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РЕЧЕНИЦЕ С РЕАЛНОУСЛОВНИМ ВЕЗНИЦИМА
У САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
Резиме: У раду1 се, на богатом корпусу књижевноумјетничког и публицистичког стила, даје анализа условних реченица српскога језика, и то само оних са
значењем реалног услова. Анализа има неколика плана: формални, структурни, семантички и функционалностилски. У раду се разјашњава који везници и у којим
морфосинтаксичким и семантичким условима могу творити реалне условне реченице у савременом српском језику. Сви везници се при том раздјељују у двије групе
према критеријуму (не)монолексичности, и то на: а) просте условне реалне везнике: ако, ли, да, кад, уколико, што и док, и б) сложене условне реалне везнике: под
условом да, уз услов да, у случају да, за случај да, под/с претпоставком да, уз претпоставку да.
Кључне ријечи: условне реченице, реални услов, условни везници, прости
условни везници, сложени условни везници.

1. О условној реченици и њеним везницима
Научна и граматичка литература о условним (погодбеним или кондиционалним) реченицама готово да су безизузетно подударне у трима карактеристика: а) у дефинисању условне реченице, б) у поткласификацију
условних реченица према критеријуму остварљивости услова, в) у непотпуности списка везника којима се условна клауза може увести у сложену
реченицу.
Условнa реченица тако се – само у различитим стилским модификацијама – дефинише као зависносложена реченица чијом се зависном клаузом обиљежава услов за (не)остварење радње надреёене клаузе. Према
критеријуму остварљивости услова, односно степену вјероватности остварења садржаја зависне клаузе, све се условне реченице по правилу – и у научној и у граматичкој литератури – дијеле на: а) стварне или реалне, б) могуће или потенцијалне, и в) нестварне или иреалне. Диференцијација тих
трију условних подзначења по правилу се темељи на комбиновању типа везника и типа глаголског облика у предикату зависне и надреёене клаузе.
Ни једна србистичка и/или сербокроатистичка граматика нити научни рад
не доноси потпун списак условних субјунктора, тј. везивних језичких једи*
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ница којима се у српском стандардном (књижевном) језику творе сложене
условне реченице. Уочљиво је при том да се у списку условних везника и у
савременим граматика наводе они архаични, који одавно нису одлика
стандардног језика (као нпр.: буди, буди ли – в. Катичић 1986:292; Лалевић
1951:311), а да нема ни помена о великом броју везника тако честих не у
једном него у више функционалних стилова стандардног српског језика,
какви су нпр. сви сложени условни везници.
А сви условни везници с обзиром на тип сложености, тј. критеријум
(не)монолексичности, могу се подијелити у двије групе: а) прости условни
(или монолексички) везници, а то су: ако, ли, да, кад, уколико, што и док,
и б) сложени условни (полилексички) везници: под условом да, уз услов да,
у случају да, за случај да, под/с претпоставком да, уз претпоставку да. У
савременом српском стандардном језику употребљава се, дакле, укупно 14
условних субјунктора, расподијељених у двије бројно подударне групе:
седам простих и седам сложених условних везника. Тих четрнаест везника,
меёутим нису равноправно распореёени у изражавању трију наведених типова условног значења. Само се четирима од њих – при чему сви припадају простим везницима – изражава потенцијално и/или иреално условно значење: да, кад(а), ако и уколико. Од тих четирију условних везника везници
да и кад употребљавају су искључиво за изражавање иреалног и потенцијалног условног значења. Везницима ако и уколико никад се не изражава
иреално, него они служе за изражавање или потенцијалног или реалног
условног значења. Највећим бројем условних везника изражава се, дакле,
реално условно значење, и то свим сложеним условним везницима (под
условом да, уз услов да, у случају да, за случај да, под/с претпоставком да,
уз претпоставку да) и са пет простих условних везника, од којих се три искључиво реално условни (ли, што и док), док су два најфреквентнија (ако и
уколико) условно полисемични, јер служе за изражавање како реалног тако
и потенцијалног условног значења.
