разумемо. На крају, посебно узбудљиву, мада
потенцијалнонетачну,сликустваранесвршениобликглаголапратити:
“исход битке су пратили на небу“.Наравно, у реалности, свешто су
заистамогливидетибиојебледиотисаксветлостинанебескомзаклону
итонеколикоданакасније,алијемаштаспонтаноупотпунилапричу
осликавањемцелокупногпризорабитке,којасенатамнисводпреносила,
тачкупотачку,сличнолошеманалогномТВ-сигналу.Анализаоваквог
доживљајапоказалабидасусеумаштислушаоцаспонтаноуланчавали
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кодовикултуреукојојживи,односнооноштогаокружује,азатимсуте
слике,удруженесаузбуђењемкоједолазииземотивногследадогађаја,
произвеле исти онај ефекат који прати доживљај уметничког дела –
конкретнаприроднапојаванампостајеприсно-битна.Дајеуправона
такав начин разумемо и памтимо, вероватно најбоље показују Закон
потиска, који је неодвојиво персонификован у лику Архимеда који
истрчава из каде и јури по Сиракузи узвикујући: “Еурека!“ и Закон
гравитацијеоваплоћенуанегдотскојслиципадајабуке(познања)наглаву
ИсакаЊутна.Дакле,емоције,машта,хумор,узбудљивост,необичност,
дубокопознавање„душеилиприродествари“испособностстварања
аналогија(чакикаднашепредставенисусасвимтачне),анеконкретнои
сувопарномеморисањечињеница,јесупресуднизамогућносткреације,
билонаучнеиликњижевне.Адасуонезаистаутоликоблискојвези
посведочиојесвојимспецифичнимискуствомславнибританскиписац
епскефантастикеНилГејмен3:

Био сам 2007. године уКини, на првој, дакле
историјској, од стране Партије одобреној
конвенвенцијиофикцијиинаучнојфантастици.
У једном тренутку позвао сам високог
званичниканастрануипитаога:
„Зашто?“ Наиме, научна фантастика је
толико дуго времена у Кини била практично
забрањена.Штасепроменило?
„Веомајеједноставно“,одговориомије.Кинези
су сјајни у копирању туђих изума. Међутим,
ониуопштенемајупроналазачеикреативце.А
разлог томе јештонемаштају.Управоиз тог
разлогабили супослалиделегацијууСАД,у
Ејпл (Apple), Мајкрософт (Microsoft) и Гугл
(Google) која је имала задатак да разговара са
људима, који креирају будућност, о њиховим
личнимособинама.Занимљивоједасусазнали
дасусвиони,безостатка,удетињствучитали
научнуфантастику.
Фантастикавамможепоказатидругачијисвет.
Можевасповеститамогденикаданистебили.
Када једном посетите друге светове, попут
оних који су кушали вилинско воће, трајно
више нећете бити задовољни светом у којем
стеодрасли.Алинезадовољствоједобраствар:

3 Преводаутораовогчланка.
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незадовољниљуди су спремни да унапреде и
преобликујусвојесветове–оставеихбољими
учинеихразличитим4.

Завршавајућисвојуинспиративнубеседуоважностичитањаи
маштања у детињству за целокупан развој личности: интелектуални,
емотивни, спиритуални, креативни... Гејмен се позива на популарну
мисао Алберта Ајнштајна, који је упитан како да децу учинимо
научницима,одговориодаимобавезночитамобајке!Занимљивоједа
Ајнштановодговорпостаоједанодомиљенихлепихцитата,одвојивши
сеупотпуностиодоригиналногконтекста,теганајчешћеиналазимоу
обликусентенце:

Акожелитедавамдецабудупаметна,читајте
им бајке. Ако желите да буду још паметнија,
читајтеимјошвишебајки.Кадапреиспитујем
себе и свој начин размишљања, долазим до
закључка да ми је дар за фантазирање много
више значио, него таланат за апстрактно,
рационалномишљење.5

Овредностижанрабајке заразвојдететаупрошлости јебило
много спорења. Под утицајем рационалистичког и утилитаристичког
приступа Џона Лока у целој Европи се развила педагошка идеја да
децуштопретребаобогатити„најкориснијимнаучнимсазнањима–из
географије,историје,математике,аодбацитисведечје,свесвојствено
4 IwasinChinain2007,atthefirstparty-approvedsciencefictionandfantasyconvention
inChinesehistory.AndatonepointItookatopofficialasideandaskedhimWhy?SFhad
beendisapprovedofforalongtime.Whathadchanged?

It’ssimple,hetoldme.TheChinesewerebrilliantatmakingthingsifotherpeople
brought them theplans.But theydidnot innovate and theydidnot invent.Theydidnot
imagine.SotheysentadelegationtotheUS,toApple,toMicrosoft, toGoogle,andthey
askedthepeopletherewhowereinventingthefutureaboutthemselves.Andtheyfoundthat
allofthemhadreadsciencefictionwhentheywereboysorgirls.

Fictioncanshowyouadifferentworld.Itcantakeyousomewhereyou’venever
been.Once you’ve visited otherworlds, like thosewho ate fairy fruit, you can never be
entirelycontentwiththeworldthatyougrewupin.Discontentisagoodthing:discontented
peoplecanmodifyandimprovetheirworlds,leavethembetter,leavethemdifferent.(Gaiman
2013).
5 “Ifyouwantyourchildrentobeintelligent,readthemfairytales.Ifyouwantthemto
bemoreintelligent,readthemmorefairytales.WhenI examinemyselfandmymethodsof
thought,Icometotheconclusionthatthegiftoffantasyhasmeantmoretomethanany
talentforabstract,positivethinking”.Преводаутораовогчланка.
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детету, свакојаке игре, песмице и забаве!– давати само оно што је
озбиљно, научно општекорисно“ (čukovski, 1986, str. 257). Корнеј
Чуковски,знаменитидечјиписаципедагог,ушаојеуоштрурасправу
са, по њему готово погубним, а широко прихваћеним, концептом
да је фантазијска литература, а нарочито бајке, изузетно опасна по
совјетскудецу.Онсматрада субајкенезаменљивеуузрастудопете
године, управо стога што та изванредна естететска форма, која кроз
маштовите слике, у себи баштини кроз векове стечена поимања
заједницеомеђуљудскимодносимаидобруизлу,јестенеопходнадеци
заразвојинтелектуалнихснага,алиизапревазилажењеунутрашњих
емотивнихконфликата,теизградњукомлетнеикомплекснеличности.
Утомсмислу,ставовиЧуковскогсупотпуноподударнисаБетелхајмовим:

Како би савладало психолошке проблеме
одрастања[…]дететујенеопходнодасхватишта
сезбивауњеговомсвесномја,такодаможеда
добијебиткуисаонимштосезбивауњеговом
несвесном. То поимање, и сањим способност
савладавања не може постићи рационалним
поимањем природе и садржаја несвесног,
већ упознајући се са овим кроз испредање
маштарија–премишљајући,прерасподељујући
и фантазирајући о прикладним елементима
приче,уодговорнанесвеснепритиске.Чинећи
то дете несвесну садржину уклапа у свесне
фантазије,којемуондаомогућавајудасетом
садржином бави. Ту бајке имају беспримерну
вредност, јер машти детета нуде нове
димензије које бињему самом било немогуће
да открије. Још важније, форма и структура
бајкинаговештавајудететусликекојимаможе
даструктуришесвојесањаријеидаузњихову
помоћ да бољи смер животу (Betlehajm, 1979,
str.21).

КорнејЧуковскисматрадајемалојдецисасвимприроднодасе
играјуразличитимдимензијамаиентитетима (из)стварностиитона
врлокреативанначин,управостогаштонисупритиснутикомпулсијом
културе (официјелним знањима и представама). То се најбоље види
у начину на који користе говорне могућности – изврћу значења и
звучања речи, измишљају нове, спонтано додају оне које не бележе
стандардизовани речници, поигравају се парадоксима и нонсенсима.
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Без те могућности разамишљања, замишљања и креирања, сигуран
јеЧуковски,ниједнодетенебимоглонаучитиматерњијезик.Истоје
исањеговомрецепцијомлитературекојуусвојојмаштирекреирана
небројеноначина,тесеглавниаргументзаодбранубајке,фантастичне
литературеинонсенснепоезијеудетињствуналазиуњиховојдиректној
везисанаучномимагинацијомодраслогчовека:

‘Треба да развијамо природну фантазију или
дајој,украјњемслучају,несметамодасесама
развија.Утомпогледузамалудецунеобично
језначајночитањечаробнихбајки.Садсечесто
могу срести родитељи који су против бајки.
Они их не читају деци у жељи да васпитају
разборите, радне људе. Таквим родитељима
самувекпредочаваодаодтедеценећепостати
ниматематичари,нипроналазачи...’(čukovski,
1986,str.197).

[..]
Безфантазијећеиуфизици,иухемијибити
потпуни застој, јер је постављање нових
хипотеза, проналажење нових инструмената,
новихметодаексперименталногистраживања,
откривање нових хемијских једињења –
искључивоплодфантазије.[…]
Чувени енглески физичар Џон Тиндал није се
без разлога залагао за фантазију. ‘Без удела
фантазије– инсистирао је он – сва наша
знања о природи ограничила би се само на
класификацијучињеница.Односиизмеђуузрока
и њихових последица распали би се у прах, а
заједносатимсрушилабисеисаманаука,чији
сеглавнициљсастојиуутврђивањувезаизмеђу
различитих делова природе, јер стваралачка
машта–тојеспособностоткривањановихи
новихвеза.(čukovski,1986,str.205)


Михаило Пупин у својој аутобиографији Од пашњака до
научењака велику пажњу посвећује књижевном стваралаштву које је
оформилоњеговпогледнасветиутицалонаприступнауци.Удетињству
је од неписменог гуслара Бабе Батикина научио мноштво народних
песама,ањеговамајка,такођенеписмена,зналадацитираготовоцелу
Библијуидапрецизноуњојпроналазианалогијесанаучнимоткрићима
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о којима јој је син причао. Веома раноМихаило је увежбао учење и
меморисањевеликогквантумаштива,алинемеханички,већсапоетском
осетљивошћу. Када је на пријемном испиту фасцинирао професоре
чињеницомдајезнаодвекњигеИлијаденапамет,четириЦицеронова
говораинизлатинскихцитата,онјелаконскиодговорио:„Заменетоније
билотешко,јерсеСрбиодушевљавајупамћењемлепихмисли“(Пупин,
2014,стр.83).Такође,веомабрзојеусвајаоновејезикеизнања,анаука
јепредстављалазањегапољеинспирације.ТакоонФарадејевутеорију
назива „поетским предвиђањем“ (Пупин, 2014, стр. 234), а Њутнову
физику,премаМилтону,  „божанственомфилозофијом“ (Пупин,2014,
стр. 189).Научници су зањега „божији витези, свеци природе, а оно
штоониговоре„јестеновојеванђељеидеализмауиндустрији“(Пупин,
2014,стр.227).Чистоупотребну,машинскустрануфизике,сагнушањем
јеназиваопрозном(Пупин,2014,стр.60),инијејецениоједнакокаони
НиколаТесла.Овајдругивеликинаучник јепоезијудржаоублиској
везисадуховношћуинастојаоједатуспиритуалностунесеиунауку.
Познатоједаједосвогвеликоготкрића,обртногмагнетногпоља,дошао
рецитујућиФауста,алијеистотакознаоиГорскивијенац,Хамлета,
народнуиромантичарскупоезијунаизуст,каоидруганебројенадела
(видиМилинчевић2006).Говориоједанам„охрабрујућасветланауке
и уметности, чији сјај непрекидно расте, осветљавају пут, откривају
чуда, пружају уживање“ (Тesla, 2014, str.10) и да у „космосу постоји
некојезгроизкојегмисвицрпимосвојуснагу.Кадахоћудагаопишем
некимдуховнимкатегоријама,ондаганазивамљубависамилост,акада
хоћудамуприпишемматеријалнозначење,ондаганазивамсветлост“
(Тesla,2014,str.6).

Ови идеалистички и надахнути ставови свакако могу бити
инспиративни у настави књижевности. Из аутобиографских записа
великихнаучникајасносевидиколикојезањихусменакултураизкоје
супотеклибилапресуднаикаоначинпамћења,размишљања,етике,
алиимагинативности.Миданас,наравно,удруштвукојесепримарно
ослањана писменост неможемо варирати све те услове, алиможемо
постатисвеснијинекихелеменатакоје суунаставимаргинализовани
и вратити их у фокус. Оваква сведочења су велика инспирација за
стављање у жижу поезије и поетског начина размишљања, али и
драмеи других облика који супотиснути.Акопосматрамо актуелни
школскипрограмзанаставукњижевностиусредњимшколама,можемо
приметити да потпуно изостају и књижевно-научне врсте, као и
епскаинаучнафантастика.РанијесамцитиралаГејменово запажање
о важности фантастике за научну имагинацију, али бих волела да
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истакнемдасуделавеликихфизичараизванреднеуметничкетворевине
(Пупиновааутобиографија јепонелаПулицеровунаграду),којесусве
писанесациљемданаукуприближелаицима.Београдскиинтелектуални
стилкојијепочетком20.векакаонекуврстунормеписаногјезикадонео
БогданПоповић,можесесматратидиректнимподстицајемзанастанак
научнихделакојеусебибаштинелитерарнисензибилитет.Тајстилје
сазаосновуимаосвеукупнутрадицијународаоплемењенунајновијим
сазнањимаиз свихобласти закоје сеинтересоваламодернаевропска
цивилизација.
У себи је спајао „живописностидуховотитост, бојеи варницедуха“,
али и „јасност, концизност, отмену упрошћеност, убедљивост и
природност“тејебиоједнакопогоданизауметностизанаукупошто
се посредством њега култура доживљавала у најекстензивнијем
смислу (Скерлић, 1964, стр. 470). “Велики научници Александар
Белић, Јован Цвијић, Божидар Кнежевић, Бранислав Петронијевић,
Михаило Петровић Алас и други, отворили су видике српској
културиепохемодернизмаипомоглидаседуховнасамосвестнарода
учврстинаосновамамодерненауке,којојсуепохалнедоприноседали
и исељеници Никола Тесла и Махаило Пупин“ (Палавестра, 1986,
стр.112).Ауториизтогпериода,тежилисудаусвојимрукописимапостигну
„хармоничанкомплекснаучникаиуметника“ (Секулић,1977,стр.110)
те је занимљиво поредити како текстови различите провенијенције у
одређеним сегментима одражавају сличан сензибилитет за шта као
пластичанпримермогунавестирецимоПисмаизНорвешкеИсидоре
СекулићиКрозвасионуивековеМилутинаМиланковића.Усусрету
са  њима подижемо опште читалачке компетенције, али ширимо
интересовањеуразличитимпољимафилозофији,музици,духовности,
природи,историји...

Желелабихдаистакнемисаременедрамеукојимасекаојунаци
појављују великифизичари.Тесла је се уњимаописујена различите
начине:каоегзилант,каозаштитникпринципадуховногуконтрастуса
Едисоновомутилитарношћу,каоелектомађионичаритд.Интересантно
једасунекинаучници,атосенарочитоодносинаТеслуиАјнштајна,
толикопосталикултуролошкиважни,једнакосвојимличношћуиделом,
дасуудрамамамоглибитипреобликованидословнокаоопштепознати
митскиликови.ТојеомогућилоФилипуГласуиРобертуВилсонуда
поставе оперуАјнштајн наплажи, која 1976.Годинедонелапотпуну
театарскуреволуцију.Речјеодотаданикадвиђеномперформансу,чија
јетемаАјнштајновживот,утрајањуодчетириипочасаукојојнема
класичненарације, већ семузика,покрет, говор,игре светлости таме
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преплићубезлинеарневезе,алисасавршеномунутрашњомхармонијом.
ПосебнојезанимљивадрамаМајклаФрејнаКопенхагенукојојсенакон
смртисрећуНилсБориВернерХајзенбергиинтензивнорасправљају
о развоју атомске бомбе. Тај текст нам омогућује да сазнамо низ
појединостионаучнимоткрићима,алииљудскојтрагедијиувремену
Другогсветскогратакадасусенаучницинашлиуцентруепохалних
догађаја.Оводелојеодличануводупроучавањедрамтичногмомента
у људској историји који ће заувек променити свет. Кад кроз драму
разумемоХајзенбергов принципнеодређености уфизици који зависи
од посматрача (коресподентно са теоријом рецепције), ако смо иоле
верзиранији у театарски начин изражавања, лакоможемо установити
дајеагонизграђенуправоналитераризованојприменитогпринципа.
Неслучајно,епифанијајесажетауреченицидасветујепотребнанова
„квантнаетика“6.

Наравно,физиканијесамопоезија,већјекомплекснакомбинација
експерименталног, идејног и више математике. Математичку страну
обичнодоживљавамокаосасвимапстрактну,алипостаћенаммањетуђа
акопокушамодазамислимодајекрајњирезултаттихкомпликованих
калкулација једна кратка формула која није ништа друго до
високосимболизованареченицакојомсеисказујеуниверзалностпојаве.
Аунутартеједначине(реченице)какокажеКарлоРавели,кључацела
васиона“(Roveli,2014,str.16).

Такође,открићеквантногсветаупокрету,блискокореспондира
са постмодернистичком декомпонованом и високоперфомантивном
поетиком. Током последњих деценија 20. века откривена је
нелинеарност у физичким појавама, односно повремена, али
обавезна, тенденција одступања од правила и формула под дејством
„чудних атрактора“. Научници су, како у својој замимљивој књизи о
детерминистичком хаосу насловљеном једноставно Хаос објашњава
Џејмс Глајк (Glajk 2001), научили да виде „хаос“. Њих су почели
да занимају фрактали, преломи, хијатуси, аберације, коњугације,
неподударањасаочекивањима.Таоткрићадонеласумасивнупромену
у целокупној епистеми (Фуко) па је тај нови модел мишљења почео
да се примењује и уматематици, економији, генетици,физиологији...
У књижевности га можемо идентификовати у постмодерни и
постпостмодерни где имамо разломљеност структуре, декомпозицију,

6 ДрамуКопенхагенјеМајклФрејннаписао1999.годинекадајеиизведенанаБродвеју.
УСрбијијепостављена2002.годинеуНПСомбор,алиникаданијеобјављена.Драму
Копенхаген је Мајкл Фрејн написао 1999. године када је и изведена на Бродвеју.
УСрбијијепостављена2002.годинеуНПСомбор,алиникаданијеобјављена.
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дефрагментарност,парадокс,слободнокомбиновањеирекомбиновање
делова, флуктуацију, текстове као плазматична литерерарна ткива са
многим гранањима, обртање смера времена... За разлику од ранијег
линеарногмодела„мишљењаипевања“којијетежиокајединствености
и успостављању детерминистичког реда,  у најсавременијој и науци
икњижевностипостојисвестдаредније једнозначан,већсеонвиди
као успостављена хармонија упркос потенцијалним или стварним
„искушењима“.

И на крају, желела бих да се вратим причи са часа у шестом
разреду.Десетгодинакаснијенаишласамнаоригиналнуверзију.Тоје
извештајкојиКлитемнестрауЕсхиловомАгамемнонудајеокупљенима
отомекакојевојскањеногмужаватрамадогласницамајавилапобедуу
Троји.Цитираћусамоделић:

ХефестосИдепосласјајногсвјетласјај,
Свидикадовидикасијевнуогњазнак
Полетјеамо.СИдепримиХермахрид
НаЛемну;заотокомсилнитрчикријес
наАтуплану;наврлетиЗеусовој;
Пламдонебалазну,леђаморупрекрижар
Стеватреселицеиигравесело
ВидикунаМакиштугориишаљеглас“

(Sofokle,1989,62)
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LITERATUREANDPHYSICSREALITY
(CULTURALASPECTOFTECHINGCORRELATION)

Summary:

 There is still a distinct separation between natural and humanistic
sciencesinthecurrentschoolpractiseinSerbia.Thisisdominantlybasedon
theideathatasinglestudentownsaspecifickindoftalent,basedonwhich
heorshefindsiteasiertoacquireeitherverbalorlogicalcontents,tooperate
on them spontaneously,and apart from understanding, in a specific field
showsalsocreativepotential.Theschoolwillstimulateveryhardthataspect
ofhisorherknowledge,abilityandevenpersonality,whileotherplanswill
beneglected.Newerlearningsystems(thesamearethemostpopularhere,
NTC),indicateaneedtointroduceadifferentapproachtowardsteachingand
teachingmethodswhichwouldstrivetodevelopallkindsofskills,abilities
andintelligences(motor,orientation,art,logical,verbal,divergentandcreative
thinking,etc.)whichwouldmakethedominantskillthekeyforthestudentto
acquireinterestinotherfields.Thiswouldsignificantlyenrichandstrenghten
personal economy of a person (on one hand, by conscious stimulating of
personalabilities,andontheotherhand,byacqiringawiderangeofquality
knowledge fromdifferentfields inorder to correlate functionally inhisor
herconsciousness).Inthatcontext,itwouldbeneccessarytoobserveschool
materialforallsubjectsinacivilisationalandculturalway.Thismeansthat
itwouldbestartedfromthefactthatthecontentsofschoolprogramislikea
canonwhichisapreservedculturalcapital(thewholepictureofknowledge
andattitudeaboutwhat isartistic,scientificalandhumane)ofsociety. It is
easytoproveitjustbylookingatliteratureschoolprogramwhichisbased
oncanonizedliteratureworks,andwhichisthebaseofgeneralculture,you
willagreewithit.However,dowehavethesameattitudetowardsscience?
Couldwe,forexample,acceptthatknowledgeofphyscsaspsycho-cognitive,
socially andhumanistically of the same importance as theknowledge that
we acquired through aesthetic experience, or does it remain an abstract,
coldandcomplicatedmathematicsriddleforusandonlyunderstandableto
thedevotedones?
Thisworkisaboutdisplayingphysicsasanintigingdiscoursewhichbrings
together mathematical formulative ellipticity which is needed to highlight
simbolicallyuniversitalityofoccurrenceandverbaldescriptivenesswhichis
used to interpret emanation in universal and individual,which helps open
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awholenewworld tous. In the textwesuggest the functionalityofusing
literaturefeatures(myth,fantasy,anecdote,aforisms,etc.)inteachingphysics,
alsothefactthatcertainphysicsstimulicouldbeinspiringforproblemsthat
occurinteachingliterature(forexample,therelationshipbetweenthetheory
of deterministic chaos and postmodernism, the impostance of Belgrade
intellectual style for occurence of litetarure works by great scientists, the
impact of verbal culture and fanstasy literature on scientific imagination,
ethicalresponsibilityofscientistsindrama„Copenhagen“byMichaelFrayn,
etc.).