Пошто смо у двама радовима већ дали анализу условне употребе
како везника да (Ковачевић 2011: 159-173) тако и везника кад (Ковачевић
2014), па сљедствено томе и анализу потенцијалних и иреалних условних
реченица у савременом српском језику, у овоме раду предмет наше анализе
биће само условне реченице са значењем реалног услова, тј. реченице с везницима којима се у српском стандардном језику може изразити условно
реално значење. А то су, поновимо, реченице са простим условним везницима ако, уколико, ли, што и док, односно сложеним условним везницима
под условом да, уз услов да, у случају да, за случај да, под/с претпоставком
да, уз претпоставку да.
2. Реалноусловне реченице с простим везницима
Иако се у свој литератури у условним реченицама реални услов издваја као прва и основна семантичка условна (пот)категорија, критеријуми
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на којима почива његово издвајање нису баш тако једнозначни, нити јасно
диференцијални од критеријума могућег, односно потенцијалног или евентуалног услова. То потврёује и сљедећих осам дефиниција условних реченица што их преносимо из граматика српскога и/или српскохрватскога језика: а) Реалне реченице су «су оне кад се у облику погодбене реченице изриче догаёај који доиста јест» (Маретић 1963: 550); б) «Рeалне или стварне
су погодбене реченице које казују услов или погодбу као стварност, као нешто што се одиста догаёа, што јесте, што је стварно, што одиста бива» (Лалевић 1951: 311); в) «У стварним или реалним реченицама казују се погодбе које се замишљају као стварне, истините» (Брабец, Храсте, Живковић
1968: 210); г) Реалним погодбеним реченицама «се казује само увјет, а ништа се не казује о томе да ли се тај увјет остварује или не» (Катичић 1986:
269); д) У реалним «се реченицама говори о ономе што је стварно или било (па се повезује с гледишта увјета с главном радњом) или што је стварно
могуће уз неки увјет» (Рагуж 1997:431); ё) У реалним реченицама износи
се «услов који је актуелан и остварљив; другим речима, реализација таквог
услова, иако неизвесна, ипак се може реално очекивати» (Станојчић, Поповић 1992: 312); е) «Реалне реченице исказују остварљив или актуелан
услов, који се најчешће односи на будућност или на садашњост, а реёе на
прошлост. Глагол је у обе реченице у индикативу, а у главној може бити и
у императиву» (Клајн 2005:252); ж) «Стварним увјетним реченицама означује се увјет чије остварење стварно води остварењу радње у основној суреченици» (Силић, Прањковић 2005:348).
А за критеријум «реалности услова» по правилу се узима могућност комбиновања неког од условних везника са типом глаголског облика
у предикату условне и надреёене клаузе. (уп. Брабец, Храсте, Живковић
1968:210; Стевановић 1991: 903; Мразовић, Вукадиновић 1990:531; Станојчић, Поповић 1992:311-312; Катичић 1992:188; Кордић 1997:60; Силић,
Прањковић 2005:348; Клајн 2005:252).
2.1. Везници AКО и УКОЛИКО
Од свих реалних условних везника најширу комбинаторност с различитим морфолошким облицима предиката имају везници ако и уколико.
«Ако и уколико употребљавају се уз предикат који може бити или у неком
временском облику (ту у обзир долазе обе видске верзије презента, перфекта и футураII) или у облику потенцијала. Уколико је избор пао на прво морфолошко решење, аподозни предикат може такоёе бити у неком временском облику (презенту, футураI или перфекту), а може се остварити и као
императив или потенцијал. Ако је друго решење посреди, и аподозни се
предикат јавља у модалном облику» (Ивић 1983:145-146). Друго морфолошко решење, које подразумијева кондиционал и у протазној и у аподозној
клаузи, остварује се само у потенцијалним условним реченицама.