KEYWORDS:imagination,physcs,literature
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ОЧЕКИВАЊИМА(књижевностистварност)

Када се говори о човеку античког периода једно од главних питања
које се везује за његову личност, о извору његових „акција“, јесте питање
психолошкеснагечасти.Осећањечастикоје,сједнестране,баремделимично,
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издвојиизмасе,билоподруштвеномположају,пословномуспеху,телесним
илиумнимспособностима.

Артемидорова Симболика снова, сановник, бавећи се несвесним
античкогчовекадајенамсликуњеговестварностиу2.векуновеере,кадаје
дело настало. Покушаћемо преко Артемидорових протумачених снова, који
могу,алиинеморајуимативезесапроживљеним,датиувидутоколико је
осећање части оптерећивало човека, како се оно манифестовало у сновима
и животу, припадника различитих друштвених категорија становништва из
градоваримскихпровинција.

Кључне речи: Артемидор из Далдиса, ониричка традиција, модерна
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РодомизЕфеса,једногоднајзнатнијихградоваримскепровинције
АзијеиримскогИстока (Bowersock,1969,pp.17−18)2,чијисучувени
грађани били филозоф Хераклит, песник Хипонакт, сликар Парасија.
Стварао je у време владара династије Антонина и Севера3, када су
владалестабилнеполитичкеиекономскеприликекојесуприпадницима
другесофистикеињимасличнимаизгрчкогделасветаРимскогцарства
омогућавале да путују, проширују и усвајају нова знања (Bowersock,
1969, p. 1)4Артемидородлучуједа свомименуу свомнајзначајнијем
делудода  изједноставнежељедасечујеипронесе
славаоједноммалоазијскомзасеоку,местуодаклејеродомбилањегова
мајка5,акојеје,премањеговимречима,ималовеликиутицајнањегов
духовниразвој.Какокаже„[...]акоонтонеучинизаовоместониконеће
чути“ (Artemidorus’Oneirocritica, 2012, 3 66).Осећање захвалности и
2 ПоредАтинеиСмирне,Ефесјеу2.векун.е.биотрећивеликицентарсофистике
римскогИстока.Поредекономскогпроцвата,заовеградовебилојепитањепрестижа
битистециштесофиста, јерсусофистисвојимчувењемпривлачилимногебогате,
познатеиутицајнељудеизсвихделоваРимскогцарства.Софистиињиховепородице
одликовалисусепоредосталогиматеријалнимбогатством,којесузначајнимделом
трошилина гради градску заједницу, такодасукористи за градодсофистабиле
вишеструке(Bowersock,1969,pp.17−18).
3 Алузија на сан који је уснио тркач пре учешћа на царским играма које су
се одржавале сваке пете године и које је установио Антонин Пије у част свог
адоптивногоцаХадријана(Hadr.XXVII,3,Царскаповест,доносиterminuspostquem
(138.г.н.е)(1.26:  

 
.Грубоодређењеterminusantequemкојисеналази

кодГаленa(129-o.216.г)наговештавадајеАртемидормораообјавитисвојукњигу
отумачењулетаптицаувремекадајеГаленписаоInHippocratisdevictuacutorum,
крајем2.ипочетком3.векан.e.,гдеАртемидорапомињекаочувеногпророка(Harris-
McCoy,2011,p.155n.3;Price,1986,p.10n.18).УлексиконуSudaстоји:  

 
 ;. „Artemidorus“˂http://www.stoa.org/

sol-entries/alpha/4025˃16.11.2017.
4 Заговорник термина „друга софистика“,ФлавијеФилострат (о. 170. г – умро за
владавинеФилипаАрапина244−9.г)(s.v.Philostratiу:OCL)усвојимБиографијама
софистаописујењиховеживотеидела.Билисуучитељиреторикеифилозофије,
граматичари,доктори,музичари,адвокати.Риваликојисусемеђусобноуважавали
истичући се општим образовањем, познавањем струке и јавном репутацијом.
Издвајају сеФаворин,ДионизПрусе,Аристид,ДионКасије (Bowersock, 1969, pp.
8−14).
5 АртемидоркажедамујеДалдисзавичајсамајчинестране:  
(Artemidorus’Oneirocritica2012:3.66).Уовомрадупозиваћемосенанајновијеиздање
Артемидора објављенона енглеском језику (Artemidorus’Oneirocritica2012) одакле
смонаводилииизворнитекст.
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потребедаукажечастовакомаломместубилајеглавнипокретачзаовај
његовчин6.Азасамнастанакњеговогнајзначајнијегдела,пресудилоје
осећањечасти,којегајепрожималокаопојединцаикаоонироманта,да
одбранисвојупрофесијуодкритичара7идајојповратичасткојајојје,
премањему,справомприпадала8.
6 Artemidorus’Oneirocritica2012:3.66:  

 
 
 
 
 
 
 

Везаностзазавичајбилајесвеприсутнамеђуинтелектуалциматогадоба.Плутарх
(родиосепре50.г-умропосле120.г)истоосећазасвојродникрај,застариидонекле
пропалиградићХеронеју (s. v.PlutarchуOCD,D.A.R).ЧувенибеседникДиониз
Прусе(родиосео.40.г.–умропосле120.г.)последугогодишњегпрогонстваилутања
изванРима и завичаја, враћа се уПрусу и изнова се укључује уњен јавниживот
(s.v.Dio(1)CocceianusуOCDR.B).ТворацсатиричногдијалогаЛукијанизСамосате
(родиосеоко120.г.–умропосле180.г)уСирији,послеАнтиохије,Атине,путовања
по Хелади, Галији и Италији, у родном крају појављује се већ као славан човек
(s.v.LucianуOCD,W.M.E;R.B).Артемидороваодлука,ипак,можеизазватичуђење,
будући да су софисти и сви значајнији интелектуалци његовог времена хрлили у
културнасредиштакаоштојеЕфес(Bowersock,1969,p.18).
7 Тумачесновапредстављалису,понекад,каоопсенареиваралице.Оштрекритике
овој дисциплини упућују Јувенал, Цицерон и Лукреције у својим делима, а још
многоранијеАристотелускладусасвојомфилозофијом.Усновимавидиконфузне
остаткепроживљене стварности.Као такви, сновиодражавајупрепрошлост, него
будућностинемајупророчанскозначење.СтогаАртемидор,истичућидајенаписао
Oneirocritica, као одговор ауторима попут Аристотела, Цицерона или Лукреција,
наговештавадајебиоустањудаузмеучешћеуфилозофскомдијалогунанајвишемнивоу
(Artemidorus’Oneirocritica,2012,1).Осимтогауњеговомделуналазесебројнинаводи
одХомерадоМенандра,штопотврђујењеговоширокообразовање(Price,1986,p.31).
Сновисуиграли,ипак,важнуодлукууживотиманекихистакнутихпојединацапо-
путЛукијанаизСамосате,којијезахваљујућиснуодлучиодасебавинауком.Након
снаГаленовотацдајесинанамедицину,аГаленличнотврдидаједаваодијагнозе
наосновуснова.ЦарМаркоАурелијеследиојеупутезасвојелечењедобијенепутем
снова(Bowersock,1969,pp.73−4;Oberhelman,2008,p.22).
8 Артемидоржели да ињегов читалац усвоји одређена знања како би се и он сам
оспособиодатумачисновебезпомоћионироманта.Утаквимоколностимаистањуу
којемсеналазилoњеговозвањеивештина,онсесматрапозванимнесамодабрани
своју дисциплину већ и свој идентитет као ониромант (Artemidorus’ Oneirocritica,
2012,p.552).Осимтога,Артемидоровоопштеобразовањебило јенеупитноииако
себавио,преманекима,„недостојном“дисциплином,онјебиопредставасвестраног
интелектуалца2.векановеере(Price,1986,p.23).Због„сложенихоколности“,какоих
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У антици услуге тумача снова, онироманта, биле су јако
тражене,аписанисановнициретки(Harris,2009,p.134)9.Oдњихнам
јесачуванасамоАртемидороваСимболикаснова10– јединственизвор
ипримеракнаовомпољукњижевности,којинудитехничкаупутства
увештинитумачењасноварадипредвиђањабудућности.Његоваутор
нежелисамодапонудитумачењеснакаообичнипророксатржнице,

јеАртемидорпредставио,предсобомимамоАртемидора,онироманта,епскогратника,
колекционаракњига,научника,светскогпутникаилекара,којикритикенарачунсвоје
дисциплинеприхваталично(Harris-McCoy,2011,pp.423,443)исматрасепозваним
несамодабранисвојудисциплинувећисвојидентитеткаоониромант(Artemidorus’
Oneirocritica,2012,p.552).
9 Зафрагментењеговихпретходника в.D. delCorno,Graecorumde re onirocritica
scriptorum reliquiae, Milan, 1969. наводи неких 23 аутора који су се бавили
ониромантијомиписалисановникеисвионисубилиГрци,осимНигидијаФигула
[Nigidius Figulus], Цицероновог пријатеља. Из старијег периода имамо фрагменте
асирског сановника, египатски папирус из 13. в. ст. е. који представља кључ за
тумачењеснова(Oberhelman,2008,p.1).
10 v представља први покушај
систематизацијесноваињиховогтумачења.Онојејединисановниккојијепреживео
„мрачно доба“, а његов аутор као ауторитет опстао у две одвојене традиције.
Византинци су знали за Артемидора, али њихови сановници су, ипак, задржали
хришћански однос према сновима (Радић, 2014, стр. 295). Најранији постојећи
манускриптАртемидорапотичеиз11.века.Његоваверзијапреведенаналатински
појавила се у Константинопољу 1165. године и проширила се по Западној Европи
заједно саАстрампсихосовим иАхмет бенСириновим сановницима.У 9. или 10.
векупреведен jeна арапскиикаопрактичниводич за тумачење снова значајно је
утицаонаарапскуониромантију.СаоткрићемштампеАртемидордобијајошширу
читалачку публику, будући да се преводи на италијански, француски, енглески
инемачки.Првоиздањенаенглескомпојавилосе1606. годинеупреводуRobert-a
Wood-a, 20. издање 1722. (Harris, 2009, p. 82), да би се 1740. године појавило 24.
енглеско издање Артемидора (Wigzell, 2004, 181; Price 1986, 32−33). Током 18. и
све до краја 19. века, сви они који се баве ониромантијомАртемидора узимају за
респектабиланузор.ДетаљанприказтрадицијеАртемидоровогдела,каоидетаљне
анализепреводана арапски, дајеМавруди (Mavroudi, 2002).Поменућемо јошувек
доступна критичка издања Артемидоровог дела: R. Hercher, Artemidori Daldiani
Onirocriticon libri V, Leipzig 1864. и R. Pack,Artemidori DaldianiOnirocriticon libri
V,Lipsiae1963;Krauss-овпреводнанемачкииз1881.године(S.Krauss,Artemidorus
von Daldis: Traumbuch. Bearbeitet und ergaenzt von Martin Kaiser, Basel: Schwabe,
1965), превод на енглески шведског научника Claes Blum-а (Claes Blum, Studies
in the Dream-Book of Artemidorus, Uppsala 1936) и најновији превод са обимним
коментаром и грчким текстом Artemidorus’ Oneirocritica: Text, Translation and
Commentary,D.E.Harris-McCoy,Oxford2012).НаиталијанскиАртемидорајепревео
D.DelCorno (Libri dei sogni, 1974), нафранцускиA. J. Festugière (Clef des Songes,
1975),нахоландскиS.Mooij-Valk(Droomboek,2003),нахрватскиDanielNečasHraste
(ArtemidorizDaldisa:Sanjarica,Zagreb,1993).
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којеисамкритикујезбогсвогпоједностављеногприступа(Price,1986,
p.31;Harris,2009,pp.36,135)11.Артемидорсматрадасновизахтевају
озбиљнијепроучавање (Harris,2009,p.113).Усвомделудајеалузије
да је ово дело настало у зрелој доби, као последица дугогодишњег
истраживачког рада и путовања у далеке крајеве (путовао по Азији,
ГрчкојиИталији)12дабиискуственосазнаооштовећембројусноваи
њиховихпоследица(Price,1986,pp.28−29)13,дајетоенциклопедијско
дело по свом карактеру (Harris-McCoy, 2013, pp. 159−162, 167)14,
дабињимеиспуниопразнинукојајепостојалауовојобластиидаби
одбраниосвојудисциплину15.

11 Код Артемидора нема културних ни политичких анахронизама, настоји да
чињеницекојенаводибудутачне,утумачењуснова,узимајућиуобзирпроменекоје
се неминовно дешавају у култури (Price 1986, 31). Критикује, такође, и гатаре који
предвиђајубудућностгледањемудлан(Harris2009,36,135).
12 Ууводномделу5.књигеондајенапоменеокрајевимаиградовимакојејепосетио
уГрчкој,АзијииИталији(5.253.9).ОдградовауАзијипомињеДалдис,родноместо
својемајке(3.66),аАполонМистесизДалдисагајенадахнуоданапишесвојсановник
(2.70);Ефес,градукојемјеборавио,сасвојимборбамабикова(1.8)иАртемидиним
култом(4.4),Смирну,саХадријановимсвечаностима(1.64),ПергууПамфилији(2.35),
Кизик(4.1),Лаодикеју(2.35)иМилет(4.24).ИзПергаманамдајесамоједансан(4.33),
вероватнојерјеовдеиуАлександрији(4.22)билауупотребикњигаизмедицинеу
којуоннијеимаоповерења.УГрчкој јепосетиоКилену(1.45)иКоринт(4.praef.),
Истам,Олимпију(5.1;2.20,4.52;5.48,5.55,75,76,5.78).УИталијисведочиоубијању
јастребова(1.8)ичиниседајеприсуствоваофестивалукојијеАнтонинПијеосновао
уХадријановучастуПутеоли(1.26),дајесновеиизРима(4,42;5,69,иможда4.33).
13 ЗначајискуственогсазнањауантицибиојевеомавеликзанаучникепопутПтолемеја
којијезабележиопреко1020звезда,Галенакојијеимаоогромнотеоријскоипрактично
знањенапољумедицине.Својомметодомтумачењасноваон јеониричкувештину
изједначиосавештинамапрорицањанаосновузнамењаиутробежртвенихживотиња.
14 Артемидор на неким местима упркос тежњи да нам понуди свеобухватан
приручник за тумачење снова (будући да је потребна информација за тумачење
свакогмогућегснаусвакоммогућемконтекстутеоретскибесконачна),збогвелике
количинеподатака,исампризнаједа јетонемогућеикритикујеенциклопедијски
приступ показујући извесну самокритичност. Да би овладао толиком количином
разноврсних података тумач снова мора бити и антрополог и социолог. Прве две
књигеАртемидоровеOneirocriticaодражавајукумулативнуприродуенциклопедије.
Артемидоринсистиранапринципууниверзалностисновазасвељуде.Ипак,будући
да људи живе у различитим местима, која одликују различити обичаји, и она се
морајуузетиуобзиркаокултурниконтекстсневача,тестогасенемогуобрадитисви
појединачнислучајевиуограниченомтекстуалномпросторуистогасенужномора
рачунатиначитаочевуактивност,тј.избегаватипасивночитањетекста.
15 В.напомену9.Артемидорјебиосвестанскрајнутогположајаониричкевештине,
у односу на, рецимо, прорицањe из утробе жртвених животиња, које је било
институционализовано. Иако је тумачење снова било широко распрострањено,
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Артемидорово дело преведено на немачки читао је оснивач
модернепсихоанализеСигмундФројд [SigmundFreud]16,којикажеда
јетонајсвеобухватниједелоизантикеиузимаогајекаосвогвеликог
претходника17,иакоизмеђуАртемидоровогпредиктивногиФројдовог
интроспективног приступа стоји суштински јаз (Price, 1986, p. 4;
Bowersock, 1994, p. 81). Фројдово велико откриће састоји се у томе
да се у сновима манифестују човекове потиснуте, пригушене жеље,
човеково несвесно, а тумачење снова је краљевски пут до несвесног
у уму које је он давао преко тумачења симбола (PickandRoper, 2004,
p. 239). Артемидоров приступ сновима, методе које је примењивао18,
испитивање сневача не само о сну, већ и о његовом свакодневном
животу, његовим навикама, друштвеној припадности, његовој
личности, неке су од метода које је примењивао у тумачењу снова и
Сигмунд Фројд, творац методе слободних асоцијација (Bowersock,
1994,p.81)19.Симболикојисечовекујављајууснуимајумногодубље
тумачиснованикаднисубилидржавнислужбеници(Price,1986,p.30;Harris,2009,
p.114).
16 ФројдовmagnumopusТумачењеснова (TheInterpretationofDreams)првипут је
објављено1899.годинеизаживотаауторадоживелојенеколикоиздања.Усваком
однареднихиздањаонуносиизвеснедопуне.Такоуиздањуиз1914.годинеФројд
великупажњупоклањаобластитеоријеосновимаизразличитихепохаиразличитих
језичкихикултурнихобласти.МеђуњимасвојеместодобиојеиАртемидоризДалдиса
(Grubrich-Simits,2004,p.28).
17МодернаделакојасебавеисторијоманализесновачестоупућујунаАртемидоракао
великогпретечуоведисциплине(Price,1986,p.6).
18 Harris-McCoy2012,435:ПресвегаАртемидорсеукључујеуониричкутрадицију,
али се излагањем своје грађе, њеном организацијском шемом, линеарном и
кохерентномначинуизлагањаснова,узевши заосновучовековживотнициклус (од
рођењадосмрти)каоичовековусвакодневицу,анатомијуљудскогтела,напуштајући
светбоговакојијебиокаментемељацутумачењусновањеговихпретходника.(1.10)
Усвојојинтерпретацијионинсистирадатумачсноватребадабудеупознатнесамо
сасадржајемснавећисасневачевимпореклом,друштвенимстатусом,финансијском
ситуацијом,телеснимздрављемкаоигодинамастарости.Свеово,премаАртемидору,
утиче на исправно предвиђање и тумачење будућих догађаја на основу снова.
„Додавањеиодузимањепојединихдетаљаутиченарезултаттумачења“ (1.9).Ипак,
свиовиподацикојисеодносенасневачевуличностнеодговарајумодернојконцепцији
личности(Price,1986,p.15).УАртемидоровојониричкојметодологијиналазесетри
главнаелементаучењаЕмипириста:прихватањетрадиционалногискуства,уочавање
сличностиисамоискуство,абудућидајеигнорисаологикуивероватноћунијеуспео
доћидозакључкадасуњеговапророчанстваизсновапроизводслучајности(Harris,
2009,pp.276−277)
19 Премаовој теоријисансенеможеинетребатумачитибезпознавањаличности
сневача,односнобезњеговихслободнихасоцијацијанаелементеснаистављањатако
добијеногматеријалауживотнуситуацијусневача.
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значење,ониносесасобомисторију,штозначидаистисимболможе
имати различита значења и појавити се у различитим временима
(Pickand Roper, 2004, pp. 241−243). Стога, врло је незахвално
тумачити Артемидора, али и Фројда и њиховa дела изван њиховог
културног контекста, јер добијени закључци не могу одговарати
истини, нарочито ако се односе на специфичне друштвене
форме. И треба имати на уму да оно што је у тумачењу снова
Артемидор презирао, за Фројда је било циљ краљевског пута
(Price,1986,pp.4−7,13,37).

АртемидорајеврлоцениоидругивеликипсихоаналитичарКарл
ГуставЈунг[CarlGustavJung],којијесвојомикњигомсвојихсарадника
Човекињеговисимболидаопрвеподстицајезагрупнуанализу,којасе
почињеуводититек70-ихгодина20.века (Freeman,2014, str.9−15).20
У њој је показао да снови „обичних“, нормалних, људи могу да им
помогну у спознаји своје личности без учешћа психотерапеута, док
ЈунгованајчувенијаученицаМари-ЛуизфонФранцкада[Marie-Louise
vonFranz]говориотумачењуснакажекакосуутумачењусноваприсутне
наукаиуметност,дапостојекориснаипрактичнаправилакојасемогу
применити у раду на сну и која су у суштини, техничка или научна.
Поредекспозицијасна,сневачевихасоцијација,гдесерадњадогађаи
других елемената сна, за исправно тумачење сна важно је и искуство
којимтумачсновастичепрофесионалнуосетљивост(Svetsnova,2005,
str.214,46)21.

Oд Фројда до данас, међутим, много тога се променило у
односупремасновимаињиховомтумачењу.Премасавременојнауци,
човековмозакјеутокуспавањаактиванионодабира,класификује,све
информациједобијенеутокудана,обрађујеихсасвимонимштовећ

20 Занастанаковекњигепресуданјебиосанкојијепроф.Јунгусниоикојигајеподстакао
да ипак заједно са својим сарадницима подели „јунговско“ учење о симболима са
„обичним“светом.Кадајеумроујуну1961.годинесвојдеобиојезавршио,анацрте
својихсарадникаодобрио.ИзУводапреводаManandhisSymbols–Čovjekinjegovi
simboli:J.Freeman,Uvod9−15у:C.G.Jungetal.,Čovjekinjegovisimboli,Prevelisengleskog
MarijaiIvanSelačić,Mladinskaknjiga,Ljubljana1973).ПрофесорЈунгјеуАртемидору
видеоучењакакојијеобрадиооко3000сновакојетребаприхватитиитумачитиускладу
са„посебнимјезиком“сноваизантике,њенерелигије,културе,осећањаивредности
(Adler,2014,p.17).
21 Свестан обимности свога подухвата и његове сложености, Артемидор управо
овимсвојимделомиличнимискуствомкојенамкрозњегасаопштаважелидапоучи
читаоцакакобисеоспособиодасамосталнотумачисновеипредвиђабудућност.Због
тога(  (5.Praef.))пише5.књигу,каојошједандоприносискуству
ипракси,какобичиталацштоуспешнијемогаоовладатиосновномлогикомтумачења
снова(В.5.Praef.).
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чуваионоштоспавачопажакаоразневрстесноваиситуацијакојесе
одвијајупредњеговимочима,самојемалидео,самоповршинскипроцес
којисеутовремеодвијауњеговојсвести.Завремесна,такође,мозак
испитујеиразиграваразличитеваријантемогућихзбивањаипокушава
пронаћиоптималнимоделбудућности(Gorbovski,2007,str.22−24).

Из наведеног, дакле, видимо да се на функцију снова гледа
различито,дасновиобјашњавајучовековусадашњост,прошлостимогу
да предвиде будућност, да без сна човек не може обављати основне
животнефункције.Утврђеноједасновиимајузнатновишуизначајнију
улогу у свачијем животу (Gorbovski, 2007, str. 5−8, 9−15, 19) и сви
онисесастојеоднеколикостадијумаилифаза.Главнесудве.Санбез
сновиђењаипарадоксалнафазаукојојсевидеснови.Теразличитефазе
снасавременанаукаоткрилајенеких50-ихгодина20.века.Удревним
медицинским текстовимa, међутим, оне су описане пре три хиљаде
година22.Упркосвеликомвременскомјазукојиделиоватумачењасвако
друштворазумеитумачисновенасопствениначин(Harris,2009,p.13).

ИакоАртемидору то није биоциљ, он нам, својимделом кроз
бројне примере снова и сневача, приближава живот појединца из
римских градова.Откривајући смисао и значење снова у предвиђању
будућихдогађаја,Артемидорјеосмислиоипсихолошко,алиисоцијално
функционисањеантичкогчовека(PickandRoper,2004,p.16).23

Разговоромсатумачемсноваклијенти,припаднициразличитих
друштвенихслојева(Harris-McCoy,2012,p.17;Pack,1995,pp.285−287;
Bowersock,1994,pp.86−98)24,добијалисунесамопротумаченсан,већсу

22 В.напомену10.(Gorbovski2007,p.17).
23 Иакосусновибележенивековима,тонезначидасенужноговорио„универзалном“
искуствусањања.Требаодвојитиискуствоснаодснакаофеноменаииматинаумуда
јекултуратакојакодирасновекрозразличитесимболе.Токомвременапојављујусе
новисимболиилистарисановимзначењемизначајноутичунапсихолошкоискуство.
24 Већина Артемидорових клијената припадали су нижим слојевима друштва и
нисубилиодвећегзначајадабисенашлиустандарднимпросопографијама.Ипак,
Артемидор помиње поименце и неке своје чувене савременике каошто суКасије
МаксимилиМаксимизТира,писацопширнефилозофскерасправе,којемјепосветио
прветрикњигесвогадела,МаркоКорнелијеФронтон,ПлутархизХеронеје,софист
ЕлијеАристид.Њихови снови, међутим, имају примат у односу нањихово име и
друштвени значај (Pack, 1995, 285−287) иако Bowersock (1994, 86−98) сматра да
јеАртемидор, скупљач снова,некокоби семогаоназватиокултистом, снобовски
поносансвојомистакнутомклијентеломидасуњеговаинтересовањабилаусмерена
нањихињимасличнезбогславеиматеријалнекористи.Клијентеласесастојиод
богатих, сиромашних, робова, атлета, беседника. Из његове класификације код
Артемидоранеможесеувекјасноодредитидруштвенаприпадност,алисобзиром
нациљњеговогделаоваква класификација је и разумљива.КакокажеHarrisMc-
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сеослобађалитешкихмисли(Harris-McCoy2012,p.425;Gager,1992)25.
Са ониромантом су могли поделити не само своје страхове, већ
и своја надања и скривене амбиције (Млађеновић, 2007, стр.
218),26 које су великим делом биле везане за осећање које је
прожимало читаво биће античког човека од Хомеровог доба до
краја антике, само у различитим видовима, а то је осећање части27.

Coy у Уводу (Artemidorus’ Oneirocritica: Text, Translation, and Commentary, D. E.
Harris-McCoy,Oxford,2012,17)широкаклијентеласневачасведочиоАртемидоровој
практичнојприродитумачаснова,јерсвакиодњихприпадаојенекојодкатегорија
илијебиобогат,сиромашан,роб,младилистар,болестан,здрав.
25 ПремаHarris-McCoy-у(Artemidorus’Oneirocritica:Text,Translation,andCommentary,
D.E.Harris-McCoy,Oxford,2012,412)примарнапубликаонихкојисусебавилимагијом
ипрорицањембилајеубезнадежномстању,осећалисуизвеснутежинуситуацијеу
којојсусеналазилиибилаимјепотребнабилокакваназнакаипотврдаомогућем
решењуњиховихпроблема.Harris-McCoyнаснаистомместу упућује наGager-ову
збирку клетви имолитви (J.G.Gager,Curse Tablets andBinding Spells from theAn-
cientWorld,Oxford,1992)којимасупојединциприбегавалиутренуцимакадасубили
испуњенианксиозношћуикадаимјебилапотребнаутехаипотпора,јерћесе„нека
вишасила“постаратидаимкрененабољеиданемајувишепрепрекауостварењу
својих циљева. На основу анализиране, пре свега документарне грађе, исписаних
клетвинабронзанимтаблицама,Gagerзакључуједасупојединциприбегавалипракси
клетвиу тренуцимабеса,фрустрације, несигурностии страха од јаке конкуренције
(осећати анксиозност због учешћа на надметањима у театру и цирку (pp. 42−78),
љубавних и брачних проблема (pp. 78−115). Страх се могао јавити од наступа у
судницииприликомјавнихбеседабудућидасусупарнициисупарничкестранемогле
„проклети“ своје противнике (pp. 116−150), приликом обављања разних послова
(pp.151−174),молилисузаправдуиосветузбогосећањадаимјенанесенанеправда
(pp.175−199).Изовихпримераможемовидетичимесесвеоптерећиваоантичкичовек
икакојенастојаодарешисвојепроблеме.
26 НашвеликихеленистаСлавкоЛеовацлепојеуочио,пишућиоИсидориСекулић,
једну важну, можемо рећи и животну важну, тему за античког човека, како се у
речи и појму амбиција (лат. ambitio, грч. filotimi va, која обично има негативно
значење:ујдурма,сплеткарење,кортешовање,улизивање,похлепазачин,таштина,
славољубље), види дубоко човечан проблем частољубља и славољубља, један „[...]
заплетен и скривен комплекс чије дејствовање можда нико на свету не признаје
сасвимискрено“.
27 LSJ(H.G.Liddel,R.Scott,andH.S.Jones,AGreek-EnglishLexicon,9thedn,Oxford,
1949)s.v:timh v:I1.обожавање,уважавање,частумн.частикојесеуказујубоговимаили
надређенима,илисудатибоговимаилиљудимакаонаградазаучињенадоброчинства;
2.част,достојанство,власткојасеодносинабоговеиликраљеве;3.иматипочаснозвање,
вршитипочаснуслужбу,магистратуру,умн.градскемагистратуре,битиовлашћено
лице;4.признавањеиисказивањечасти,дивљења;даровинпр.боговима5.поштован,
угледан,сјајан,уваженIIзаствари:вредан,нацениIIIкомпензација,задовољство,казна.
Изнаведеногможемовидетидасеречзачаст(timh v, какосеналазикодАртемидора
(2.3,2.30,3.47),моглаодносити,каконабогове,такоинапојединце,којисусеистицали
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Овоосећањебилојеијестеуускојвезисавредностимавременаукоме
јепојединацживео(Димитријевић,2015)28.

Част као осећање појединца које га покреће, али и указивање
почастиуРимскомцарствукаосредствовласти,добијаизузетнуснагу
имоћ (Lendon, 1997)29.ПремаЛендону [Lendon] непролазно осећање
усвојимдруштвенимактивностимаилиличнимпоступцимакојисунаилазилина
одобравањеокружења,каоиразличитеврстенаградакојесуимзбогтогауказиване
те су били почаствовани. У РМС (Речник српскохрватскога књижевног језика,
МатицаСрпска,НовиСад1971)узознакучаст(РМСVI,846)наведенисуденотати:
1.скупморално-етичкихначелакојимасекоруководиусвојимдруштвенимиличним
поступцима,моралнаисправност,поштење;2.а.признање,гласкојинекоилинешто
имаудруштву,јавности,репутација,углед,реноме;2.б.особитапочаст,поштовање,
уважење;2.в.високислужбениположај,почасно,угледнозвање;3.а.чашћење,гозба,
гошћење;3.б.дар,поклонујелу,пићуилиновцукојидонесузваниценасвадбу“.
28 У својој докторској дисертацији одбрањеној у Новом Саду 2015. године, под
насловом Вербализација концепта части и поштења у српском језику др Иван
Димитријевић(мрИванДимитријевић,Вербализацијаконцептачастиипоштења
у српском језику, докторска дисертација, Нови Сад 2015) даје пресек врлине и
вредности, части и поштења као њиховим главним носиоцима, што на нашем
говорном подручју раније није учињено. Он нам тако излаже појам части кроз
историјске епохе од антике до најновијег доба из чега можемо да видимо како се
част „прилагођавала“ захтевима временаи како се тај појамразнолико сагледавао
кроз историју (стр. 25−44) Наравно, треба поменути дело професора Милоша
Н. Ђурића Историја хеленске етике која је посвећена искључиво старогрчкој
моралности (Милош Н. Ђурић, Историја хеленске етике, Београд 1976).
Уњој проф.Ђурић овако каже за част (стр. 49: „Са одликом је суштински везана
част ( v), и она у Хомера важи као неодвојива пратиља одлике и заслуге. Док
по хришћанском схватању тежња за одликовањем и полагањем права на почаст и
признањепредстављајугрешнусујету,уХеленаонизначебашурастањеличности
уидеалнуинадземаљскусферу,пајетакоиуњиховихбогова:иониполажуправо
насвојучастирадујусекадимкултназаједницаодајепохвалузањиховадела,и
љубоморно се свете за сваку увреду своје части. Хомерски јунаци неуморни су у
узајамномодавањупочастиипоштовања,јерсенатомеоснивацеоњиховдруштвени
поредак, и свој понос, који свагда остаје племенит и никад не прелази у празну
надувеност, теже да оправдају унутрашњом вредношћу. Ускраћивање почасти
представљанајвећуљудскутрагедију,каоштопоказујепримерАхилејевиАјантов.
Ахилејсвојимгневомзбогувређенечастидоводиахејскувојскунаивицупропасти,а
Ајантостаједокрајаопседнутосећањемувређенејуначкечасти,инајзаднеспособан
да у такву стању живот продужи извршиће самоубиство. Као појам одлике, тако
ће и појам части у доцније време сублимисати и обогатити општијим етичким
смислом:њемућесеодузиматисталешкаограниченост,алићесепритомеодлучније
потврђиватињеговатрајнаистинаинепропадљиваидеалност.Тосенарочитовиди
уАристотела,који,каоХеленисвихвекова,имаХомеровеликовенепосреднопред
очимаисвојепојмовеоврлинамаразвијабашнаузоримахомерскихјунака“.
29 Монографија Empire of Honour, The Art Government in the Roman World
(J.E.Lendon,EmpireofHonour:TheArtGovernmentintheRomanWorld,Oxford1997)
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части и њена психолошка снага произилази, барем делимично, из
универзалнељудскежељезауказивањемпоштовањаљудиизокружења.
Потреба за људском солидарношћу, учествовање у животу заједнице,
али и награда за извршене подухвате учињене за добробит града и
његових грађана, изузетно је снажна мотивација. Са друге стране
исте ове потребе, међутим, постоји друга човекова жеља да потисне
друге,дасеразликујеоддругих,дасеистакнебилопотомештоима
вишеновца,лепшегбрачногсапутникаилиприматурвању,идазбог
тога ужива углед. Грчко-римска почаст извлачила је своју снагу из
оба импулса, способности инклузије (укључивања у заједницу) и из
разликовањаједногчовекаоддругогистицањемсопственихвредностии
постигнућа(p.33).

Какосе једанчовекизримскепровинцијебориосаоведве,на
први поглед, неспојиве супротности у својој личности, без обзира на
друштвени положај који је имао30, на порекло, од чега је страховао31,
ачему је тежио,коликосе стварностразликовалаодњеговихжељаи
настојања,аколикоиодтогадалисустраховибилиоправдани,одколике
посвећенајеовојтеми.Уњојауторисцрпноизлаже,пресвеганаосновунаративне,
алиидокументарнеграђе,какосусеосећањемчастииуказивањемпочастикористиле
римскавластипровинцијска елитау спровођењусвојеполитикеу свимделовима
Царства,алисуистовременоисамебилеподњенимутицајем.
30 ПремаАртемидорудруштвенистатуссневачајеодкључногзначајазаврстуснова
којећеимати,каоидасновекојисуодважностизадржавумогуиматисамовладари,
магистратииплемство.Иуовомсеогледаизвесниснобовскиоднос,паможеморећи,и
премавећиниАртемидоровихклијенатакојисуприпадалинижимслојевимадруштва.
Умодернојпсихологијиутумачењусновадруштвенистатуссневачанематаквуулогу,
већ је битан појединац. Артемидора не занима сневачева психологија личности. У
тумачењуважанкулурниконтекст(Price,1986,pp.15−20).
31 Кадасеговориострахукаоочовековојемоцијиданас јепсихолозитумачекао
основнучовековуемоцијууслужбизаштитеиприлагођавања.Употребљавасезасва
доживљавањастрахабезобзиранањиховинтензитет,трајностиситуацијеукојима
се јавља. У психолошкој и психијатријској литератури употребљава се најчешће
каоизразкојиозначавастањеинтензивне,краткотрајне,непријатнеинаглонастале
напетости са интелектуалним садржајем, тј. присуству одређене опасности.Страх
јенајчешћенормалнареакцијанаодређенуијасноуочљивуопасносткојаприпрема
организамдасесупротставипретњамакојеонаносисасобом(s.v.Strah,Erić,2007).
Премасавременојпсихологијипостојеразличитеврстестраха:страходБога,страход
јавногнаступа,страходмртвеособе,страходнепознатог,страходпозорнице,страх
одпразногпростора,страходпутовања,страходраспадањалеша,страходсмрти,
страходуспеха.Настрах,међутим,можесегледатиисаисторијскогстановишта.
ФранцускиисторичарЖанДелимо1978.годинеобјавиојестудијуСтрахнаЗападу,
којасебавидруштвенимоблицимастрахауЕвропиод14.до18.века.Страхупозној
Византији, 1180−1453, студија је Радивоја Радића у два тома (1999), која се бави
историјскимаспектимазатајвременскипериод.
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јеважностиуњеговимунутрашњимборбамабилоосећањечасти?Иако
мутонијебиоциљ,Артемидоркрозживотнепричесвојихклијената,
аикаорезултатчињеницедасустраховиитежњекоје јепредставио
кроз сновењега лично интересовале (Pack, 1955, р. 282), даје можда
и најпластичнију представу човекових душевних борби везаних за
осећањечастиикрозискључивиаспектпочасти,нудиизузетантретман
критеријумазадруштвенорангирањеугрчкимпровинцијамаРимског
царства(Lendon,1997,p.34)32.

Осећањечасти,какосмовећрекли,заАртемидорајебиоснажан
spiritusmovensданапишесвојенајзначајниједело,такодаиизовога,
на неки начин, можемо видети да је част заузимала значајноместо у
његовиминтересовањимаутумачењусновасвојихклијената.Неколико
најрепрезентативнијихснова,њихдесет,којисеодносеначасткаоосећање,
какосемогластећи,алииизгубити,какосусесневачи,Артемидорови
клијенти, према томе односили, дајемо по први пут у преводу на
српскијезик.33

Иако у антици само имање и богатство није морало нужно
значити да је његов власник у части (Lendon, 1997, p. 34), оно му је
моглоотворитипутдасеунекомсегментуистакнеусвојојзаједници
и да покаже неку своју другу природу, која дотад није могла доћи
до изражаја. Артемидорови снови нам то показују. Симболи који
наговештавајубогатствоиувећањеимања,акојисусејавилиусновима
сиромашнихсуповраћањечистекрви34,остатиудругомстању35,уснити
великуглаву36,уколикозидовигоречистимпламеном37,утицањечисте

32 ОвојезначајантренутаккојиLendonвезујезаАртемидоракаоисторијскиизвор,
алиирангирањевишихслојевадруштвакрозпочасти.УсвојојмонографијиLendon
показујекакојевласт(римскицарињеговипредставниципоримскимпровинцијама)
јакодржаладотогадајојсеуказујупочастииначиннакојисеточини.Истотакои
самаје,указивањемпочасти,својеподаникевезивалазасебе.Тимесеуспостављала
широка мрежа почасти. Почасти су се додељивале у зависности од друштвеног
положајакаоизаслугаионесумеђупојединимчлановимазаједницеправилеразлику
уњиховомрангирању.
33 Издањеизкојегсмонаводилиснове,чијиизворнитекстсеналазиунапоменамаи
утексту,јеизнајновијегиздањаАртемидораобјављеномнаенглеском:Артемидорова
Симболика снова: Artemidorus’ Oneirocritica: Text, Translation, and Commentary,
D.E.Harris-McCoy,Oxford,2012.
34 Сан3(1.33)
35 Сан1(1.14)
36 Сан2(1.17)
37 Сан6(2.10)
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водеукућу,изворифонтанаукући38.Чистарекабилајевесникдоласка
богатогчовекаукућунадоброњенихстанара.Засиромашнељудеисамо
богатствојемоглозначитичаст(частодбогова–јерсвештоседобијало
игубилодолазилојеодњих).Упоредимосасномукојемсеударгрома
на учеснике у градским парницама тумачи да „гром удара само оне
којисуучасти“39.Збогтогаимјеградчестоуказиваопочастпочасним
натписимаистатуама.40Уснитидасечинетаквадавањазачовекакоји
живиукрајњојбедибиојезнакдаћесењеговостањепоправити.Како
Артемидортумачи:неможедатимногоонајкојинемамного41.

Некиодовихсимболакојисусејављалисиромашнимајављалису
сеиимућнимаизањихсуималиповољнозначење.Сандаимућанчовек
уснивеликуглавууколикојебезјавнихслужбизначидаћедобититакву
магистратурукојаћемудонетијавнепочастиувидувенца,свештеничке
тракеилидијадеме42.Иуснитипурпурнооделозаимућнељудезначида
импредстојејавнепочастииславакојасевезујузаовооделокојесевиде
изсамогчинаношењаоваквеодеће43.Уколикобогатчовекуснисандаму
просторијегореучистојватри,следемупочасти,напредовањеујавним
службама, а јавне службе неминовно за собом повлаче велики утицај
ујавностипасамимтимиизвеснечасти44.Можемолипретпоставити
дасузаовимнекимделомсвогабићаприжељкивалиисиромашни?А
богатчовексампосеби,собзиромнасвојстатусидруштвенумоћ,значи
добро и уколико се неком јави у сну45. Уколико би имућан и угледан
човекусниодајепостаобог,предвиђајавнумагистратурукојаодговара
степенуњеговогуважавања46.КакоАртемидоробјашњава,оникојису
навластимогудоброилилошетретиратиљуде47.
38 Сан8(2.27)
39 Сан5(2.9)
40 Устварностиличнадавањаувидулитургијаидругихмагистратуракојесумогли
вршитиистакнутиграђанибиласупожељнаитребаласубитинадобробитчланова
градскезаједнице,азаузвратуказиванесуимпочастиувидупочаснихнатписаи
подизањемстатуа(McLean2002,236−244).
41 Сан9(2.30)
42 Сан2(1.17).Упоредисатумачењемзасиромашне.
43 Сан4(2.3).КакоАртемидоробјашњава,робовииовабојанемајуникаквих
заједничкихвеза–робовинемајудодирасаовомбојом.
44 Сан6(2.10).
45 Сан8(2.27).
46 Сан10(3.13).
47 МожемолиовајАртемидоровкоментартретиратикаонекуврстуличнепотврде
његовесавремености,његовогнезадовољства?НовијатумачењаАртемидоровогдела
показујудајеононасталокаосвојеврстанреволтпротивримскогполагањаправана
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Било је истих снова који су различито значили за богате и
сиромашне.Богатчовеккојиуживаугледуколикоуснирекукојаотиче
из куће, управљаће градом, стремећи за частима и много ће својих
средстава дати својим суграђанима, који ће, у случају нужде, бити
слободни да им се обрате, док ће сиромашном човеку нанетиштету,
његовојжени, детету и осталим укућанима, јер су се прељубнички и
срамотнопонашали48.

Међу сиромашнима могли су се наћи и робови. Ако роб усни
велику главу – проћи ће доста времена док не добије слободу49, док
супротноовомсну,уколикоуснипурпурноодело,бићеослобођен.Како
Артемидор објашњава, ова боја нема ништа са пурпурним оделом50.
Слободасеробу„гарантује“уколикоуснидазаповедавојском51,ауколико
сањада јеписаруправљаћедомаћинствомсвогагосподара.Овобисе
моглопротумачитикаоизвесначасткојамусеуказује–поверењекоје
имањеговгосподарпремањему,паможда,имогућностослобођења52.А
акојенекоодсиромашних,робоваилизатвореникаусниодајебог,биће
ослобођенодтешкихоколностиукојимасеналази53.