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За реалне условне реченице нужан услов јесте прво морфолошко
решење, тј. протазни предикат у неком временском глаголском облику. И
управо се на основу глаголског облика у предикату условне клаузе и одреёује вријеме важења услова, тако да се «услови могу поделити на (1) будући услов, (2) садашњи услов, (3) прошли услов и (4) свевременски услов»
(Станојчић, Поповић 1992:312-313; уп. и Кордић 1997:60). Сва три се наведена услова остварују у реалним условним реченицама. Измеёу тих услова најспецифичнији је свакако прошли услов, чије остварење по правилу
подразумијева комбинаторност везника ако и/или уколико с предикатом у
облику перфекта2, а најчешће и семантичку компоненту да говорно лице
не зна да ли је реализована прошла условна радња (Ивић 1983:150; Мразовић, Вукадиновић 1990: 530), као нпр.3:
(1) Ако нису изабрани, остају правници па нека траже посао. (Вечерње новости, 8. 8. 2012, 30); Ако је неко очекивао попреке погледе и
замерке, жестоко је омануо. (Вечерње новости, 14. 8. 2012, 48); Ако није имао алкохола у крви ни опојних супстанци, он не може да буде
крив. (Вечерње новости, 22. 8. 2012, 13); Ако је ико у Србији у недељу
увече имао разлога за задовољство, били су то функционери Српске
напредне странке. (Печат, 18. 10. 2013, 7); А заиста неће ми нахудити
злореци људи ако је језик мој заборавио изговарати зле речи. (Н. Велимировић, 66); Ако је то било дозвољено онда, дозвољено је и сада. (Печат, 20. 9. 2013, 10); Уколико све ово нисте знали, било вам је свеједно.
(Вечерње новости, 15. 9. 2012, 19) итд.
Свака од наведених реченица може се парафразирати тако да се нагласи компонента незнања о реализацији садржаја зависне клаузе, као нпр.:
Ако је неко очекивао попреке погледе и замерке, жестоко је омануо = «ја
не знам да ли је неко очекивао попреке погледе и замерке, па изјављујем: у
случају да је очекивао, жестоко је омануо» (уп. Ивић 1983:150).
Много су рјеёи случајеви када перфекатски – а њему треба придодати и плусквамперфекатски – облик предиката условне клаузе не подразумијева компоненту «незнања о извршењу прошле радње», па се тада прошли услов схвата готово као фактиван, јер говорник зна да је је он био чињеница, а фактивност услова услов преводи у узрок, тако да је у таквој реченици условном значењу увијек придодата компонента узрочног (каузално) значења, као нпр.:
2

Истина, могући су и други претеритални облици – аорист, имперфект
или плусквамперфект – али наглашено стилски маркирани, као нпр.: Ако поёох,
нагледах се јада (Стевановић 1991, 903: нар. пјесма); Ако запех стр'јеле моје, устр'јелит ћу тебе Јанко (Катичић 1986, 275: нар. пјесма); Ако/Уколико тада пажљиво
гледаху, могли су запазити промјену на њој; Ако/Уколико и они бијаху тада путовали, од њих ћемо о том догаёају све сазнати.
3
Списак извора из којих су ексцерпирани примјери што их наводимо у
овом раду дат је на крају рада. При навоёењу примјера курзивно ћемо истицати везник и предикат условне клаузе.
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(1а) Ако сам мислила [→ а јесам] да ништа не може да ме изнервира у толикој мери као бесконачна питања домаћих новинара о такозваном женском писму, грдно сам сем се преварила. (Политика, 9. 10.
2013, 24: Јелена Ленголд); Ако је могао [→ а јесам] председник државе
недавно да напише за новине чланак о својим импресијама са путовања у Италију, што не бих могла и ја, зар не? (Политика, 9. 10. 2013, 24:
Јелена Ленголд); И с којим правом живимо, ако смо већ били [→ а
јесмо] некоћ заслужили смрт (Катичић 1986, 271: Слободан Новак); и
сл.
Семантичка компонента «говорниковог незнања о реализовању садржаја условне клаузе» увијек је, меёутим, присутна и у реалним условним реченица садашњег услова израженог зависном клаузом с везницима
ако и/или уколико и имперфективним презентом у предикату, као нпр.:
(2) Ако вам се спава – спавајте бесплатно. (Д. Радовић, 159); Ако
желиш женско дете, мораш се шест месеци одрећи љубавних односа.
(Т. Ашић, 10); Ако ти се не свиёа, тамо су врата. (Курир, 7. 8. 2012, 2);
Ако им то нешто значи, ја ћу им се извинити. (Блиц, 12. 8. 2012, 28);
Ако нисте у доброј кондицији, елиминисање «пивског стомака» ће ићи
споро и напорно. (Вечерње новости, 22. 8. 2012, 31); Ако ништа не
стварамо, ниједна мера неће извући привреду из амбиса (Вечерње новости, 7. 6. 2013, 1); И зато родитељи, ако заиста желите да ваша деца остану овде, а не да граде каријере по белом свету, учите децу да
припадају овом поднебљу. (Политика, 5. 10. 2013, 18); Ако је јака Граёевинска дирекција, биће јако и граёевинарство. (Вечерње новости, 9.
8. 2012, 2); Ако је тако, то значи да сам одговорио на задатак (Вечерње
новости, 13. 10. 2013, 39); Видећеш ти свога бога, ако не судиш како ти
кажемо. (Политика, 15. 10. 2013, 5); Уколико игноришемо религију и
наш језик, прети нам ужасна будућност. (Вечерње новости, 6. 10.
2013, 13: Светислав Божић); Све је то у реду уколико постоји систем за
то. (Блиц, 2. 9. 2012, 2); Уколико имате децу, вероватно су вам она била највећа брига последњих дана. (Блиц, 22. 5. 2013, 33); Уколико тај
генетски материјал из матичних ћелија може да се употреби за спасавање живота, онда смо дужни да то и урадимо. (Политика, 5. 10. 2013,
КУН, 9); Све несугласице, уколико постоје, Вучић и Динкић решиће
сами. (Блиц, 12. 6. 2013, 5); Уколико је то тачно, могло би да буде
озбиљних проблема. (Вечерње новости, 1. 7. 2013, 39); ...не смеју да
освоје ни бод мање од Грка у уторак увече уколико желе директно у
Бразил. (Вечерње новости, 13. 10. 2013, 39); итд.
Свевременски реални услов искључује компоненту незнања о реализацији услова, пошто подразумијева хабитуалност услова и условљеног,
што значи да постоји знање да меёуусловљеност садржаја зависне и
основне клаузе важи у сваком времену. При изражавању свевременског
услова уз везнике ако и/или уколико у предикату долази чешће имперфективни неголи перфективни квалификативни презент:
(3) Успех је ако не изгубим од лошијег. (Вечерње новости, 7. 8.
2012, 48); Ако се гвожёе загрије, оно се шири. (Станојчић, Поповић
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1992:313); Песма ако је права написана је за сва времена. (Вечерње новости, 6. 10. 2013, 3: Петар Пајић); Трка не стартује ако све није у реду.
(Вечерње новости, 22. 8. 2012, 13); Ако зима устима не уједе, онда репом ошине (Катичић 1986, 276: нар. пословица); Јавна овера ... не може бити комплетна уколико је не прати и критичка овера (Печат, 12. 7.
2013, 61); Ако банке уведу мере које се односе на праћење пословања
клијената, а имају обавезе да сумњиве активности пријаве, перачи
[новца] траже друге канале где неће бити сумњиви. (Политика, 13. 10.
2013, 10); Ако неко обавља трансакције из једне оф-шор зоне у Србију
без економских разлога – нешто није у реду. (Политика, 13. 10. 2013,
10); итд.