Међусновимаочастинашлисуместоисновиатлета,глумаца,
музичара и плесача.Атлети је победу предвиђао сан о великој глави,
апобедамуједоносилаславу.Истисанзазајмодавцаимењачазначи
успехупословнимподухватима54.Заглумце,музичареиплесачебиоје

целокупностзнањаидајеонизразиомањинскеставове,јергајенаписаоГркувреме
доминацијецарскогРима,иакопрематомистомРимууказујереспект(Harris-McCoy,
2013,p.177).ПолВејнјелепоуказаонаједнуособеностАртемидоровихсавременика
ДионаизПрусеиЕлијаАристидакојипредстављајуелитуисточногделаРимског
царства.Онису,сједнестране,грчкепатриоте,асадругестранеуправљачкислоју
грчкимградовимачијиjeинтересвишебиодаизвукукористиздоброголигархијског
редаисарадњесаримскимгосподарима(Вејн,2006,стр.195).
48 Сан8(2.27).
49 Сан2(1.17).
50 БојакојајебилакарактеристичназаодећукодГркаиРимљанакојисуприпадали
вишим друштвеним слојевима, показивала је њихов статус и имала симболично
значење(Clelandetal.,2007,p.153).
51 Сан9(2.30).
52 Честисубилислучајеви,нарочитокадајеречокућнимробовима,дасузбогсвоје
оданости господару добијали слободу. Један од најпознатијих таквих примера је
ЦицероновсекретарТирон.
53 Сан10(3.13)Овобибилапотврдаотешкомположајунижихслојевадруштва,иако
Артемидорнаовомместу,каоинадругима,не говориочемусеконкретноради.
То јеиразумљивособзиромнасврхуњеговогсановникаиобимноститематикеи
бројностипојединачнихслучајева.
54 Сан2(1.17).
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повољанзнакуснитидачинедоброчинства,какоАртемидоробјашњава,
јертоозначавастицањемногочастиуодносунагомилу55,јероонима
којичинедоброчинствадобросеговори56.

Сви ови снови који се односе на сиромашне, робове, атлете,
музичаре, плесаче, глумце показују њихову жељу за поправљањем
друштвеног статуса,паи сведочео тешкимживотнимоколностимаи
неизвесности,тепоказујуколикосубилиљудикојисамоприжељкују
нешто више од оногашто им је дато.А неки од ових сновамогу им
тако нешто и понудити у самом процесу. Ипак, упркос стручности
онироманта,57 морамо имати на уму да, према неким савременим
схватањима, у сновима у којима видимо извесне симболе, они не
морајуувекбитипоказатељистварнихжељаистрахова,штосигурно
можеважитии за сновеу антици.ДоксуГрцииРимљанисневалио
ономештосумоглидазамисле,нештоштојебилањиховапракса,из
те праксе, делом, може се дати слика стварности, што се у извесној
мерирефлектовалоутемамакојесејављајукодАртемидоракојимаон
посвећујенајвишепажње(Harris,2009,pp.95–130).

Супротно части стоји срамота и поруга. Како су части
прижељкивали,аизадобијали,такосуихмоглииизгубити.Огубитку
частиАртемидоркажеследеће:акобибогатчовекусниодајеудругом
стању,бићеукљученусуђењаиневоље58(Можемопретпоставитидаје
тозањегазначилогубитакчасти.).Изабогатогчовекакојијевећпреузео
јавне службе, беседника или вођу гомиле, предсказује непоштовање
масе уколико би богат човек уснио да има велику главу. Немири и
погрдеодстранезаједницезаистисанследеонимакојисусеповуклиу
миранживот.Ауколикосеусниглавамањаодонекојајерођењемдата,
логично,означавасупротносвакојодпоследицакојесуизнаднаведене
завећуглаву,атојесиромаштвоигубитакпоштовања,невоље.59Невоља
пратиионекојиуснедазидовигореунечистојватри,апропастонога

55 Узависностиодпослакојимсенеколицебавионосвојуспехмерипризнањемоколине
итојезањегачаст.СредњиинајнижислојбиојеглавнаАртемидороваклијентелачије
намстрахове,жеље,паиидеалеприказујекрозњиховеснове.Онисузаинтересовани
зарад,зарадуинапредаккојимогупостићиуприватномживоту,алиизаједници
(VanHooff,2006,p.23).
56 Сан9(2.30).
57 КаоониромантАртемидорјемораорачунатинаауторитеткојиимамеђусвојим
клијентима, али упркос томе страховао је од критика неистомишљеника. Књиге
су, међутим, у Артемидорово време биле скупе тако да су га могли читати само
припадницивишихслојевадруштва,богатијииобразованији.(Harris,pp.203−204).
58 Сан1(1.14).
59 Сан2(1.17).
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чијисузидовиприказаниусну60.Великиуловрибеситнимтрговцима
исофистимајезнакдаћепрвиостатибеззапослења,адругидаћесе
осрамотити у јавности иступајући пред народом на неодговарајући
начин61. Блатњава и надошла вода, понајвише ако уништава све по
кући, означава насиље од стране непријатеља, уништење свега што
је у кући, као ињених укућана. Прељубничко и срамотно понашање
укућана сиромашног човека доноси губитак угледа и поштовања, и,
какоАртемидортумачи,тосеможенаговеститиотицањемрекеизкуће;
сувиизвориифонтанепредвиђајуболестисиромаштво.Нередеијавну
саблазансиромашномпредвиђауколикоуснидазаповедавојскомиисто
такоуколикоздравчовекуснидачинијавнадоброчинства.62

Из ових Артемидорових снова можемо макар наслутити шта
је за човека из 2. в. н. е. представљао губитак части (непоштовање
заједнице, јавна саблазан, сиромаштво, губитак предузетничких
способности, губитак талента, губитак служби). Како се он могао
осећатинакон одсањаног сна за чије симболе је знао да „не слуте на
добро“?Сигурнојемораојебитииспуњенстрахоминеизвесношћу,јер
језањегакао„бићазаједнице“„битиучасти“билапотврдадапостоји.63
 Оно што нас брине и што бисмо желели једним делом свога
бићада сеоствариодлика је античке врсте сновакоја се репродукује
у савременој форми, осим „снова као сећања“ (Harris, 2009, p. 19).64
Упркос друштвеним разликама које су постојале између Артемидора
ињеговихклијената (штои самподвлачиправљењемразликеизмеђу
сноваонихкојеводеморалноисправанисређенживот65)ионихчији
живот је пун потешкоћа, испуњен сиромаштвом, дуговањима66, ипак
сматра,даињиховиснови,чије значењесекријеу симболима,може
протумачити само стручњак. А ти симболи повезани су са њиховим
60 Сан6(2.10).
61 Сан7(2.14).
62 Сан8(2.27);9(2.30).
63 Вишеoгубиткучастиу:Lendon1997,40−63.
64 Одругимврстамасновакојиимајузаједничкеособинеуантициимодерномдобу
(Harris,2009,17−19).
65Ониимајупредиктивнеснове,сновекојимасеможепредвидетибудућност 
(Bowersock1994,pp.81−82;Harris2009,p.115).Вишеодаљојкласификацијиснова
кодАртемидоракаоињиховојрецепцијив.Kessels,1969,389−424.
66 Снови који су били последица проживљене стварности испуњене страхом и
неизвесношћусу  Ипак,какоKesselsпримећује,  и  били
сутехничкитермини,позивајућисенаАртемидора,да јеиовај самупаоу замку
тренутнеупотребе језикакаоидасуи  моглибитиалегоријскиитакосе
приближити (Kessels,1969,p.392).
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жељама(Harris,2009,p.115).Мада,[Bowersock]истичеданекиаутори
претерују са оценом Артемидора као извора за друштвену историју
свих слојева управо збогАртемидоровеподеле сноваи тога да онне
желидапише„свашта“,већсамоопредиктивнимсновимакојеможе
имати „елитна“ клијентела. Он је скупљач снова, неко ко се бави
дисциплиномкојабисемогланазватиокултистичком,снобкојипомиње
своје истакнуте савременике, људе који су на положајима јер су они
клијентелаодкојеможеиматиматеријалнуидругукорист(Bowersock,
1994, pp. 82−98). Уколико је тако, могли бисмо поставити питање и
самомАртемидорукаконаводипримересимболакојиимајуодређено
значењезасиромашнеинижеслојеведруштваидајењиховотумачење
ако су то „само“ . Такође,Артемидор их помиње у контексту
части.Данијетако,моглибисмопретпоставитидаихнебинибило.
Упркос свом статусу, Артемидор је на својим путовањима упознао
великибројљудиизразличитихдруштвенихслојеваикрозсвојеприче
су му постали „ближи“. Сви су они су били поданици римског цара.
Артемидорсвоједелопишенагрчкомитоазијанистичком,повлачисе
уДалдисикрозсвоједелонастојидапокаже(усегментучасти)како
супромене„набоље“и„нагоре“могућезасве.Какоможемовидети,
и припадници нижих слојева ипак су семогли уздићи на друштвеној
лествици (на основу снова о почасти) и бити итекако пожељна
клијентела,теињиховисновидобијајуназначајукадпишеоњиховим
последицама.Наравно,морасебитипажљивуинтерпретацијиоваквих
Артемидорових саопштења и не изводити коначне закључке о грчко-
римскомсветуињеговојстварностиискључивонаосновуснова.

Из ових снова можемо видети како је Артемидорова анализа
варирала оддруштвеног статуса сневача.Тако суисти снови за једну
статуснугрупубилиповољни,азадругунеповољни.Међутим,постоје
сновиочастикојисеготовоистотумачезаприпадникесвихстатусних
група (Lendon, 1997, p. 33). Иако из његових биографских података,
које даје у својемделу,можемо закључитида је припадаоимућнијем
слојупровинцијалаца,којијемогаосебиприуштитипутовањаудалеке
крајеве,онсеипакбави„потцењеном“професијомиприказујестрахове
ижељесредњегинајнижегслојаињеговеидеале67.Онисууглавном

67 У њих су улазили људи са мало или нимало имовине, скромних прихода и
проблематичнихживотнихнавика.Услој сиромашнихчесто јеулазилаичетврта
категорија, појединци  лишени слободе: робови, затвореници и дужници. Сви
они су чинили највећим делом основну земљорадничку радну снагу . У Азији је
постојалaтзв.закупничказемљорадња,ализбогфрагментарностиподатакатешкоје
известизакључакоњиховомправномистварномположајуупроизводнимодносима
(P.Garnsey,R.Saller,2014,pp.134−135)
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билинамаргинидешавањаи,премаантичкимауторима,нисубилиу
толикојмеривреднидабисењимабавилиусвојимделима.Великетеме
намењенесувеликимизначајнимпојединцима.Ачасткаоосећање,па
и њене манифестације, самим тим, великим делом била је намењена
царевима,царскимслужбеницима,градскојелити.Артемидоровиснови,
међутим,дајунамједнудругачијуслику,дасуто,ипак,људикојиимају
жеље,осећањапа,можда,ионазакојеприпадницивишихслојеванису
могли ни замислити да постоје и да су осећања та која изједначавају
владареиподанике68.

Упркоспостојањуимовнихидругихразликаудруштву,постојала
је извесна „друштвенамобилност“и она је подразумевала да некоиз
категорије богатих пређе у категорију сиромашних, слободни буду
лишенислободе,дужнициизмиресвојадуговањаиобрнуто (Garnsey,
2014,p.134).Свиони,ипак,ималисусвојесновео(по)частима.

Овдеимамонесамопримересупротногзначењасназаприпаднике
различитихдруштвенихслојевабогат-сиромахвећипоследицекојесу
ихзадесилеуживотуимогућеслучајеве:сиромахсемогаообогатити
и постати угледан, а богат човек не само да је остајао без богатства
већјебиооптуживан(проводиовремеусудници–некаврстагубитка
части) и упадао у разне друге проблеме.  Као илустрацију можемо
навести примерДиона изПрусе, који је, оптужен за малверзације од
својихсуграђана,мораодаиденасуд.Инијеједини.Билојејоштаквих
примера. Можемо претпоставити да нису спокојно примали овакве
вести(очемуАртемидорнеговори),дасупопутГагеровихличности
прибегавалинекојврстимагиједабиспречилиостварењеснаакоимсе
неповољнопротумачио.Вероватноимнијебилосвеједнокадабиуснили
санкојимбињихова„ушушкана“садашњицапосталадеопрошлости.
А са друге стране сиромашни би чекали да се тако нешто оствари и
даонидобијуприликудапоправесвојматеријални,алиидруштвени
статус.Ионисе,највероватније,нисузадовољавалисамопобољшаном
материјалном ситуацијом, већ су радили и на свом „реномеу“ као
чланови заједнице, макар као чланови разних удружења чија су
имена овековечена на појединим почасним натписима, које можемо
срести и данас широм света где су се некад простирале провинције
Римскогцарства.


68 ЈедномприликомкадајеМаркоАурелије,будућицар,оплакиваосвогупокојеног
учитеља, а дворске слуге га опомињале због показивања жалости, тадашњи цар,
АнтонинПије,јерекао:„Дозволитемудабудечовек;нифилозофија,нитивластнису
галишилеосећања“.ЖивотописАнтонинаПијаX,5,уЦарскаповест,Предговори
коментариЖ.Петковић,ПреводслатинскогМ.МајхериЖ.Петковић,Београд,2009.
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 Иако, према Лендону, код Артемидора не постоји јединствен
критеријумзадруштвенорангирање69,сматрамодајеАртемидорпокушао,
управоподеломснова,данаправиодређенуразликуизмеђудруштвених
категорија.Асновимајепоказаоколикојефеномен(по)частибиозначајан
засвакогпојединцаиколикојебиоспонакојајеповезиваласвеприпаднике
заједницеупркосимовној,интелектуалнојнеједнакостикојајепостојала.
У зависности од контекста сневача и (по)части се разликују, али и
припадницисвихкатегоријасањајуоњиховомзадобијањуистрахујуда
ихнебудулишени.Акаковидимодогађалосеиједноидруго.

Изнаведеногможемо видетида осећањечастиније билоисто
заприпадникеразличитихслојева.Нештоштојеважилозабогатеније
важилозасиромашне,штојеважилозаслободненијеважилозаробове
илизаградскемагистратеиобичнезанатлије.УАртемидоровомделу
значајно сеистичудруштвенеразлике, каоипсихологијаприпадника
различитихслојева.Наиме,Артемидорпророчкесновеприписујесамо
вишим сталежима, локалној елити и свештенству, док припадници
нижихслојеванемогууснититаквеснове.Њиховисновивезанисуза
њиховустварност,којајеврлочестотмурнаитешка.Идоковајпериод
располаже са највећим бројем почасних натписа по провинцијама
широм Римског царства, а који документовано сведоче колико је и
римскојвластиилокалнојелитибиловажнодаукажеидајојсеукаже
(по)част,дотлереткуприликуимамодавидимоштаје(по)частзначила
за ниже слојеве римског друштва у времену „економске и политичке
стабилности“. Артемидор је то учинио на, можда, и најобјективнији
начин,саопштавањемсновакаонесвесногделачовековепсихеосвесном
ипоказаонамкако једнокњижевноделоможедатиобјективнуслику
стварности.

69 КадаЛендонговориопочастимакодАртемидора,онговориопочастикао
јединственом  критеријуму  за  друштвено рангирање  у категорији  поседника
(имућних), док сматра да код Артемидора не постоји јединствени критеријум за
рангирањеуцеломдруштву(стр.34).
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Додатак

Сан 1 (1.14)70:Аконеко усни да је остао у другом стању, ако је
сиромашан, он ће стећи много и задобити велика богатства, будући
уздигнутнависокупозицију.Аакоистоуснибогатчовек,онћебити
укљученусуђењаиневоље.71

Сан2(1.17):Замислитиданекоимавеликуглавудобарјезнакза
имућногчовека (који јошније вршио јавну службу), а и за сиромаха,
атлету,зајмодавца,мењачаиеренарха.Јер,упрвомслучају,предсказује
јавнумагистратурузакојућеонтражитивенац,свештеничкутракуза
главуили дијадему, а за сиромахаповољну трговинуи нагомилавање
богатстваипрематомењеговаглавапостаћевећа.Азаатлетујасноје
дапредвиђапобеду.Јерондабисењеговаглаваувећала.Јеруствари
богатствосезове„капитал“.Изабогатогчовекакојијевећпреузеојавне
службе, беседника или вођу гомиле предсказује непоштовање масе.
За болесног човека тешку главобољу, за војника, тежак рад, а да роб
скоронећебитиослобођени, занекогакосеповукаоумиранживот,
немиреипогрде.Ауколикосеусниглавамањаодонекојајеприродом
(рођењем)даталогичноозначавасупротносвакојодпоследицакојесу
изнаднаведенезавећуглаву.72

Сан3(1.33):Повраћањепунокрви,чијабојаодговараприродној,
добројезасиромашногчовека,јертоозначаваповећањеимањаиобиље
богатства, и затошто новац има исту везу као и крв каошто се и за
старцесматрадасумудраци.73

70 Бројеви у загради односе се на сан како је нумерисан у Макојевом издању
Артемидора.
71  

 
 

72  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73  
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Сан4(2.3):Апурпурнооделоједоброзауснитиизаробовеиза
богате.Јерзаробоветоозначаваслободујерсобзиромнасвојсталеж
немајуништасапурпурнимоделом,докзабогатенаговештавапочасти
славукојипроизилазеизношењаоваквеодећеиистакнутошћукојага
прати.74

Сан 5 (2.9): И на суђењима где се доносе одлуке у грађанским
парницама уснити добро је да судионика удари гром. Јер гром удара
самонаонекојисуучасти,собзиромдамујечастдатаодбога.75

Сан6(2.10):Просторијекојегореучистојватри,којенепадајуу
њу,ибивајууништене,засиромашнезначебогатство,азабогатогчовека
напредовањеујавнимслужбама.Алионекојетињајуунечистојватри
икоје суспаљене,претворенеупепео,ичијису зидовиупалиикоје
сусасвимуништеневатромзначеневољезасвеипредсказујупропаст
заонечијисузидовиприказаниусну.Ауколикозидовипостанувећи
и сјајнијипослепожаранечијиживот ће кренутина боље (упогледу
богатства).76

Сан7(2.14):Иухватитимноговеликихрибадоносизарадусвима
осимонимакојисебавеситномтрговиномисофистима.Јер,заситне
трговцесанзначинезапосленостуследнемогућностидасеангажујуу
њиховојуобичајенојтрговинииистовременобавериболовом.Азадруге
данећеговоритинаодговарајућиначинпредпубликом.Јеррибенемају
глас.Акадасеухватемалерибе, тоозначаванеугодностинитрунке
зараде.Различитеврстерибамогуиматиразличитеврстезначења.77

 

74  
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Сан8(2.27):Чистарекакојаутичеукућупредвиђадолазакбогатог
човека у ту кућуна доброњених становника.Али, ако је блатњава и
надошла,ипонајвише,акоуништавасвепокући,означаванасиљеод
страненепријатељаиуништењесвегаштојеукућикаоињенихукућана.
А река која отиче из куће добар је знак за богатог човека и за веома
угледногчовека.Јеронћевладатиградомистремећизачастима,уиме
народапотрошићемногоимногиљудићекренутињеговојкућикојима
требапомоћикојијежеле.Јерсвимљудиматребарека.Асиромашном
човекунанећештету,његовојжени,дететуиосталимукућанимакакосу
сепрељубничкиисрамотнопонашали.

Идругаврставодекојаутичеукућу,акојепунаблатазначидаће
некопредвидетида(мусе)кућапродаје,ачиставодаозначавадаћестећи
имовинуибогатство.Ауснитибунарукућиилинапољуадагапреније
билоједобро.Јертоозначавастицањебогатстваизанеожењеногчовека
иличовекабездеце,женуидецу.…Аизвориифонтанесачистомводом
судобрезасве,анајвишезаболеснеисиромашне.Јер,запрвезначи
опоравак,азадругебогатство.Јерништанеокрепљујеколиковода.Аза
онекојисусувиикојинесадржеводузначисвесупротноовом.78

Сан9 (2.30): Уснитидасе заповедавојскомдобро је заонекоји
сууовојслужби,ализасиромашнезначинередеијавнусаблазаназа
робове слободу…Уколикосневачуснида јеписар…Изароба, овај
санпредвиђаконтролунадкућомињеговупоузданост.79Ачинитијавна
доброчинства из личних средстава предвиђа смрт за болесног човека
који је уснио такав сан расипање и уништење његовог имања, а за
78  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

79   
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здравогнередеисаблазан.Самозаонекојисуукрајњојбедиовакавсан
једобарикористан.Јернијемогућедатимного,осимакосенемамного.
Аовајсан једобаризаглумце,музичареиплесачеизасвеонекоји
силазе у гомилу. Јер то означава стицање много части (у односу на
гомилу).Јероонимакојичинедоброчинствадобросеговори.80

Сан10(3.13):Акобинекоусниодајепостаобог,онћепостати
свештеникилипророк. Јероваквиљудиучествујууистимпочастима
као и богови[...] А ако је неко у сиромаштву, ропству, затвору или у
извесним тешким околностима или у каквом лошем стању, овакав
сан ће га ослободити од тешких околности које га окружују уколико
би уснио овакав сан. Јер, за бога, ослобођење од страшних ствари је
издашноилакосеостварује.Изабогатогиугледногчовекапредвиђа
јавнуслужбу(магистратуру)којаодговарастепенуњеговогуважавања.
Јер,каоибогови,оникојисунавластимогу,такође,доброилилоше
третиратиљуде.81

80  
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MarijanaŽ.Mlađenović

ARTEMIDORUS’SYMBOLISMOFDREAMSABOUTTHEFEELING
OFHONOURINMAN’SFEARSANDEXPECTATIONS(literatureand

reality)


Summary

In ancient times, the skill of oneiromancy and the oneirologist’s
professionwerevieweddifferently.Inthe2ndcenturyAD,whenArtemidorus
fromDaldislivedandworked,theoneirologists’servicesweresoughtafter
amongalllayersoftheGreco-Romansocietydespitetheopposingattitudes
towardsthem.Owingtohispreservedwork,Oneirocritica,wehave,today,
accesstoauniquesourceandanexampleofthisfieldofdidacticliterature,
thatoffers technical instructions in theskillofdreaminterpretationfor the
sakeofpredictingthefuture.

Artemidorus,whowasoriginallyfromEphesus,leavescosmopolitan
Ephesus and retreats to theAnatolian place called Daldis, which was his
mother’s native city. He does so because of his feeling of gratitude and
prompted by the desire to honour this place.We have knowledge of this
city, whose location is unknown today, only becauseArtemidorus added
thecognomenDaldianustohisnameastheauthorofhisgreatestandmost
significantwork.

In a large number of histories of psychoanalysis, Artemidorus is
identifiedastheforerunnerofthismodernscientificdiscipline,andSigmund
Freud, the founder of modern psychoanalysis, highly valuedArtemidorus
andnamedhimhisgreatpredecessor,despitetheirdifferentapproachtothe
interpretationofdreams.CarlGustavJungwasalsoofsimilaropinionabout
Artemidorus.Theelementsofdreams,thesymbolsweencounterinthem,the
culturalcontext,andthehistorytheycarrywiththem,issomethingthatmade
Artemidorus timeless because he recognized their value and significance.
Furthermore,thefactthateven19centuriesafterArtemidorus,scienceisstill
failing in theattempt to resolveandgiveanswers tocertainquestions that
dreamscarrywiththem,tellsusoftheutmostcomplexityofthisphenomenon.

Beingapartofthecommunitywasofessentialimportanceforaman
inGreco-Romanworld; itwasaconfirmationofhisexistence. Inaddition
to the social status a person had in order to feel as amember of the city
community, therewasalsoan innerhumanneedaboutwhichArtemidorus
tells us, a need which was to be satisfied, and that was the recognition
of the qualities and values which that person carries within himself.
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This recognition was manifested through tributes which were paid to
individuals by the community in differentways.Despite thematerial and
intellectualgapthatexistedbetweenthem,themembersofallsocialcategories
dreamtaboutanddesiredbeinghonoured.Artemidorusisnotonlytellingus
about his dreamers’ dreams of honour, but he also presents a topicwhich
interestshimpersonallyindifferentways.Eagertohonourhismother’snative
place,hetakesthecognomenDaldianus.HewritesOneirocriticatodefend
hisprofessionandregainitshonour,aswellastodefendhisidentityofan
oneirologist.Beingrathersensitive,Artemidorusexperiencesverypersonally
boththewritingofhisworkanditsevaluation.Thiscanbeseenfromreading
Oneirocritica, a work that, by communicating dreams as an unconscious
partofthehumanpsyche,speaksoftheconsciousandthereal,andshows,
perhaps,inthemostobjectiveway,howaliteraryworkcangiveanobjective
pictureofreality.
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ШКОЛОВАЊЕБИБЛИОТЕКАРАИНФОРМАТИЧАРА
НАПЕДАГОШКОМФАКУЛТЕТУУСОМБОРУ

УНИВЕРЗИТЕТАУНОВОМСАДУ

ПедагошкифакултетуСомборуодакадемске2005/06.годинеобразује
библиотекаре. У раду се прате развој и промене студијских програма од
увођењасмеразашколскогбиблиотекара2005.годинедо2012.годинекада
сенаПедагошкомфакултетуакредитујучетворогодишњестудијеимастер
библиотекарства и информатике.Приказано је стање и извршено поређење
сашколовањембиблиотекарау окружењу.Сврха студијскогпрограма јесте
формирањестручњакаизбиблиотечко-информационихнаукакојинаоснову
стечених библиотечких и информатичких знања, као и знања из области
менаџмента,владајукомпетенцијаманеопходнимзаобављањепословаусвим
типовимабиблиотека.

 Кључнеречи:ПедагошкифакултетуСомбору,студијебиблиотекарства,
основни студијски програм, мастер студијски програм, акредитација,
перспективаразвоја.

ПрегледшколовањабиблиотекарауСрбијииокружењу

У поређењу са земљама западне Европе, где школовање
библиотекара започиње почетком 20. века, формално образовање
библиотекара на простору Србије и Војводине започиње релативно
касно, после Другог светског рата. Средњошколско образовање
библиотекарапостојало је уБеоградуиСремскимКарловцима.Прво
јеуБеоградуоснованаСредњабиблиотекарскашкола,којајерадилау
периодуод1948.до1979.године.Школајеупочеткубилатрогодишња,
авећдвегодинекасније,1950,постајечетворогодишњасредњашкола.
Уовојшколисусеобразоваликњижничари,аод1963.годинеуведенје
1 kselihar@pef.uns.ac.rs 
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смерзакњижаре.Послереформесредњегобразовања,школајепрестала
дапостоји, аодшколске1980/81уОбразовно-васпитнојорганизацији
усмереног образовања „Звездара“2, у оквиру струке „култура и јавно
информисање“, школовали су се књижничари у трећем и четвртом
разреду(Ињац,2012,стр.31).Упериодуод1967.до1976.године,радила
јеишколаприРадничкомуниверзитетууПриштини (Вранеш,2005,
стр. 206). Када сушколске 1975/76 године уведене Заједничке основе
средњег васпитања и образовања, у Гимназији „Бранко Радичевић“
у Сремским Карловцима формиран је Културолошки смер, на којем
су се образовали Организатори културних активности (2 одељења)
и Библиотекари (1 одељење) (Извештај гимназије, 1981). Последња
генерацијабиблиотекарауКарловачкојгимназијиматуриралаје1990.
године.

Високошколскообразовањебиблиотекаразапочиње1963.године
оснивањем Катедре за библиотекарство на Филолошком факултету
у Београду, прве, не само у Србији, него и у тадашњој Југославији.
Катедра је угашена већ после две године, школске 1965/66. године.
Школске 1980/81. године на истом факултету основан је Смер за
библиотекарство за студенте свих група Филолошког факултета.
Засмерсусестудентимоглиопредељиватипослезавршеногчетвртог
семестра.Овајсмерјепостојаоједанаестгодинаиизњегасешколске
1990/91.развиладанашњаКатедразабиблиотекарствоиинформатику.
ПреформирањаКатедре наФилолошкомфакултету, последипломске
студије библиотекарства су се могле завршити у Сарајеву и Загребу.
У Сарајеву је још 1972. године на Филозофском факултету основана
СтудијскагрупаОпштакњижевностибиблиотекарствоуоквируОдсјека
заопштукњижевност, сценскеумјетностиибиблиотекарство.Такође
је,наФилозофскомфакултетуновосадскогУниверзитетаупериодуод
1976.до1994.постојалаКатедразамађарскијезикибиблиотекарство
(Вукотић, б.г., стр. 7). У Загребу су последипломске студије
књижничарства,документацијеиинформацијскихзнаностипокренуте
на Природнословно-математичком факултету 1961. године, да би тек
1976. на Филозофском факултету Свеучилишта у Загребу основане
и преддипломске студије (Bašić, 2010, str. 8). Како истиче Борјанка
Трајковић у тексту „Библиотекар – (р)еволуција једне професије“
(2013, стр. 634), Одсјек за општу књижевност, сценске умјетности и
библиотекарство у Сарајеву имао је најстручнији кадар у ондашњој

2 После реформе средњoшколског образовања Библиотекарско-књижничарска
школа „ИвоАндрић“ спојена је саШестом београдском гимназијом уОбразовно-
васпитнуорганизацијуусмереногобразовања„Звездара“. 
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Југославији,штојезначајноутицалоинаунапређењебиблиотекарске
професијеистручностбиблиотечкогкадра.ПослератнихдешавањауБосни
иХерцеговини,наФилозофскомфакултетуУниверзитетауИсточном
Сарајеву основан је Одсјек за општу књижевност и библиотекарство
1997.године,самагистарскимидокторскимстудијама.

ШколовањебиблиотекаранаПедагошкомфакултету

Полазећиодчињеницедаје„[…]савременашколскабиблиотека
саставнидеошколекаоваспитно-образовнеустанове,ибиблиотечко-
информационог система који обједињује збирке публикација у земљи
и омогућава проток и доступност информација из целог света свим
заинтересованим корисницима, у складу са њиховим потребама“
(Вучковић, 2008, стр. 61), Педагошки факултет у Сомбору започео
је образовање школских библиотекара 2005. године. Комисија за
акредитацију и проверу квалитетаУниверзитета уНовомСаду 2009.
годинеакредитовалајеосновнеакадемскестудијеускладусазахтевима
Болоњскедекларације,утрајањуодтригодине,апрограмјеобухватао
општеобразовне, теоријско-методолошке, научно-стручне и стручно-
апликативне предмете. Укупан број ЕСПБ које је студент могао да
остваризатригодинебиоје180ЕСПБ.Студијесусезавршавалеизрадом
иодбраномзавршнограда,чијомизрадомјестуденттребаодапокаже
самосталностикреативноступрименитеоријскихипрактичнихзнања
уодабранојобластибиблиотекарства.Студијскипрограмсесастојаоиз
обавезногиизборногподручја,анаставасеизводилаувидупредавања,
вежби,семинара,каоисамосталноградастуденатауоквиримастручне
праксе.КаконаглашаваЖељкоВучковићутексту„Студијешколског
библиотекарства“ (2008, стр. 61), циљ студијског програма био је да
„[…] образује и оспособљава школског библиотекара за самостално
обављање основних стручних библиотечко-информационих
функција[…]“, што би засигурно довело и до унапређења, како саме
организацијерадасавременешколскебиблиотеке,такоидоунапређења
радасакорисницима.

Године 2012. започео је нови акредитациони циклус, када је
дошлодобитнихизменаусвимсегментимастудијабиблиотекарства
на Педагошком факултету. Акредитован је смер Библиотекар–
информатичаридвегодинекаснијеуписанајепрвагенерацијастудената
четворогодишњих основних академских студија. Поред основних
академскихстудијаакредитованесуимастерстудијебиблиотекарства.
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Сврха студијског програмаДипломирани библиотекар-информатичар
јестеобразовањестуденатазапрофесијукојаимасвезначајнијуулогу
у друштву информација и знања. Циљ студијског програма јесте
образовањекомпетентнихбиблиотекара-информатичараоспособљених
за рад у савременим библиотекама, за размену информација и
комуникацијуубиблиотечко-информациономсистему.

Студијски програм се састоји од обавезних и изборних
предмета.Ако упоредимо нову акредитацију са претходном, највише
промена било је међу академско-општеобразовним курсевима и
курсевимаиз теоријско-методолошкихдисциплина.Уновомциклусу
задржани су сви предмети који су из области библиотекарства
(Савременобиблиотекарство,Библиографија,Менаџментимаркетинг
у библиотекарству, Школске библиотеке, Историја писма, књиге и
библиотека) ињима су додата тринова предмета –Високошколскеи
специјалне библиотеке, Јавне библиотеке и Претраживање научних
информација.Одстручно-апликативнихпредметастудентиполажуи
Каталогизацију,Класификационесистеме,Библиотечкозаконодавствои
стандарде,Савременобиблиотекрство,Методикунаставеинформатике
1 и 2, као и Библиотечку праксу. Издвојићемо предмете из осталих
група – Медијску културу, Базе података, Историју српске културе;
изборне предмете међу којима се нуди Психологија комуникације,
Увод у позоришну уметност, Математичко моделовање, и други
(Педагошкифакултет,б.г.),ипредметесамастерстудијаМетодологија
научно-истраживачког рада, Библиографски истраживачки методи,
Архивистика,итд.(Педагошкифакултет,б.г.а).

СтручнапраксаобављасеусарадњисаГрадскомбиблиотеком
„Карло Бијелицки“ уСомбору. Такође,Катедра има и добру сарадњу
са специјалном библиотеком Градског музеја у Сомбору, као и
библиотекамауНовомСаду,првенственоБиблиотекомМатицесрпске,
Градском библиотеком и Библиотеком Српског народног позоришта.
У оквиру стручне праксе, кроз рад у библиотекама, студенти стичу
практичне вештине у областима организације рада, набавке, обраде,
претраживања,чувањаикоришћењаразличитихизвораинформација.

Студентимакоји су завршилитрогодишњестудијепоплануи
програмуиз2005,2006.и2009.године(Школскибиблиотекар),Одлукомо
еквиваленцијинаставнихплановаипрограмаомогућеноједошколовање
и завршетак четворогодишњих студија на смеру Дипломирани
библиотекар-информатичар.

Студијски програм Дипломирани библиотекар-информатичар
омогућава добијање стручног и оспособљеног кадра, који на основу
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стечених знања из библиотечких, педагошко-психолошких и
информационихобласти,можекомпетентодаконкуришезаобављање
послова у свим типовима библиотека: школским, високошколским,
специјалним, јавним и националним. Академске 2015/16. године
уписанајеипрвагенерацијамастерстуденатабиблиотекарства.Мастер
студијетрајугодинудана,аинтердисциплинарноиинтегрисанознање,
каонадоградњаосновнихстудија,омогућавастудентимаучествовање
на пројектима, упознавање са основама научног рада библиотечко-
информационихнаука,каоиобављањесложенијихстручнихфункцијаи
пословауправљањаусавременимбиблиотекама.Мастербиблиотекари-
информатичари, који су темељноупознати саразноврснимаспектима
струке,бићеефикасникакоутрадиционалнимметодамабиблиотечке
делатности,такоиупроменљивомелектронскомокружењу.

ПроменеуобразовањубиблиотекаранаПедагошкомфакултету
у Сомбору огледају се и у праћењу савремених токова у модерном
библиотекарству и информатици и њиховом укључивању у наставни
планипрограм.ОбавезнииизборнипредметикаоштосуБазеподатака,
Интернет алати, Оперативни системи, Информациони сервиси,
Веб-програмирање, Методичка пракса у медијима и информатици,
омогућавајустудентимадастекнуосновнаинформатичказнањаизнања
омодерниминформационо-комуникационимтехнологијама.Применом
ових технологија у библиотечкој делатности отворио се простор за
модернизацију наставе у предметима као што су Каталогизација,
Класификационисистеми,Савременобиблиотекарство,Библиографија,
као и за акредитацију нових предмета као што су Библиотечко
законодавство и стандарди, Библотечка пракса, Библиографски
истраживачкиметоди,Претраживањенаучнихинформација,Дигиталне
библиотеке.

Модернизација наставе, у смислу употребе информационих и
рачунарскихресурса,огледасекрозкоришћењерачунара,интернета,
библиотечких информационих система, база података. Захваљујући
рачунарскиопремљенојучионици,студентиимајуприликудавежбају
каталогизацију коришћењем библиотечко-информационог система
БИСИС који се користи у великом броју библиотека у Србији, па и
библиотециПедагошкогфакултетаикојијеинсталирансакопираном
базомбиблиографскихзаписазањиховепотребе.Натајначинстуденти
могудасеупознајусасвимфункционалностимамодерногбиблиотечко
информационогсистема,каоисаUNIMARCстандардомзамашински
читљивуобрадубиблиографскеграђе.Осимтога,коришћењемресурса
у отвореном приступу и посредством сервиса Кобсон, конзорцијума
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библиотекаСрбијезаобједињенунабавку,студентимајеомогућенода
претражују велике индексне, цитатне и библиографске базе података
каоибазепуногтекста,дасеупознајусаразличитимбиблиографским
алатима, тј. сервисима за управљање референцама, да претражују
дигиталнебиблиотекеислично.

Студијебиблиотекарствакоднасиуокружењу

Квалитет студијских програма Дипломирани библиотекар
информатичар и Мастер библиотекар информатичар на Педагошком
факултетуможесеоценитиипоређењемсаодговарајућимпрограмима
зашколовањебиблиотекаранафакултетимауокружењу.Важницентри
за школовање библиотекара, поред Катедре за библиотекарство и
информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду, су и
Одсјек за компаративнукњижевностибиблиотекарствоФилозофског
факултета Универзитета у Сарајеву, Катедра за библиотекарство
Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву и Одсјек
заинформацијскеикомуникацијскезнаностиФилозофскогфакултета
СвеучилиштауЗагребу.

ОсновнеимастерстудијесмераБиблиотекарствоиинформатика
наФилолошкомфакултетуУниверзитетауБеоградуодвијајусеуоквиру
студијског програма Језик, књижевност, култура који студентима
омогућава избор предмета у зависности од изабраног усмерења.
Основне студије трају осам, а мастер студије два семестра. Основне
студије усмерења Библиотекарство и информатика садрже, између
осталог, два курсаизБиблиотекарства,шест курсеваБиблиотечкоги
четири курса Информатичког практикума, по два курса Дигиталног
текста,Информатике за библиотекаре,Историје књиге и библиотека,
Организације знања, Структуре информација, Теорије и историје
библиографије, Музеологије, Архивистике, затим Проналажење
информација, више група изборних предмета, итд. (Филолошки
факултет у Београду, б.г.). Програм мастер студија се састоји од
обавезногпредметаТехникаакадемскогписања,изборнегрупепредмета
саукупно24ЕСПБ,СтудијскогистраживачкоградаиЗавршнограда
(ФилолошкифакултетуБеограду,б.г.а).

На Одсјеку за компаративну књижевност и библиотекарство
Филозофског факултета Универзитета у Сарајеву библиотекари се
школујуискључивоуоквирудвопредметнихстудија,итоудвестудијске
групе:КомпаративнакњижевностибиблиотекарствоиБиблиотекарство
идругастудијскагрупа.Основнестудијетрајушест,амастерстудије
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четирисеместра.Предметикарактеристичнизабиблиотекарство,наобе
студијскегрупе,су:Основеинформационихзнаностиибиблиотекарства
(два курса), Увод у касификацију, Основе библиотечке дјелатности,
Библиотечки стандарди и библиографска контрола, Изградња и
управљање библиотечким збиркама, Библиотечка каталогизација и
OPAC,Садржајна анализа – основе иметоди, Библиографија Босне и
Херцеговине, Дигитализација, Организација знања, Метаподаци итд.
Са обзиром на природу двопредметних студија, студенти слушају
великибројпредметакојисуувезисакњижевношћу,односнодругом
изабраном студијском групом. Навешћемо неколико курсева на
студијскојгрупиКомпаративнакњижевностиибиблиотекарство:подва
курсаУводаузнаностокњижевности,Основадраматургије,Превођења
икултуреиСтилистике,шесткурсеваОпћеповијестикњижевности,
Поетикалирског текста,Есејистика,Поетикаипамћење,Филозофија
итд.(FilozofskifakultetuSarajevu,2013).

Школовање библиотекара на Катедри за библиотекарство
ФилозофскогфакултетаУниверзитетауИсточномСарајеву,уосновном
циклусу (основне студије), одвија се према студијском програму
Општа књижевност и библиотекарство у трајању од 8 семестара.
Удругом(мастер)циклусуделисенадваобразовнапрофила–мастер
компаративистике и мастер библиотекарства и траје два семестра.
Основне студије првог циклуса садрже предмете карактеристичне за
обапрофила.Предметиизобластибиблиотекарствасу:Историјаписма,
Информациониизворинаинтернету,Основебиблиотекарства,Историја
књиге и библиотека, Библиотечка статистика, Историја периодике,
Организација библиотека (два курса), Заштита културне баштине
(старе и ријетке књиге и архивске грађе) Каталогизација (два курса),
Управљање информацијама и фондовима, Менаџмент и маркетинг
у библиотекарству Теорија информација, Стандарди и прописи у
библиотекарству, Аутоматизација библиотека, Класификациони
системи, Теорија библиографије, Библиографија у БиХ, Предметна
класификација,Историјабиблиографије,ИнформатикаиИнформационе
службеисервиси.Навешћемоипојединепредметекојинисуизобласти
библиотекарства: два курса Античке књижевности, Фонетика и
морфологијасавременогсрпскогјезика,Старасрпскакњижевност,два
курсаТеоријекњижевности,Народнакњижевност,Историјакласичне
свјетске драме и позоришта, Европски роман 19. вијека, Педагогија,
Теоријакритике,Општастилистикаидруги(Филозофскифакултету
ИсточномСарајеву,б.г.).Мастерстудијесупрофилисанезаобразовни
профил Мастер библиотекарства и садрже обавезне предмете
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Методологијаитехниканаучнограда,НаукаокњизииТрадиционалнеи
савременебиблиотекеиизборне:Дигиталнебиблиотекеивеб-портали,
Организација и управљање знањем, Библиографија и истраживачки
методииПисанакултурнабаштина(ФилозофскифакултетуИсточном
Сарајеву,б.г.а).

Одсјек за информацијске и комуникацијске знаности
Филозофског факултета Свеучилишта у Загребу нуди један
преддипломски студијски програм под називом Информацијске
знаностикојиможебити једнопредметниилисеможекомбиноватиу
двопредметни.Преддипломскестудијесуутрајањуодшестсеместара.
Навешћемо поједине предмете: Основе информацијске технологије,
Логика за информатичаре, Дигиталне збирке, Медијска култура,
Алгоритми и структуре података, Рачуналне мреже, Организација
знања, Основе библиотекарства, Увод у архивску теорију и праксу,
Базе података, Библиографска организација 1, Дигитална књижница
1, Основе веб-дизајна, Списоводство, Увод у музеологију, Напредно
програмирање,Стројнопревођење,Заштитаподатака,Криптологијаи
други(FilozofskifakultetuZagrebu,s.a.).Дипломскистудијскипрограм
јеутрајањуодчетирисеместраи,такође,можебити једнопредметни
или двопредметни. Једнопредметни програм нуди пет смерова:
Архивистика, Библиотекарство, Информатика (истраживачки),
Информатика (наставнички) и Музеологија и управљање баштином.
Двопредметнидипломскипрограмосимнаведенихпет смеровануди
и смерИнформатологија. Обавезни предмети смера Библиотекарство
су Књижнице и књижничке збирке 1, Сустави за означавање и
претраживање 1 и 2, Библиографска организација 2, Дигитализација
имиграција докумената иДигитална књижница 2.Понуда изборних
предмета је веома велика, рецимо: Базе података у интернетском
окружењу, Часописи и знанствена комуникација, Логичко
програмирање, Накладништво и књижарство, Програмирање базе
података,Школскекњижнице,Архитектурамузеја,Народнекњижнице,
Свеучилишнокњижничарство,Умјетнаинтелигенцијаимногидруги
(FilozofskifakultetuZagrebu,s.a.a).

УодносунашколовањебиблиотекаранаФилозофскомфакултету
уИсточномСарајевуинаФилозофскомфакултетууСарајеву,којиимају
самодвопредметнестудије,можесерећидасустудијенаПедагошком
факултету растерећеније од великог броја предмета из једне, не
уско-стручне, области. Са дуге стране, студенти библиотекарства
на Филолошком факултету у Београду и Филозофском факултету у
Загребу похађају студијске програме који су у одређеној мери више

616

КарлаСелихар,ГорданаРудић

http://www.ffuis.edu.ba/files/docs/users/Urednik/Bibliotekarstvo-silabusi-master/metodologija-i-tehnika-naucnog-rada.pdf


уско-стручно оријентисани, посебно је у Загребу изразито велики
проценатобавезнихиизборнихпредметаизобластиинформатичкихи
информационихнаука.