Реалним условним реченицама с везницима ако и уколико најчешће
се обиљежава будући услов. Предикат условне реалне клаузе тада је изражен или перфективним презентом (4а) или футуром другим (4б), као нпр.:
(4а) А ако икад пожелите да се кандидујете за председника Кеније, нека вам Тина води кампању. (Т. Ашић, 138); Ако ја не стигнем да
доёем, позајми новац од Катрин. (Т. Ашић, 93); Ако ми се неко свиди,
нећу бежати од везе. (Курир, 13. 8. 2012, 36); Ако на следећим играма
сва четврта места претворимо у медаље, имаћемо велики напредак.
(Вечерње новости, 14. 8. 2012, 23); Уосталом, ако не одете на такмичење, немате ни шансу за трофеј. (Вечерње новости, 8. 8. 2012, 20); Ако
их на концерту будем развеселио, биће добро, ако их расплачем, биће
још боље, а ако са мном запевају, биће најбоље. (Прес, 15. 8. 2012, додатак Недељник, 28); Да ли ћете на клупу ако загусти? (Блиц, 12. 8.
2012, 39); Не ропћи ако те одвоји од оца и мајке, и браће, и сестара. (Н.
Велимировић, 98); Ако се и ви угасите, свет ће бити гомила пепела за
вратима живота. (Н. Велимировић, 149); Ако се докаже криминал, расписујем нове изборе. (Вечерње новости, 25. 9. 2013, 1); Уколико буде
потребно, мораћемо да посегнемо и за неким непопуларним мерама.
(Политика, 11. 8. 2012, 10); Постоји предлог да уколико специјалиста
упути предлог за снимање пацијента, болесник најпре мора да проёе
комисију. (Политика, 11. 8. 2012, 8); Уколико не одустану од тога, ми
нећемо изаћи на изборе. (Вечерње новости, 12. 8. 2013, 3); Уколико
просветна инспекција утврди тако нешто, издавач ће остати без лиценце (Вечерње новости, 3. 7. 2013, 4); Уколико не претекне Енглеску, и
Украјина ће се наћи у доигравању (Вечерње новости, 13. 10. 2013, 39)
итд.
(4б) Ако будемо играли као у последње две утакмице, мислим да
ћемо бити у полуфиналу. (Вечерње новости, 8. 8. 2012, 20); Ако се буде
поштовао коалициони споразум, нестаће и несугласице меёу нама.
(Вечерње новости, 13. 8. 2012, 3); Ако Новак буде био инспирисан, може добити меч. (Блиц, 7. 6. 2013, 39); Ако тако не будемо чинили, зид ће
нам се у главу преселити. (Вечерње новости, 9. 6. 2013, 3); Одлазим из
владе ако ме буду кочили. (Вечерње новости, 8. 9. 2012, 33); Најтеже
ће бити уколико се буде одуговлачило са пререгистрацијом. (Вечерње
новости, 26. 6. 2013, 4); Уколико све буде било како треба, очекује се
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да би породица требало да буде на окупу у петак. (Курир, 15. 5. 2013,
29); То је за мене прави победнички менталитет и уколико то будемо
имали, нико нам не може ништа. (Политика, 11. 8. 2012, 29); Далеко је
извесније да ће до преврата, уколико наш ас буде наставио са играма
као у Кини, доћи тек у другој половини наредне године. (Вечерње новости, 15. 10. 2013, 37) итд.
Најрјеёе се реални будући услов изражава условним клаузама с везницима ако и/или уколико и с футуром првим у предикату, зато што футур
први умјесто хипотетичног износи чињенички садржај, тако да се не наводи претпоставка него чињеница, па услов често прераста у узрок4, као
нпр.:
(4в) Ако ћемо да поредимо5 учинак у односу на прошле игре, несумњиво смо успешнији. (Курир, 14. 8. 2012, 40); Ако ће то бити идејна подлога за расправу за Конференцију Савеза социјалистичке омладине, онда је боље не одржати је (Катичић 1986, 273: Вечерњи лист);
Ако ћу [говорити] право, она је мене завела (Катичић, 273: А. Г. Матош); Ако већ нећеш ти да радиш, немој бар другима сметати (Мразовић, Вукадиновић 1990:532) итд.