Закључак

Упоређењусафакултетимакојиобразујубиблиотекареунашем
окружењу, можемо закључити да Педагошки факултет у Сомбору,
посебнонаконпоследњегциклуса акредитације, прати свепроменеу
савременомбиблиотекарствуипримењујеихустудијскимпрограмима
Дипломирани библиотекар-информатичар и Мастер библиотекар-
информатичар.Осимуско-стручнихпредмета,студијскипрограмииз
библиотекарстваиинформатике,узпомоћстручногкадрафакултета,
понудиојестудентимапредметеизобластикњижевности,образовања,
психологије, историје, информатике и омогућио им да стекнуширок
спектаробразовањакојибиблиотекарсвакакотребадапоседује.Надамо
седаћеубудућностисвинаведенифакултетикојишколујубиблиотекаре
искориститидобраискуствадругихинаставитидаусклађујуиразвијају
своје студијске програме, тако да буду на корист, како студентима,
тако и струци и друштву уопште. Примена нових информационо-
комуникационихтехнологија,техничкихитехнолошкихдостигнућау
савременомбиблиотекарству,доносипроменеутоликоштоолакшава,
убрзава и унапређује све оно што је традиционално. Тек у спрези
модерногитрадциоционалног,могућејеобразовањебиблиотекаракоји
ће бити способни да одговоре потрeбама данашњег, веома захтевног
корисника,којијебиоиостаоосновничинилацнашеделатности.
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Summary

Faculty of Education in Sombor from the academic year 2005/06.
It forms librarians. The paper dealswith the development and changes of
studyprogramssince the introductionofacourse fora school librarian in
2005, until 2012, when a four-year study and master of librarianship and
informaticswereaccreditedattheFacultyofEducation.Thesituationisshown
andacomparisonismadewiththeeducationoflibrariansintheenvironment.
Thepurposeofthestudyprogramistocreateexpertsfromlibrary-information
scienceswho,basedon the acquired library and ITknowledge, aswell as
knowledgeinthefieldofmanagement,managethecompetenciesnecessary
fordoingbusinessinalltypesoflibraries.
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АЛЕКСАЈ.ПОПОВИЋСАРАЈЛИЈА(1854–1916),ПИСАЦИ
ПРЕВОДИЛАЦ

АлексаЈ.ПоповићСарајлија(1854−1916)написаоје,превеоиприредио
осамнаестмонографскихпубликација.Иакосусвојевремено,какосазнајемо
изнаписауновинама,књигеАлексеЈ.Поповићабилерадочитане,унаучним
оквиримањеговописаностваралаштвонедовољнојеистражено.

У раду ћемо представити пет ауторских књига овог писца
(Хаџи Лојина буна у Босни, 1897;Пошљедње грчке владике у Босни, 1905;
Сарајевскареволуција1878, 1906;УбиствоСултанАзиза, 1903;Животопис
знаменитихСарајлија, 1910), једанпревод са турског (ОсвајањеЦариграда,
1905), потом српско-турски рјечник (1899), а поменућемо и његове књиге
народнихепскихпјесама.

Кључнеријечи:АлексаЈ.Поповић,Сарајево,Аустроугарска,Турска,
књига,историја,политика.

1. Писац и преводилац Алекса Ј. Поповић живио је и радио
у другој половини 19. и почетком 20. вијека. Рођен је 30.марта 1854.
годинеуСарајеву.ЗавршиојетриразредаСрпскереалкеируждију.Био
јечиновникуРачунарскомодсјекувладеБосанскогвилајета(1872−1878).
Упериодуод1879.до1894.годинерадиојекаокотарскиписаруБугојну
иДувну,апотомкаотумачзатурскијезикуМинистарствуиностраних
делауБеограду(1894−1903).ВратиосеуСарајево1903,гдјејеживиосве
досмрти31.децембра1916.године(Kreševljaković,1991,str.182).

Књиге Алексе Ј. Поповића маркиране су локусним
детерминатором Сарајлија, чиме је додатно наглашено ауторово
поријекло.ПотписиваосеипсеудонимимаПертевЕфендијаСарајлија
иПертев.Памтимогаикаобиографачувенесарајевскесписатељице
и учитељице Стаке Скендерове (1828–1891). У књижевном листу
1 radddica@yahoo.com
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БосанскавилаобјавиојечланакСтакаСкендерова,српскакалуђерица
иучитељицасасликомпреминуле2(Поповић,1903,стр.393−395),који
сеиданасузимакаопоузданизворупроучавањуњеногживотаидјела.

Алекса Ј.Поповић аутор је осамнаест књига, од којих је девет
забиљеженоу једанаестоми тринаестом томуСрпска библиографија:
књиге:1868−1944 (1994: 206; 1996: 213), док су преостале уврштене у
допунеовебиблиографије,којесууизради.

КњигеАлексеЈ.Поповића,каопримјерциријеткебиблиотечке
грађе,чувајусеубиблиотекамауСарајеву,БеоградуиНовомСаду,док
сеједнаналазииуГрадскојбиблиотеци„ВладиславПетковићДис“у
Чачку.
         Иако јеПоповићевстваралачкиопусразноврстан,он је,прије
свега, писац историјско-политичких дјела, како га је окарактерисао
и наш угледни књижевни историчар Јован Кршић (1979, стр. 406).
Интересујућисезапрошлостсвогаграда,Поповићјенаписаокњигуо
знаменитимСарајлијама,преводиојеисторијскуикњижевнуграђуса
турскогнасрпскијезик,саставиојеиобјавиосрпско-турскирјечник.Уз
свето,сакупљаојеинароднеумотворине,нарочитоусменуепику.

Алекса Ј. Поповић писао је архаичним језиком са мноштвом
турцизама, подражавајући локални сарајевски говор. На више
мјеста његово хроничарско казивање прераста у право књижевно
приповиједање,штосепосебноодносинаанегдоте,којеимајусолидну
основудапрерастууисторијскеприповијетке.

Послије Поповићеве смрти, његова су дјела постепено падала
узаборав.Помињусетекузгред,устудијамакултурнихисторичара20.
и 21. вијека. Стога је наш рад својеврсно подсјећање на овог аутора,
чијећемокњигепредставитииуказатинатемекојимасебавиоусвом
раду.

2.Значајниисторијскидогађаји,изсрпскеитурскепрошлости,
инспирисали су Алексу Ј. Поповића да напише четири историјско-
политичкадјела:ХаџиЛојинабунауБосни(Београд,1897),Пошљедње
грчке владике у Босни (Сарајево, 1905), Сарајевска револуција 1878
(Сарајево, 1906) Убиство Султан Азиза (Београд, 1903). Поменутом
домену припада и његов превод књиге Освајање Цариграда (1905),
турског аутора Ахмеда Мухтар паше, као и превод историјске
приповијеткеЏезмијаНамикаКемала,турскогписцаиполитичара.

2. 1. Закорачивши у пету деценију живота, Алекса Ј. Поповић
објавиојесвојупрвукњигу,штаманууБеограду,анеуродномСарајеву,

2 Чланак је прештампан у зборникуХаџи Стака Скендерова и српска култура у
БоснииХерцеговини(БањаЛука,2007,стр.15−19). 
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које је билоњегова стална књижевнаинспирација. Боравак у српској
престоници омогућио му је да, са извјесне просторно-временске
дистанце,јаснијесагледадруштвено-политичкеприликеусвојојземљи,
која је, у то вријеме, била под аустроугарском влашћу.УБеограду је
имао и већу слободу говора, јер је Србија, за разлику од Босне (и
Херцеговине),послијеБерлинскогконгреса (1878), стекланезависност
и постала краљевина. Дакле, књижевни првјенацАлексе Ј. Поповића
билајекњигамемоараХаџи-ЛојинабунауБосни,којајеобјављена1897.
године.Каосавременикиочевидац,описаојеулазакаустроугарскевојске
уСарајево1878.године.Томприликом,муслиманскостановништвоје,у
знакпротеста,организовалооружаниотпор,начелусаХаџиЛојом,по
којемјетајустанакидобионазивХаџиЛојинабуна,познатауисторији
икаоСарајевскареволуција.Овогчувеногмуслиманскогнародногвођу,
Поповићјепознаваојошиздјетињства,очемупишеиупредговору:

„Самог покретача револуције Хаџи хафиза Лоју, кога сам још из
дјетињства познавао, изнио сам у почетку књиге као разбојника и
непријатељаСрба,алипошље,кадсетребалоборитизаопштустварђе
јеонпрвибио,изниосамгаонаквог,какавјебиоиодаомупоштовање
каонародномборцу“(Поповић,1897,стр.4).

Књига Хаџи Лојина буна у Босни намијењена је, прије свега,
„[...] браћи Мухамеданцима у Херцег-Босни“ (1897, стр. 4). У њој су
представљенинароднијунаци,којисусе„[...]очајничкиборилипротиву
Аустрије,дајојулазудомовинуспријече“.Књигајенастала,какосам
ауторпише,сциљемда„[...]видиданашњамухамеданскаинтелигенција
каквих је хероја Босна иХерцеговина родила и да свим моралним и
материјалнимсиламајуначкибраненароднесветиње“(Исто).

2.2.УкњизиСарајевскареволуцијанашписацје,подругипут,
описаооружанисукобиз1878. године.Књига јеизашла1906. године
уштампарији „Босанске поште“ уСарајеву.У овом издању,Поповић
критикује актере поменутог догађаја, што се у великој мјери коси с
његовим мишљењем, које је изнио у раније објављеној књизи Хаџи-
ЛојинабунауБосни, гдје је сполетомславиопобуњенесуграђане.У
публикацији из 1906. године, пише да је тзв. Сарајевска револуција
резултатнепромишљеностипојединихмуслиманскихнароднихпрвака,
упрвомредуХаџиЛоје.Ауторсматрадајетареволуција„[...]однијела
многоневинихжртаваинаокупиранинародизвојеваламржњунових
господара“(1906,стр.37).Требаиматиувидудајеизмеђуобјављивања
наведенихдјелапрошлаготоводеценија,стогајеприроднодајеписац
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имаодовољновременадасагледапосљедицеСарајевскереволуцијеида
нановопреиспитасвојевиђењетогдогађаја.

2.3. Поред проучавања проблематике у вези с поменутом
револуцијом и њеним каснијим одјецима, Поповића су занимала и
питањадуховногживотаправославногстановништвауСарајеву.Утом
погледу,посебнупажњупосветиојеистраживањуепохетзв.фанариота,
односногрчкихвладика,којисубилиначелуСрпскеправославнецркве
уБосниодукидањаПећкепатријаршије(1766),пасведо1881.године.О
томејеписаоукњизиПошљедњегрчкевладикеуБосни(Сарајево,1905),
којајекомпонованаоддвијетематскецјелине,логичкиповезане.

Упрвомдијелукњигеговорисеофанариотима,којисубилина
челудабробосанскеепархијеудругојполовини19.вијека.Изузеввладике
Прокопија, опис осталих архијереја дат је према пишчевом сјећању.
У вријеме владике Дионисија, Алекса Ј. Поповић је био још увијек
школарац. За овог владику се причало да није знао ни српски ни
црквенословенски језик, па му је на литургији помагао свештеник
ГерасимЛалић(Поповић,1905,стр.3).Тогасенашписацдобросјећа,
јерјеприсуствоваоњеговимлитургијама.Сдругестране,Дионисијев
насљедник владикаИгњатије, описан је као типичанГрк, господског
држања, одјевен у раскошне хаљине.Упркос томешто је сматрао да
су грчки архијереји долазили у наше крајеве само због новца, аутор
не заборавља да помене како је у доба владике Игњатија основана
Богословија у Бањој Луци (1866), као прва школа за православне
свештеникеуБосни.

Након смрти владике Игњатија (1868), у Сарајево је, одлуком
Цариградске патријаршије, стигао зворничко-тузлански митрополит
ДионисијеИлијевић,родомизселаБерковцакодНиша(Поповић,1905,
стр. 6). Иако је служио литургију на црквенословенском и
посвећено обављао своје свештеничке дужности, није одговарао
појединимСарајлијама,па је убрзо смијењени враћенуДоњуТузлу.
Умјесто Илијевића, на мјесто дабробосанског митрополита
постављен је времешни владика Пајсије, родом из Смирне. Он је
освештао, на Илиндан 1872. године, новоизграђени православни
храм у Сарајеву и произвео јеромонаха Саву Косановића у чин
архимандрита. Освећење храма изазвало је негодовање појединих
Муслимана, који су говорили да „[...] влашка звона ни пошто не
смију зазвонити, и да ће, ако узазвоне настати пролиће крви“
(Поповић, 1905, стр. 8). Страхујући да не дође до инцидента током
поменуте церемоније, Срби су затражили подршку турских власти.
Упркосјакомобезбјеђењу,којејеорганизоваовојникомандантХамди
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паша Черкез, на дан освећења испаљен је метак у прозор цркве.
Истрагом, која је спроведена истог часа, утврђено је да се радило о
фанатизмупојединца.Онсе,наводно,„[...]заклеодаћенавлашкуцркву
макарједанхитацбацити,памакаргатоиглавекоштало“(Поповић,
1905, стр. 10).Пошто нисумогли или „нису хтејли“ пронаћи кривца,
случајјезатворен,„[...]аицркванамиру,алииустрахубудетогадана
доподнеосвјештана“.

Будућидајебиоупознимгодинама,владикаПајсијејепреминуо
1873.године.НаслиједиогајевладикаАнтим.АлексаЈ.Поповићзањега
каже (1905, стр. 11) да је биоизузетноштедљив, јер је, прије доласка
уСарајево,позајмиопреко80000грошаиставиоподзалогобјекуће
уЦариграду.Ауторпомињеи тода је за владикуАнтимахонорарно
преводиоиписаослужбенедокументенатурскомјезику.

Владика Антим је био дабробосански митрополит све
до 1881. године, када је ту функцију преузео архимандрит Сава
Косановић. Његовим избором је завршена „епоха грчких владика“
у Босни. Међутим, Косановић се није дуго задржао на мјесту
митрополита. Он је, под притиском бечке владе, дао оставку већ
1885. године. Након њега је изабран Ђорђе Николајевић, који је
све до смрти био дабробосански митрополит. На његово мјесто
постављен је зворничко-тузлански митрополит Николај Мандић.
У то вријеме сарајевски Срби су започели тзв. борбу за вјерску и
просвјетнуаутономију,која јетрајалаод1896.до1905.године.Стим
у вези, други дио књигеПошљедње грчке владике уБосни, посвећен
је пишчевом виђењу тока и крајњег исхода те борбе. Иако вођама
аутономног покрета признаје да су постиглижељене циљеве,Алекса
Ј. Поповић им замјера што је та реформаторска акција трајала чак
деветгодина.Кажеитодасу,наводно,утесврхепотрошилиогромну
суму новца из народне касе. Поповић, по свему судећи, игнорише
чињеницу да су вође борбе за вјерску и просвјетну аутономијуСрба
били угледни и имућни грађани, који су своје одласке у Цариград
и Беч самостално финансирали, а да их је народ, из националних
побуда,добровољноновчанопомагао.Прематоме,ауторовепримједбе
треба схватити условно. Очигледно се ради о личном сукобу или
неслагањусапојединимсуграђанимаиактеримааутономнеборбе.

2.4.У свом истраживачком радуАлекса Ј.Поповић показао је
великоинтересовањезаисторију,политикуикултуруТурске.Каодобар
познавалацтурскогјезикаимаојеприликудачитаграђуотојземљиу
оригиналу.Нарочитосугазаокупљалетемеизживотасултана,каоиразне
сплеткенадворуиборбезапресто.Одушевљенполитичкомисторијом
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Турске, написао је књигу Убиство Султан Азиза (Београд, 1903),
штампану ћирилицом, под псеудонимом Пертев Ефендија Сарајлија.
Књигајепосвећена„мусломанскомнародууБоснииХерцеговини”.Како
стојиупредговору,насталајесциљемдасерасвијетли„[...]правиузрок
свргнућусапрестоласултанаАбдулАзиза[1830–1876],којејезасобом
повукло трагично и грозно његово потајно убиство” (Поповић, 1903,
стр.5).Ауторјеуложиовеликеистраживачкенапорекакобинаписаоово
дјело.Прикупљаојеипроучаваодомаћеистранеизворе.Упредговору
књизиУбиствоСултанАзиза(1903,стр.5)Поповићпишедасепосебно
ослањао на једну арапску публикацију, штампану у Каиру, мада не
наводињеннаслов,каониимеаутора.Поредтога,читаојеиполитичку
штампу,којајеизлазилауЗападнојЕвропи,упериодуод1876.до1881.
године.

Ослањајући се на све те изворе, али и на сопствени разум,
Алекса Ј. Поповић је закључио да је султан Абдул Азиз, послије
свргнућаспрестола,убијенодстранедржавнихзваничника.Наводно
сувисокифункционериТурскебилинезадовољнисултановимодносом
према државним питањима.АбдулАзиз је био једини султан који је
ишаоузваничнепосјетеиностранству.Ураспонуизмеђу21. јунаи7.
августа1867.године,посјетио јеЛондон,Париз,Марсеј,Кале,Булоњ,
Довер, Брисел, Будимпешту, Видин, Варну и Беч. Његова европска
турнеја изазвала је огорчење свјетовних и вјерских великодостојника
у Турској. Незадовољство је узроковано и султановим прекомјерним
трошењемдржавногновца,којејеземљудовелодобанкрота.Осимтога,
АлексаЈ.Поповићпише(1903,стр.6)ито,дајесултанАбдулАзизза
вријемепетнаестогодишњевладавине чак четрдесетпетпутамијењао
министарскиансамбл.Турскизваничницисумузамјерилиинатомешто
се,токомустанкауХерцеговинииБосни(1875),бавиосмјеномминистара
умјестосузбијањемпобуњеногхришћанскогстановништва.Тосубили
разлозизбогкојихјесултанАбдулАзиззбаченсвласти.Збогњегове
загонетне смрти, спроведена је судска истрага за вријеме владавине
султанаАбдулХамидаII(1842–1918).ПремаписањимаАлексеЈ.Поповића,
кривцисупронађенииосуђенинадоживотноизгнанство.„Запаргодина
свизаточеницисуутајипуједанзадругимпомрлиитимједатапотпуна
сатисфакција Султан Валиди ожалошћеној мајци Абдул Азизовој“
(Поповић, 1903, стр. 96). Овим ријечима завршава се књигаУбиство
СултанАзиза.

2.5. У домену проучавања историјско-политичке прошлости
турскецаревине,АлексаЈ.ПоповићпревеојекњигуОсвајањеЦариграда
Ахмеда Мухтар паше (1839–1919), која је објављена 1902. године у
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Истанбулу.ПреводједобионаградутурскогМинистарстваиностраних
делауБеограду,уизносуод1000круна.

Публиковањепревода,АлексаЈ.Поповићнајавиоје1903.годинеу
Босанскојвили.Поштојевећтадабилауштампарији,очекивалоседаће
књигакрајемавгустатегодинебитиупродаји(Поповић,1903,стр.264).
Уистомкњижевномогласунаводесеиименасакупљачапретплатеиз
Босне,међукојимајебиоиуредникБосанскеВилеНиколаТ.Кашиковић.
УСрбијисезатостаралаКњижараитрговинаканцеларијскогматеријала
ЈефтеМ.ПавловићаизБеограда.ПреводОсвајањеЦариградаугледао
је свјетлост дана тек 1905. године уПрвој српскојштампарији Ристе
Ј.СавићауСарајеву.Књига јештампанана238страницаквалитетне
хартије.Кошталајетрикрунеишездесетхелера.Зањенупродајуутом
градубиојезадуженкњижарЂорђеРајковић.

УкњизисеговориоосвајањуЦариграда(1453)одстранесултана
Мехмеда II (1432–1481), који је, због великих војних и политичких
успјеха,познатикаоОсвајач.Ауторнамупредговорусаопштаваповод
заобјављивањеовогдјела:

      „Ја као преводилац овога дивнога дјела, који у себи садржи
интересантнеисторијскерасправе,хтиосамдапреведемиодштампам
на нашем језику, и тиме дам прилику да нам народ у Босни и
Херцеговини,анарочитобраћуМуслиманесањимеупознам,јерсам
увјерендаоовомисторијскомиепохалномдјелунемајунипојма,и
ја,каодобарпознавалацтурског језика,мислимдасамовимдјелом
извршиоонудивнуарапскупословицукојавелизнањејебезрадакао
воћкабезплода“(Popović,1905,str.3).