Још је А. Мусић уочио да се у наведеном типу реалних условних
реченица «свима облицима глаголскима...изриче се нешто, што доиста бива, али за оно, што се изриче презентом или претеритом, може се и знати и
не знати, да ли доиста бива, па с тога можемо у том случају имати и чисту
концесију и супозицију, а за оно, што се изриче футуром, не зна се нигда
поуздано, да ли бива, па с тога имамо у том случају само супозицију, која
према тому, јесу ли подложна и главна реченица у адверсативној или у каусалној свези, може бити супозитивна концесија или хипотеза» (Мусић
1898: 58). Друкчије речено, «док временска ознака садашњости и прошлости доиста смјешта неки садржај у садашњост или у прошлост, временска
ознака будућности изриче његово очекивање у садашњости, јер што ће у
будућности досита бити, то нитко не може сасвим поуздано знати» (Катичић 1992:185).
Везници ако и уколико потпуно су синонимни у изражавању свих
наведених (под)типова реалног условног значења, они су у свим контекстима замјењиви без условљавања било какве измјене у значењу, па чак и у
нијанси значења, сложене реченице чија је компонента ако /уколико-условна клауза. Због тога се тачним не могу сматрати констатације попут оне да
«везници ако и уколико имају исту употребу, с тим што овај други показује
да се остварење услова схвата као мање вероватно» (Клајн 2005: 252). Наш
4

О односу услова и условљеног и узрока и посљедице, односно о «преплитању узрока и услова на језичком плану», посебно у вези са ако-клаузама, в.
Ковачевић 2012:196-197.
5
У предикату је, како што се види, умјесто нормативног морфолошког
облика футура првог – Ако ћемо поредити... – употријебљен врло раширени супстандардни облик футуроида.
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корпус, који укључује више од 500 реченица, показује да никакве разлике
у степену вјероватноће реализације услова нема измеёу реченица с меёусобно замјењивим везницима ако и уколико. Због тога није риједак случај
да се ова два везника ради стилског разједначавања, што ће рећи укидања
стилске «монотоније», смјењују у двјема или више условних клауза у саставу вишеструкосложене реченице, као нпр.:
(4г) Уколико се не квалификујемо, ја сам кривац и прихватам сваку
одговорност, а ако одемо у Бразил, најзаслужнији ће бити играчи и
ФСС. (Политика, 11. 8. 2012, 29); Уколико не будемо имали јасно дефинисане своје националне интересе и ако не будемо умели да их рационално и реално заштитимо, изаћи ћемо из ових процеса као велики губитници. (Вечерње новости, 26. 8. 2012, 3); Уколико цене енергената буду и даље расле брже од цена хране, ако се повећа број потрошача и погоршају климатске промене, реално је очекивати озбиљан
раст цена. (Блиц, 7. 6. 2013, 12); Он је поновио став ... да уколико услови за регуларне и демократске изборе без дискриминације не буду
створени, и ако свим Србима који имају право да бирају не буде омогућено да слободно и несметано гласју, Србија ће поново размотрити
да ли да у њима уопште учествује. (Вечерње новости, 1. 10. 2013, 2) и
сл.
У хрватској се граматичкој литератури наводи да се «начинске реченице с везником уколико могу по значењу изједначити с погодбенима. То
је значајка новијега и разговорнога језика. Тиме се затире разлика измеёу
погодбене протазе и начинске одредбе сужења и ограничења, па се сиромаше изражајне могућности хрватскога књижевног језика» (Катичић 1986:
291-292). Или друкчије речено, реченице с везником уколико су «понекад
на граници с начинским односним реченицама (ако се уколико може повезати с изричитим или неспоменутим прилогом утолико)» (Рагуж 1997:
434). У српском и/или српскохрватском језику, меёутим, условни везник
уколико и начински, заправо пропорционални везник (в. Ковачевић
2003:105) уколико контекстуално се искључују. Условни везник уколико
никада не може доћи у корелацији с прилогом утолико, док пропорционални везник уколико подразумијева корелатив утолико, а уз то још нужно и
«компаративну форму прилога или придјева у обје клаузе зависносложене
реченице» (Ковачевић 2013:123). Из тога проистиче да се начинске, тј. пропорционалне реченице с везником уколико никад не могу по значењу изједначити са погодбенима, јер се синтаксички услови њихове употребе искључују.