   2. 6. Поповић је и прије поменуте књиге Ахмеда Мухтар
паше, преводио дјела са турског језика, мада знатно мањег обима.
Стимувези,превеојеисторијскупричуЏезмијаНамикаКемала(1840–
1888), турског књижевника, новинара и припадника реформаторског
и националистичког покрета Млада Турска. Приповијетка је,
током 1902. и 1903. године, излазила у Босанској вили (1902, бр.
5, стр. 87−89; бр. 6, стр. 107−108; бр. 7, 127−128; бр. 8, стр. 147−149;
бр. 9, стр. 168−170; бр. 10, стр. 189−190; бр. 11, стр. 211−213; бр. 12,
стр. 230−231; бр. 13, стр. 248−250; бр. 14−15, стр. 276−278; бр. 16−17,
стр. 309−311; бр. 18−19, стр. 338−339; бр. 20, стр. 367−368; бр. 21−22,
стр.394−395;1903,бр.1,стр.8−10;бр.2,стр.31−33;бр.3,стр.50−53;бр.4,стр.
71−73;бр.5,стр.91−93;бр.8,151−153;бр.9,стр.170−172;бр.10,стр.189−191;бр.
11−12,стр.213−216;бр.13−14,стр.249−253;бр.15−16,стр.280−281;бр.17−18,
стр.316−319;бр.19−20,стр.343−345).
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 Превођењемдјелатурскихписацанасрпскијезик,тепреданим
занимањем за прошлост Турске, Алекса Ј. Поповић је заслужан за
књижевну, културну и политичку афирмацију те земље у нашим
крајевима.
           3.АлексаЈ.Поповићсеистакаоиналексикографскомпољу.
Саставиојеиобјавио1899.годинеРечниксрпскотурскиитурскосрпски:
санајнужнијимдодатцима.РадећиуМинистарствуиностранихделау
Београду,каотумачтурскогјезика,запазиоједанепостојиадекватан
српско-турскирјечник.Поповић јесматрао (1899,стр.3)дапостојећи
рјечници нису одговарали практичним потребама једног преводиоца.
Билисупрезасићениарапскимиперсијскимријечима,јерсепогрешно
сматрало да се ради о једном, а не о три различита језика.Алекса Ј.
Поповић је у свом издању рјечника пописао око 15 000 ријечи, а
обухватиојесамоонеперсијскеиарапскеријечи,којесуупотребљавају
утурскомјезику.Рјечникјештампанћирилицоминасрпскомјезику,јер,
каконаводиупредговору,„[...]ниуједнојштампаријисрпскепрестонице
[Београд]нематурскихслова, а господаштампариутурскојцаревини
захтевалисуврловеликуцену,којунисамбиоустањуплатити“(1899,
стр.4).

КаододатакРечнику,штампанесуипојединетурскепословице,
а дат је и низ примјера конверзације из свакодневногживота.Појаву
рјечника испратила је Босанска вила, уз препоруку да је сачињен
тако„[...]дасвикојису заинтересованизаучењетурског језикамогу
савладатиосновебезпомоћинаставника“(1899,стр.245).

4. Алекса Ј. Поповић написао је и једно дјело, афирмативног
карактера,оугледнимМуслиманимаиЈеврејимаизСарајева,којеје,под
насловомЖивотопис знаменитихСарајлија,штампано1910. годинеу
Сарајеву.Тојепрва(иједина)свескаизпланиранеистоименеедиције.У
књизисупредстављениугледниграђаниСарајева„[...]којисубилинагласу
каодобротвори,евлије,научењации,иначе,завјечнууспоменузаслужни
људи“ (Popović, 1910, str. 4).Међуњима су се посебноистицала браћа
ХаџиМулаОсман-агаиСалихагаМерхемић,богатисарајевскитрговци,
којисубиливеомадарежљивидобротвориипомагачисиротиње.Онису
заслужниизаизградњубројнихџамија,школа,мостова,градскихчесми
исл.Давалисуробуина„вересију“ипозајмљивалиновацсуграђанима,
безобзиранавјеруипоријекло,међукојимасенашаоиотацАлексеЈ.
Поповића(1910,стр.8−9).

Ауторпише(1910,стр.11)понештоиоодносубраћеМерхемић
премајезикуиписму.Такосазнајемодасусвојетрговачкетефтере,као
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ицијелукореспонденцију,водилинатурскомјезику.Изузетаксусрпски
трговци,сакојимасуседописивалићирилицоминасрпскомјезику.

УкњизиЖивотописзнаменитихСарајлијаописанјеиособењак
СулејманефендијаЈакубовић,сарајевскиевлијаиврснибесједник,који
јеживиоскромноипобожно,каоисвакиправовјерниМуслиманибио
популаранчакимеђуСрбима.АлексаЈ.Поповићкажезањегасљедеће:

„Сулејман Јакубовић био је ријетка појава, која је код народа
сматранакао јединственаибезпримјерна, јербијашеособитодобар
говорникипроповједникиизврстанпознаваоцвјерскихдогмаикао
такавуважаванувидуевлије.Неуважавајућиновацкаовриједност
задовољаваосесанезнатноммилостињомдобрихипобожнихљуди
иодовеиончиниомилостињуидијелиојесиротињи,асвојживот
проводио је патеничким дервишким животом, у коме га је и смрт
снашла“(Popović,1910,str.22).

ПосљедњиодСарајлија, представљениху књизи,био јељекар
ИсакСалом,ународупознаткаоХећимбаша.Лијечиојечакивојнике
ОмерпашеЛатаса, када се 1850. године са војскомулогориона брду
Горица изнад Сарајева. Исак Салом уживао је поштовање својих
суграђана,јерјепомагаосвимабезобзиранавјеруисталеж.Његовом
биографијом завршава се први том едицијеЖивотопис знаменитих
Сарајлија.Нажалост,немамоподатакаотомезбогчегаАлексаЈ.Поповић
није наставио издавање те едиције. Материјала је сигурно имао на
претек,поштојеуСарајевубиломногодобротворасвихвјера.Могуће
јечакитодајенашписацутовријемебиослабијегздравља,јерјепрви
томовеиздавачкецјелинеизашаошестгодинапријењеговесмрти.
           5.НапољукњижевноградаАлексаЈ.Поповићзанимаосеи
сакупљањемиобјављивањемнароднихумотворина.УБосанскојвили
јештампао народну приповијеткуЦарска султанија (1895, бр. 7, стр.
108−109;бр.8,стр.125−126;бр.9,стр.140−142).Почетком20.вијека,у
засебнимкњигама,објавиоје,подпсеудонимомПертев,вишенародних
епскихпјесама:СултанСулејманосвајаБудим(1908),СултанБајезид
(1908),Ћуприлић везир (1912)и Тале Личанин – будалина Тале (1912).
Појединејуначкепјесме,којејеприредиоАлексаЈ.Поповић,штампане
су без ознаке године издања:Омер паша удара на Црну Гору, Муса
Кесеџија,РопстволичкогбегаМустајбега,ЈуначкабраћаМујоиХалил
одКладуше,ЖенидбаХајдарбега,синаШахинпашесаГласинца,Јуначке
муслиманскепјесмеоЂерзелезАлијииБегЉубовић.Карактеристично
једасунаведенепубликацијеобјављенелатиницомиуиздањуМихајла
Милановића,сарајевскогписца,издавачаикњижара.
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***

Радиекономичноститекста,урадусмосамоовлаш„прошетали“
садржајемПоповићевихдјела.Осталојејошдостапросторазаанализу,
посебноњеговихкњигамуслиманскихјуначкихпјесама,којесу,овдје,
самонотиране.
Стваралаштвоовогауторапосматраноје,пријесвега,изперспективе
библиографскихистраживања, теизнашегпрофесионалногиличног
интересовања за тзв. скрајнуте, заборављене, занемарене или, у овом
случају,„затурене“писце.
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најнужнијим додатцима. Београд: Штампарија „код Просвете“
(С.Хоровица).

Поповић,А.Ј.(1899).Рјечниксрпско-турскиитурско-српски.Босанска
вила,бр.17−18,стр.244−245.

Поповић,А.Ј.(1897).ХаџиЛојинабунауБосни:мемоари.Београд: 
 Парнарадикалнаштампарија.

АлексаЈ.ПоповићСарајлија(1854–1916),писаципреводилац
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РадославкаР.Сударушич

АЛЕКСАЙ.ПОПОВИЧСАРАЙЛИЯ(1854–1916),ПИСАТЕЛЬИ
ПЕРЕВОДЧИК

Резюме

ВданнойстатьерассматриваетсяписьменноетворчествоАлексы
Й.Поповича(1854−1916),писателя,переводчикаисборщиканародного
творчестваизгородаСараево.

Для целей настоящей работы, мы попытались учесть базовые
части библиотечных фондов национальных библиотек в Сараево,
Белграде и Нови-Саде. Мы также рассмотрели печатные каталоги
и библиографии сербских и югославских книг. Исходя из этого
исследования,мыпришликвыводу,чтоАлексаЙ.Поповичявляется
автором18книг.

Особое внимание уделяется его исторической и политической
работе и хроникам: Хаџи Лојина буна у Босни (Белград, 1897),
ПошљедњегрчкевладикеуБосни(Сараево,1905),Sarajevskarevolucija
1878(Сараево,1906),УбиствоСултанАзиза(Белград,1903),Osvajanje
Carigrada(Сараево,1905),ŽivotopisznamenitihSarajlija(Сараево,1910).

ВстатьетакжепредставленРечниксрпскотурскиитурскосрпски:
са најнужнијим додатцима (Словарь сербский и тюркско-сербский:
с наиболее необходимыми дополнениями), опубликован в 1899
году в Белграде, в периоде, когда Попович работал в Министерстве
иностранныхделвкачествепереводчикатурецкогоязыка.

Также,мыкраткорассмотрелииегоделосборщиканародного
творчества.В связи с этим, обнаруживается, чтоАлексаЙ.Попович,
в начале 20-го века, под псевдонимом «Пертев» опубликовал 11
мусульманских эпических народных песен: Sultan Sulejman osvaja
Budim,SultanBajezid,MusaKesedžija,TaleLičanin–budalinaTale,Omer
pašaudaranaCrnuGoru,Ćuprilićvezir,RopstvoličkogbegaMustajbega,
JunačkabraćaMujoiHalilodKladuše,ŽenidbaHajdarbega,sinaŠahinpaše
saGlasinca,JunačkemuslimanskepjesmeoĐerzelezAlijiиBegLjubović.

РадославкаР.Сударушић
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СРПСКИПОЛИТИЧКИЛИСТОВИУЕМИГРАЦИЈИ
УВРИЈЕМЕАУСТРОУГАРСКЕВЛАСТИУБОСНИИ

ХЕРЦЕГОВИНИ

Урадусеговориосрпскимполитичкимлистовимакојисуизлазили
у емиграцији за вријеме аустроугарске окупационе власти у Босни и
Херцеговини.То су били:Босна,БосанскоХерцеговачки гласник,Невесиње
иСрпскипрегледзаБоснуиХерцеговину.ИзлазилисунатериторијиСрбије
и Црне Горе у: Београду, Шапцу и Свилајнцу и Цетињу. Настојали су да
прикажу реалну слику о животу у Босни и Херцеговини под окупацијом.
Билисупрожетинационалнимидејамаослобођењаиуједињењаизбогтога
су имали забрану уласка у Босну иХерцеговину.Циљрада је да укаже на
значајовихпубликација,будућидаонеданаспредстављајупримаранизвор
запроучавањеполитичкихикултурнихприликауБоснииХерцеговиниу
вријемеаустроугарскевласти.

Кључне ријечи: српски политички листови, Босна, Босанско
Херцеговачкигласник,Невесиње,СрпскипрегледзаБоснуиХерцеговину.

У научно-истраживачком посматрању културне прошлости
БоснеиХерцеговине,периодиказаузимазначајномјесто.Првесрпске
периодичне публикације јавиле су се тек крајем деветнаестог вијека,
то јест у првој деценији аустроугарске окупационе власти. Постоје
бројни разлози релативно касног јављања овог медија код нас, као
штосу:неповољнеполитичкеприлике,недовољанпроценатписменог
становништва за вријеме турске владавине, непостојање адекватних
техничкихусловазаштампуислично.

Једна од главних обавеза Аустроугарске, према Берлинском
конгресуиз1878.године,билајеподизањепросвјетеуБоснииХерцеговини.
Међутим, нова власт урадила је много више на пољу привредног

1 bojana.lasica@ffuis.edu.ba
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развојаовихпокрајина(изградњасаобраћајница,комуналнихобјеката,
почецииндустријализацијеитд.),негоуобластипросвјетеикултуре.
Просвјета и култура су биле подређене стратешким, политичким и
економскимциљевимаокупационевласти.Тициљевиподразумијевали
су (oграничено) писменог и образованог поданика Двојне монархије.
Предузиманемјере,усмислунационалногугњетавањастановништва,
увијексурађаленовеиницијативеибудиленовеподстицајеуредовима
домаћегокупираногнарода.Поредоснованихнационалнихкултурних
установаидруштава,издавањесрпскепериодикеутицалоједостанато
дапросвјетаобухватиштоширеслојеведруштва.

Сама чињеница да се периодичне публикације јављају баш
у том периоду, показатељ је да се новија историја српског народа у
БоснииХерцеговининеможеваљаноупознати, ако сепретходноне
проучеусловизапокретање,програмскаусмјерењаинамјеналистова
ичасописа.УтовријемеуБоснииХерцеговининијепостојаоникакав
законоштампипајезапокретањебилокојепериодичнепубликације
билапотребнадозвола(концесија)владајућегрежима.Нисупостојали
ни прописи за издавање концесије, а она се није лако добијала, без
обзиранатоштосуиздавачииспуњавалиобјективнеусловезарад.

Прве српске периодичне публикације у Босни и Херцеговини
билисупоучно-забавнилистовиикњижевниидуховничасописи,јер
сууслови заиздавањеоваквеврсте гласилабилинештоповољнијиу
односу на политичке.Процедура оснивања и покретања једног листа
иличасописаподразумијевала јениз обавеза.Прије свега, подносила
семолбаЗемаљскојвладиукојојсенаводинасловлиста,имевласника
и главног и одговорног уредника, потом програм који ће заступати,
периодичностизлажењаислично.Кадалистдобиједозволузаизлажење,
оснивачивласникједужандасепридржаваприложенихпрограма,да
поштује превентивну цензуру и да обавијести власти о евентуалним
промјенама у редакцији. У противном, одузимана је концесија, без
навођењаикаквихпосебнихразлогазато.Ипак,уграницамамогућности,
које је дозвољавала строга режимска цензура, покренути листови и
часописи су изражавали и бранили национална расположења, права
и потребе српских грађана и тако утицали наформирање заједничке
националнемисли.

За покретање политичких листова, ситуација је била знатно
сложенија.ПолитичкилистовиуБоснииХерцеговинијављајусенакон
сломаустанкауХерцеговини(1882).Тосубилирежимскилистовикоји
сузаступалиинтересеАустроугарске(Bosnischepost,Vatan(домовина),
Glas Нercegovca) и које је покретала власт да би сузбила утицаје
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опозиционештампе. За покретање српских политичких опозиционих
листова,билојетешкодобитидозволуодвладајућегрежима.Топосебно
долазидоизражајазавријемеКалајевогрежимауБоснииХерцеговини,
који је трајао двије деценије (1882−1903).Покретање српских листова
било је везано за десетогодишњу борбу Срба за црквено-школску
аутономијукојајеокончана1905.године.Ујекутеборбе,властисунакон
дугогодуговлачења,одобрилесердаруМијатуРадовићуињеговомсину
ВладимируРадовићудапокренуопозиционилистСрпскивјесник,који
јеизлазиоуМостаруод1897.до1904.годинеикојијеподлијегаострогој
аустроугарскојцензури.Биојетосвојеврснинационалниуспјех,јерје
лист носио у наслову српско име, ањегов главни уредникВладимир
М. Радовић (1863–1899) је био један од челника аутономне борбе
(Максимовић,2011,стр.76).Строгиполитичкирежим,јакаполицијска
контрола и свеприсутна цензура окупаторске власти, санкционисали
су сваки вид испољавања православља и националних осјећања.
Регистровано је више појединачних покушаја да се покрену неки
опозициони листови (Јавност 1884,Просвета 1885−1888 иНапредак
1890−1891),алисуонирано,јошукоријенубилиокончани.

Политика коју су спроводиле аустроугарске власти у виду
насиља,дискриминацијеиувођењавојнеобавезе,изазвалајеисељавање
СрбаизБоснеиХерцеговине.Дабисвјетскојјавностипоказалиправу
иреалнусликуодешавањимауБоснииХерцеговини,појединиСрбиу
емиграцији,успјелисудапокренунеколикополитичкихлистова,који
супратилидогађањаузавичају.Листови,којисуизлазилиизванграница
БоснеиХерцеговине,билисупрожетинационалнимидејамаиидејама
ослобођењаиуједињења.Због тога суимали забранууласкауБосну
иХерцеговину.Аустроугарске власти су сматрале да „њихов садржај
непрестанопријетијавномпореткуимиру“,паимјепутемпоштанских
уреда одузиман „postdebit“, то јест дозвола уласка и растурања на
босанскохерцеговачкојтериторији
(в. Стојнић, 2016, стр. 16). Такви листови излазили су на територији
Србије(Београд,Шабац,Свилајнац)иЦрнеГоре(Цетиње).
 Најстарији лист политичке оријентације, који је намијењен
српскомнародууБоснииХерцеговинибио јеБосна, саподнасловом
„гласникпотлаченогсрпства“.Његоввласникиодговорниуредникбио
јеКостаЈездимировић.Излазиојеједномседмичноупериодуод1889.
до1892. годинеуШапцу.Штампан јећирилицом,начитавомтабаку
(44cm)у„Либерарнојштампарији“уШапцу.

Напрвојстраниодмахпореднасловаистакнутоје„ЦељБосне
јаданегује,шириипотпомажемисаоослобођењасвеколикогсрпства.
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Чист приход Босне одређен је на потпомагање велико-српске идеје“.
Лист је имао рубрике: „Домаће вијести“, „Стране вијести“ и „Из
српског и словенског свијета“, које су доносиле краће информације о
дешавањима у земљи, региону и свијету. Посљедње двије странице
попуњенесурекламама,пајеврловјероватнодаселистиздржаваоод
њиховихприхода.
 ЛистБосна залагао се за ослобођењеБосне иХерцеговини од
аустроугарскеуправеидаваоморалнуподршкусрпскомнародунаовом
простору.Доносиојетекстовеооснивањукружоказарадсаомладином,
међу којима сенајвишеистицаоКостаАбрашевић.Својим садржајем
доприниојеразвојурадничкогпокретаиширењуидејесоцијализмау
Подрињу.

Други значајни лист политичке оријентације, а који је, такође,
штампану емиграцији, тачније уБеограду, јеБосанскоХерцеговачки
гласник, орган Босанаца и Херцеговаца. Његов власник и одговорни
уредник био је Јово Ђ. Ковачевић Босанац, поријеклом из Босанске
Крајине.Рођенје1862.годинеуПриједору.Биоједостаконтроверзна
личност.ПисаојепатриотскерадовеоМилетићевојЗаставиизбогтога
је протјеран из Босне иХерцеговине.Босанско Херцеговачки гласник
јештампанћирилицомнавеликомформату (51cm).Излазио јеудва
периодаод1896.до1898.иод1905.до1909.године.Упочеткујеизлазио
три пута мјесечно, а касније, према потреби и више пута. Од бр. 1
(1905)годинелистјеимаоподнаслов„органнеослобођеногсрпства“и
упоредниподнасловнарускомифранцускомјезику,аодброја9(1908)
поднаслов је „орган удружене браће која раде за аутономију Босне и
Херцеговине“.

Лист је заступао идеје ослобођења Босне и Херцеговине од
аустроугарскевластиишириојенационалнупропаганду.Упериодукада
јењеговоизлажењебилопрекинутоод1898.до1904.годинезамјењиваога
јелистГлассрпства.ПрвибројБосанскоХерцеговачкоггласникаизашаоје
24. марта 1896. године. У уводном тексту првог броја, под
насловом „Синовима и пријатељима Босне и Херцеговине“,
говорећи о тешком положају српског народа који се
налази у окупираној земљи и који нема никаква права ни
смјелостидајавноизразисвојенезадовољство,уредништвоопокретању
листакаже:

„С тога, а с погледомна предстојеће догађаје, узимамо себи слободу
и задатак,дабудемотумачмишљењаиосјећањаокупиранихсинова
БоснеиХерцеговинеитимезаинтересујемојавномњењезаокупирану
њихову отаџбину, [...]  због тога покрећемо Босанско Херцеговачки
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гласниккојићесесвимсиламатрудитидабудеправиизразнародних
жеља,јербићестрогонезавистанлист“.

Удаљемтекстусенаводидаћеправацирадовоглистабитиупућен
„[...]јединонатодасештопријеизброједаниаустроугарскеуправеу
БоснииХерцеговини“.

Лист је имао рубрике: „Преглед српских земаља“, „Политички
преглед“,„ПисмаизБосне“и„Разневијести“.Унаведенимрубрикама
објављиванесунајновијевијестикакоизсрпскихземаља(Србије,Црне
Горе, Војводине, Македоније и Далмације), тако и из иностранства
(Аустроугарске, Русије, Француске итд). „Политички преглед“ је
доносио најважније вијести из јавног и политичкогживота уСрбији.
У рубрици „Писма из Босне“, објављивана су писма Срба, Хрвата
иМуслимана која говоре о појединим догађајима уњиховој земљи и
неповољнојулозивластиунекимситуацијама.Тако,већупрвомброју
сазнајемодаје„бечкизаповједникрата“,издаооштрунаредбувојним
трупама да мотре на „босанску момчад“ да не би читали књиге или
новинекојеосрпствуговореилибилошташтојеписаноћирилицом.
Такође,наређеноједасезабраниупотребаћирилицеидаћесамоона
писмакадетастићинаадресеродитељакојабудуписана„кроватицом“.
Укасарни„Домановић“,ублизиниМостара,двавојникасукажњенана
петнаестданазатворауоковимазбогтогаштосуусвојојсобиимали
БосанскувилуиСрпскиглас.Једнаодизричитихнаредбијебилаида
секадетизавријемепразниканепуштајунигдјеизкасарне,пачакни
уцркву.Однаредногбројаотворенајеирубрика„Гласемигранта“,у
којојсуемигрантиизБоснеиХерцеговинемоглидаизразесвојемисли
ижељеисвеононаштасеживотуемиграцијиодносиo.

Накрајупрвогбројауредништвосеобратилосвојимсарадницима
изБоснеиХерцеговине,упозоравајућиихдасвојаписмашаљутајним
путем,аненикакопоштом,јерсеонасваконтролишуидасепотписују
сашифроминазнакоммјестаодаклејеписмопослато.

Невесиње, лист за политику и књижевност, излазио је једном
недјељно(свакесриједе)наЦетињуод6.маја1898.до20.јануара1899.
године, ћирилицом на фолио формату. Његов издавач и власник је
билоАкционарско друштвоНикшићкештампарије, а уредник Стево
Врчевић(1847−1907),поријекломХерцеговац.РођенjeуКотору.Стево
јебиосинВукаВрчевића,познатогсарадникаВукаКараџићаибившег
аустроугарског конзула у Требињу за вријеме херцеговачког устанка
1875.године.СтевоВрчевићбиојеистакнутидруштвениијавнирадник,
доктор права и професор филозофије. Бавио се и књижевним радом,
књижевномкритиком,историјомипублицистиком.
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 У уводном тексту првог броја листа Невесиње, у тексту под
насловом „Шта ми желимо“, дат је програмски текст листа, његов
идејниправациобјашњењењеговогимена.ЛистјеназванпоНевесињу,
храбром херцеговачком мјесту, у знак сјећања на славни догађај из
1875.године,познатомуисторијикаоНевесињскапушка,кадасуСрби
усталидасеборезаслободуодтурскевласти,асажељомдасеуједине
саосталимсрпством.Пасестимувези,каже:

„Као што је прва пушка пукла и објавила устанак у Невесињу из
руке Јована Гутића, те пламеном својим захватила цијелу Босну и
Херцеговину,привелаЦрнуГоруиСрбијудаукрвзгазе,паисамуруску
војскуизазваладасеспуштисаледенијехсвојијехпољанаидабојбије
наДунавузаслободуправославнихнарода,такоиминађенусмонашем
листуимеНевесиње,данасподсјећанатавремена,кадајесрпскинарод
устаодадобијепотпунународнуслободу,теусвојившитоиме,златноу
историјисрпскогпрегалаштва,узнастојасмонаставитиперомпут;гдје
јепушкаостала,садбиперомкрајуизвелинапорештопушкакадране
бискојекаквихполитичкихразлога.Прихватисмотоиме,данамувијек
предочимасјаје,даинастадашњепрегалаштвободризановепобједе
итечевине“.

 Идејни правац листа усмјерен је на слободу, како би његови
сарадницимоглиписатикао слободни грађаниу слободној земљи.У
даљемтекстусенаводидаовајлистнећеизазиватиникакведипломатске
сукобеидаћесвојежељеиосјећањадоноситимирно,достојанственои
објективно.

 „Нашрад неможе бити од сметњеникоме, док тај буде вршио свој
позивуграницамаправдеизаконитости.Туђенећемодирати,асвоје
тражићемоибранићемокозеницууглави.Стогаћемосеувијекнаћи
будни,набраникудаодбијемосвакинападај,масакојестранедолазио“.

Наглашенојеитодаћеселистбавитиисвјетскомполитиком,с
намјеромдаседомаћачиталачкапубликаупознасаприликамаусвијету
идазасебецрпипоукекојећемоћидаискористиакојојбудутребале.
АустроугарскипосланикнаЦетињу,витезфонКућинскијебуднопратио
долазак штампарске машине у Никшић и припреме око покретања
Невесиња.Отомеподухватујеобавијестиоминистраспољнихпослова
грофаГолуховског.СаопштиомуједауНикшићуборавехерцеговачки
емигранти,којипокрећуцрногорскилист,којићеноситиимеустаничког
мјестауХерцеговини.Упозориогајенаопрезностјерјесматраодаби
листмогаобитиопасануколикоухватикоријенеуДалмацијиидругим
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српскимземљама(Шакотић,1998,стр.163).Убрзонаконтога,Земаљска
влада је издала наредбу о забрани растурања листаНевесиње, да се
приспјелипримјерциконфискују,аоникојипосједујулистдасестрого
казне.
 Иако је имао забрану уласка у Босну и Херцеговину, лист
Невесињејеопетуспијеваотајнимпутемдадођедочиталачкепублике
наовојтериторији.Топотврђује једанобјављенидопис,уброју18из
1898.године,потписанподпсеудонимомНевесињац:„Каданамкојом
срећомдорукедође,тогатајночитамоирадоснисмодасетакодивно
пишеидасезанасживостара“.Листјебуднопратиодогађајесаових
простора и објављивао дописе из ових крајева, најчешће о тешком
положајусрпскогнародаподокупацијом.Такоуброју3(20.мај1898),
у тексту „Калајев сувишак“ ауторпотписанподпсеудонимомНикша
каже:

„Јаднинародпросвјетесвојенема;недамусеупотребасвогајезикаи
ћирилице–мјестосрпскихгусалаодјекујупокафанамаизборовима
пјесме кова: Windobona oherrliche Stadt, Die so schöne Mädehen hat!
(Штосрпскипреведенозначи:оБечу,тикрасниграде,штоимаштако
лијепихђевојака![...]црквенамсезатварају,школепостајукомуналне
сањемачкимјезиком–народумиреодглади,индустријенародневише
инема–селесеСрбиМухамеданцииСрбиправославни–пирујусамо
Чивути,ЊемцииМађари,нарушевинамагинућегсрпства.“

Унаставкутекстаауторсеобраћановинаримасамолбомдасеуједине
и да пишу о оваквим и сличним приликама у Босни и Херцеговини
какобисвијетупоказали„[...]дајевећкрајњевријемедасеокупацији
босанскохерцеговачкојучиниједномкрај“.Оваквитекстовисунајчешће
потписивани под псеудонимима као што су: Невесињац, Гачанин,
Паћеник,Абдул,Никшаислично.
 Лист Невесиње је веома често улазио у оштру полемику са
листовима који су подржавали присуство Аустроугарске на Балкану.
ТосубилилистовиизБечаиПеште,алииизСарајева,листБошњак,
којијепокренулагрупамуслиманакојисубилилојалниаустроугарској
власти.Увидуодговоранаразнапрозивањаобјављенисучланципод
насловима: „Бошњаку“, „Бошњаково блебетање“, „Опет Бошњаку“
ислично.
 Поред уводних опширнијих текстова који говоре о стању
поробљеногсрпскогнародаиотежњизаконачнимослобођењем,улисту
сусеусталилерубрике:„Подлистак“,„Политичкипреглед“,„Српскеи
савезнеземље“,„Нашидописи“,„Књижевност“,
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„Домаће вијести“, „Наши телеграми“, „Разне биљешке“ и „Огласи“.
Публикованјеизнатанбројкњижевнихрадова.
Рубрика „Подлистак“ је, поред уводних текстова, најсадржајнија.
Доносила је литерарне књижевне прилоге, прилоге из педагогије,
историје,путописеислично.Упрвимбројевимаобјављиванајепоезија,
а касније је превладавала проза. Поезија је пригодног патриотског
карактера и објављивали су је сљедећи аутори: Новица Николић,
Симо Шобајић, Цано Реџовић, Љубомир Булатовић Ибријски, Симо
Кривокапић, Радоје Црногорац, Божо Милатовић, Шако Перовић и
другикојисупотписаниподпсеудонимом.Прознерадовеуовојрубрици
објављивалису:НикоИванковић,МаксимШобајић,ИлијаЗлатичанин,
СтевоВрчевић,КостоЛучић,ПетарМ.Стојановићидруги.
 „Политички преглед“ је доносио информације о догађајима и
политичкимзбивањимауевропскимидругимземљама,каоитекстове
слободноумних људи тога доба који су писали о потреби ревизије
Берлинског конгреса, који је раздвојио црногорски и херцеговачки
ентитет. Српске и савезне земље су објављивале информације из
јужнословенскихземаљанајчешћеиз:Далмације,БоснеиХерцеговине,
Чешке, Бугарске и слично. „Наши дописи“ су доносили опширније
дописе из разних крајева у Црној Гори и Херцеговини. У рубрици
„Књижевност“ објављиване су кратке биљешке о новим књигама,
листовима и часописима. Из њих сазнајемо које књиге су српски
издавачи објављивали и које су се књиге највише читале. „Домаће
вијести“ су доносиле званичне вијести из дворског и дипломатског
живота,опостављењимаипремјештајимаудржавнојадминистрацији
ислично.„Нашителеграми“сусадржаваликраткевијестиизначајних
европскихидругихсвјетскихцентарапремаагенцијскимизвјештајима
Корбироа.Улистусуобјављиванеи„Разнебиљешке“саизвјештајима
о локалним скуповима, комуналнимпроблемима, цијенамаи слично.
Огласисубилиријеткиидостакратки.
 ПосљедњибројНевесињаизашаоје20. јануара1899.године.У
овомбројуниједатоникаквосаопштењеодаљемпрестанкуизлажења
листа. Чак је и уводни полемички чланак „Бистримо појмове“ аутор
завршио констатацијом: „Нисмо свршили. Наставићемо у сљедећем
броју“, што значи да је дошло до изненадног престанка излажења.
ПретпостављамодајеаустроугарскаинтервенисалакодкњазаНиколе
паједошлодооваквеизненаднеобуставе.
 ЧетиримјесецанаконобуставеНевесиња,13.маја1899.године,
уНикшићујепочеодаизлазиполитичкинедјељникОногошт,којије
имаоистогуредника,издавача,структуру,формат,бројстрана,каои
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Невесиње,алијезаразликуодНевесињабиолишенотворенихбритких
чланакапротиваустроугарскевластиуБоснииХерцеговини.Оногошт
јеизлазиодо6.децембра1900.године.Имаојеистусудбинукаоисвој
претходник.Збогразнихинтригаспољаизненадајепрестаодаизлази.
 Да ови листови представљају значајан дио културног насљеђа
потврђујеитоштосуповодомстогодишњицеНикшићкогновинарства
иштампарства 1998. године објављена фототипска издања, увезаних
бројеваНевесиња иОногошта у једној књизи, уз опширнији прилог
никшићког публицисте Вељка Шакотића о оснивању штампарије
у Никшићу и историјату њена два прва листа. Издавачи су Јавно
предузећеЦентарзаинформативнудјелатностизНикшићаиЦентрална
народнабиблиотека„ЂурађЦрнојевић“саЦетиња,ауреднициБранко
А. Копривица и Душан Мартиновић. О значају ових опозиционих
политичкихлистоваВукашинБаћовићкаже:

„Свакомкултурномпосленику,посебноисторичарима,овилистовиће
послужити као изразито користан и вјеранматеријал за сагледавање
нашепрошлости,тимпријештоседан-данаснастављаиста,аконеијош
тежаујдурмазапрекрајањемисторије,којаимакрајњициљуништење
српскекултуреуцјелини“(Баћовић,2008,стр.298‒299).

ЛистНевесиње  је,упериодукада јеизлазио,пружаоморалну
подршку покореном српском народу у Босни и Херцеговини, како
симболиком у наслову тако и својим текстовима и полемикама са
другимгласилима,аданаснамнанајпотпунијиначинсвједочиотешком
положајунашегнародаподокупацијом.
 ЧетвртиполитичкилисткојијеизлазиоуемиграцијијеСрпски
прегледзаБоснуиХерцеговину.ИзлазиојеједномнедјељноуСвилајнцу
1905.године,пратиојеидоносиосвештојеписанооБоснииХерцеговини,
његов уредник био је Саво Пјешчић (v. Pejanović, 1961, str. 47). Саво
Пјешчић, национални пропагатор, био је поријеклом из Коњица. Не
знасетачногодинањеговогрођења,анисмрти.Претпостављаседа
јеумроуСрбијиоко1920.године.Имаојеугледвриједногучитељаи
ваљаногсвештеникауКоњицу.Говориоједаје„Швабадонеосамозло
уБоснуиХерцеговину“и„дајенашадужностдагаотерамосасвојих
огњишта“.Збогтихсвојихставовабиојепраћен,хапшен,саслушаван
и оптуживан од стране аустроугарских власти и био је присиљен да
напустиродникрај.Прешао јеуСрбију.Тамосепосветиоваспитном
исвештеничкомраду.ПостаојевјероучитељнаВишојженскојшколи
уБеограду.Својимодговорнимрадомстекаојевеликоповјерењемеђу
грађанима. Из ове школе постављен је за свештеника у Свилајнцу.
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Свештеничкудужностјеуреднообављаоипоредтогабиојеактиван
иизванцркве:вјероучитељугимназији,заговорникновихидеја,новог
начинаживотаислично.УједињењеСрпстваисрпскихземаљасуму
билисталнаи главнапреокупација (Радојчић,2009, стр.162).Оовом
листунемамозначајнијихподатакаосимизПејановићевеБиблиографије
иБосанскевиле,којанајављујењеговизлазакиидејниправац.
 Доласком Стефана Буријана на мјесто заједничког министра
финансија 1903. године и након што је српски народ окончао борбу
за црквено-школску аутономију 1905. године и доношењем Закона о
штампи1907.годинеостваренесупретпоставкезаинтензивнијиразвој
политичких опозиционих листова у Босни и Херцеговини. У овом
периодујављајуселистови:Српскаштампа,Српскаријеч,Отаџбина,
Народидр.Међутим,онисубилисталнаметааустроугарскепревентивне
цензуре.Многињихови текстови су, након цензорских интервенција,
публиковани у скраћеном или измијењеном облику што потврђују
бројнебјелинеутекстуилимјестанакојима јеизбрисанштампарски
слог.Долазилоједочестихзабранапојединихбројева,каоидосудских
процесапротивњиховихуредника.

Политички листови Босна, Босанско Херцеговачки гласник,
НевесињеиСрпскипрегледзаБоснуиХерцеговинуималисузначајну
улогу у јавном, културном и политичкомживоту онога доба.Својим
патриотским и просвјетним радом давали су наду, били народно
уточиште и духовна снага која је чувала језик, писмо, националну
књижевност и културу. Покренули су их српски родољуби и борци
за национална права, који су напустили своја родна мјеста због
политичких прилика, националних притисака и прогона. Доносили
су вијести из локалних заједница.Одражавали су ставове исељеника
према свим питањима која су тих година била актуелна у њиховом
окружењу,њиховомодносупремазавичајуиматици,асветослободно,
без икакве цензуре и ограничења. Настојали су да широку европску
јавноступознају саживотомуБоснииХерцеговиниподокупацијом.
Због националнихидеја, листови су имали забрану уласка уБоснуи
Херцеговину. Данас ови листови представљају примарни извор за
проучавање политичког, културног и привредног живота у Босни и
Херцеговинискрајадеветнаестогипочеткадвадесетогвијека.
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BojanaLasica

SERBIANPOLITICALNEWSPAPERSINEMIGRATIONDURING
THEAUSTRO-HUNGARIANGOVERNMENTINBOSNIAAND

HERZEGOVINA

Summary

This paper deals with the Serbian political newsparers that were
publishedduringtheAustro-HungarianoccupationinBosniaandHerzegovina.
Thesenewspaperswere:Bosnia,theBosnianandHerzegovinianMessenger,
NevesinjeandtheSerbianOverviewforBosniaandHerzegovina.Withtheir
patrioticandeducationalworktheygavehope,theywereanationalshelter
andaspiritualforceprotectinglanguage,letter,nationalliteratureandculture.
TheywerepublishedbytheSerbianpatriotsandnationalrightsactivistswho
left theirhomelandforpolitical reasons,nationalpressureandpersecution.
Theybroughtnewsfromlocalcommunities.Theyreflectedtheviewsofthe
emigrantsinregardtoalltheissuesrelevantfortheirsurroundingsinthose
years,theirattitudetowardshomelandandmotherland,allofthemfree,without
any censorship and restrictions. They tried to introduce a wide European
publicwiththelifeinBosniaandHerzegovinaunderoccupation.Becauseof
nationalideas,newspapershadabanonenteringBosniaandHerzegovina.
Todaythesepapersareaprimarysourceforthestudyofpolitical,culturaland
economiclifeinBosniaandHerzegovinafromthelatenineteenthandearly
twentiethcentury.
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Сликејепотребнодабудуурезолуцијиод300dpi.Сликеиграфикони
морају бити јединствени објекти (без елемената програма Drawing).
МатематичкеформулеуноситикоришћењемMicrosoftEquationEditor.



Додацитребадабудуозначенисловимаредом(ДодатакА,Додатак
Б)идабудупраћенинасловомкојиихописује.Акопостојисамоједан
додатак,требаганазвати„Додатак“,бездодатногслова.
 Литература (References): Литература се пише након текста, 
каопосебнасекцијаускладусаАПАстилом/APAStyle.Поређајтесве
јединице азбучним/абецедним редом по презимену аутора. Код истог
аутора,погодинииздавања(однајновиједонајстарије).
 Резиме на неком од свјетских језика: Резимесепишенакрају
текста послије Литературе, дужине до 1/10 чланка (од 2000 до 3000
карактера).РезимесепишефонтомTimesNewRoman,вел.12,проред
Single. Уколико је рад на страном језику, резиме се пише на српском
језику.

ПРИМЈЕРИ НАВОЂЕЊА:

Рад у часопису 1 аутор:
у тексту
(Хамовић,2016)односно(Хамовић,2016,стр.94)
У литератури
Хамовић,Д.(2016).Националнотлоимодерностукњижевној
мислиипраксимладобосанаца.ЗборникМатицесрпскеза
књижевностијезик,књ.64,св.1,93-103.
или
(Manouselis,2008)односно(Manouselis,2008,p.55)
у литератури
Manouselis, N. (2008). Deploying and evaluating multiattribute product

recommendationine-markets.InternationalJournalofManagement&
DecisionMaking,9,43-61.

Рад у часопису до 6 аутора
у тексту
Првоцитирање:(Uxó,Paúl,&Febrero,2011,p.576)
Поновницитати:(Uxóetal.,2011);насрпском:умјесто„etal.“писати
„идр.“



у литератури
Uxó, J., Paúl, J., & Febrero, E. (2011). Current account imbalances in

the monetary union and the great recession: Causes and policies.
Panoeconomicus,58(5),571-592.

Рад у часопису 6 и више аутора
у тексту
(Cummingsetal.,2010,p.833)
у литератури
Cummings,E.,Schermerhorn,A.,Merrilees,C.,Goeke-Morey,M.,Shirlow,

P.,&Cairns,E.(2010).PoliticalviolenceandchildadjustmentinNorthern
Ireland:Testingpathwaysinasocial–ecologicalmodelincludingsingle-
andtwo-parentfamilies.DevelopmentalPsychology,46,827-841.

Књига 1 аутор
у тексту
(Кољевић,2015,стр.78);(Heschl,2001,p.33)
у литератури
Кољевић,С. (2015).Између завичаја итуђине.НовиСад:Академска
књига.
Heschl,A.(2001).Theintelligentgenome:Ontheoriginofthehumanmind
bymutationandselection.NewYork,NY:Springer-Verlag.
Књига која има приређивача
у тексту
(Lenzenweger&Hooley,2002)
у литератури
Lenzenweger,M.F.,&Hooley,J.M.(Eds.).(2002).Principlesof
experimentalpsychopathology:EssaysinhonorofBrendanA.Maher.
Washington,DC:AmericanPsychologicalAssociation.
Рад или дио књиге која има приређивача
у тексту 
(Cvitković,2007,str.57)
у литератури
Cvitkovic,I.(2007).Katolicizam[Catholicism].UA.MimicaiM.

Bogdanović(Prir.),Sociološkirečnik[DictionaryofSociology](226-
227).Beograd:Zavodzaudžbenike.



Одреднице у енциклопедији
у тексту 
у(Lindgren,2001)
у литератури
уLindgren,H.C.(2001).Stereotyping.InTheCorsiniencyclopediaof
psychologyandbehavioralscience(Vol.4,pp.1617-1618).NewYork,
NY:Wiley.

Рад у зборнику радова са научних конференција
у тексту 
у(Rowling,1993,p.198)/(Павловић,2016, стр.73)

у литератури
Rowling, L. (1993, September). Schools and grief: How does Australia
compare to theUnited States. InWandarna coowar:Hidden grief. Paper
presentedattheProceedingsofthe8thNationalConferenceoftheNational
AssociationforLossandGrief(Australia),Yeppoon,Queensland(196-201).
Turramurra,NSW:NationalAssociationforLossandGrief.

Павловић,Б.(2016)Поређењеприједлогаукинескомисрпскомјезику.
УНаукаиевроинтеграције,Зборникрадовасанаучногскупаодржаног
21-23.маја2015.(73-86).Пале:ФилозофскифакултетУниверзитетау
ИсточномСарајеву.
Интернет извори
у тексту 
(Lodge,2008)
у литератури
Lodge,D.(2008).NiceWork.Guardian.Retrievedfrom/Преузетоса:
 https://www.theguardian.com/books/2008/apr/20/fiction.  
 davidlodge.Accessedon/Датумприступа:18thOctober2016/18.
 10.2016.

https://www.theguardian.com/books/2008/apr/20/fiction.davidlodge
https://www.theguardian.com/books/2008/apr/20/fiction.davidlodge


Тезе и дисертације
тексту 
(Gibson,2007)
у литератури
Gibson,L.S.(2007).ConsideringcriticalthinkingandHistory12:One 
 teacher’sstory(Master’sthesis).Retrievedfromhttps://circle.ubc.ca/
Институција као аутор
у тексту
(Републичкизаводзастатистику,2011)
у литератури 
Републичкизаводзастатистику.Месечнистатистичкибилтен.Бр.11
(2011)
Закони
у тексту
(Законоосновамасистемаваспитањаиобразовања,2004,чл.5,ст.2,
тач.3.)
у литератури
Законоосновамасистемаваспитањаиобразовања,Службенигласник
РС.Бр.62(2004)
Усвојена документа
у тексту
(LegalConsequencesforStatesoftheContinuedPresenceofSouthAfrica
inNamibia(SouthWestAfrica)
у литератури
LegalConsequencesforStatesoftheContinuedPresenceofSouthAfricain
Namibia(SouthWestAfrica)notwithstandingSecurityCouncilResolution
276,(1970),ICJReports(1971)12,at14.
Видјети:PublicationManualoftheAmericanPsychologicalAssociation,
6thEdition,2009.илиhttps://www.library.cornell.edu/resrch/citmanage/apa

https://circle.ubc.ca/


НАПОМЕНЕ:

• Објављујусенаучнирадовикојесупозитивнорецензираладва
 рецензента.
• Радможеиматинајвишедвааутора.
• Ауторууједномбројуможебитиобјављенједанрад.
• РукописикојинисуприпремљениускладусаУпутствомне 
 укључујусеурецензентскипоступак.
• Рукопискојитребадорадитиредакцијапрослеђујеауторимауз
 текстанонимнерецензије.
• Редакцијааутореблаговременообавјештаваопријемурадаи 
 исходурецензентскогпоступка.
• Позитивне/негативнерецензијесенедостављајуауторима.
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