Као што нема никакве па ни разлике у вјероватности остварења садржаја клауза с везницима ако и уколико, тако измеёу реалних условних
реченица с везницима ако и уколико нема ни разлике у дистрибуцији посматраној с обзиром на критеријум положаја зависне клаузе у саставу сложене реченице. Наиме, и условне реченице с везником ако, и условне реченице с везником уколико, подједнако су обичне у сва три положаја у одно-
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су на надреёену реченицу: 5.а) препозитивном, 5.б) постпозитивном, и 5.в)
интермедијарном, што потврёују и сљедећи примјери:
5.а) Ако ништа не стварамо, ниједна мера неће извући привреду
из амбиса (Вечерње новости, 7. 6. 2013, 1); Уколико буде потребно, мораћемо да посегнемо и за неким непопуларним мерама. (Политика, 11.
8. 2012, 10) итд.
5.б) Не зна тело за прељубу ако му душа не каже. (Н. Велимировић, 119); Све је то у реду уколико постоји систем за то. (Блиц, 2. 9.
2012, 2) итд.
5.в) Све несугласице, уколико постоје, Вучић и Динкић решиће сами. (Блиц, 12. 6. 2013, 5); И зато родитељи, ако заиста желите да ваша деца остану овде, а не да граде каријере по белом свету, учите децу
да припадају овом поднебљу. (Политика, 5. 10. 2013, 18) итд.
Још једну битну – али семантичку – карактеристику дијеле везници ако и уколико. Услов изражен клаузама с тим везницима никада не може бити иреални, али – осим што је најчешће реални – он може бити и потенцијални. Ево за потврду и неколико примјера потенцијалноусловних реченица с овим двама везницима, који се у изражавање потенцијалног у
предикату зависне клаузе нужно подразумијевају облик потенцијала, док је
предикат надреёене клаузе такоёе најчешће у потенцијалу, али може бити
и у презенту с епистемичким значењем:
(6) Ако би се риба заљубила у птицу, где би то двоје могли свити
свој дом? (Т. Ашић, 144); Ако би Кочић и сада грмео као онда, можда
би избегао Црну кућу (Печат, 31. 8. 2012, 58); Ако се раст буџетског дефицита не би зауставио, све подстицајне мере би на крају биле без
ефекта. (Блиц, 14. 9. 2012, 11); Ако не бих веровао да Србији има спаса,
онда не бих ни желео да постанем председник. (Курир, 2. 10. 2012, 16);
Ако би дошло до тога, највећи победници били би напредњаци. (Информер, 10.10. 2012, 5); Ако би се нашао неко са таквим склоностима,
добио би неку страну стипендију. (Печат, 13. 9. 2013, 3); Уколико би га
отац ухватио у том доколичењу, издерао би се на њега. (Т. Ашић, 8);
Уколико бисмо изашли на биралишта, признали бисмо и њен легитимитет. (Вечерње новости, 10. 8. 2013, 3); Испуњавање тих услова, уколико би били прихваћени, захтевало би немало времена. (Печат, 20. 9.
2013, 19); Уколико бих престао да пишем и да читам, нестали би неки
од кључних разлога зашто сам овде. (Блиц, 16. 9. 2012, 26: Михајло
Пантић); Уколико би мој одлазак решио све проблеме, то бих урадио
(Курир, 19. 8. 2013, 40); Уколико би на седници изашао са јасном визијом и показао снагу и оптимизам, верујем да би Тадић добио много већу подршку него што се очекује. (Информер, 4. 9. 2012, 5) итд.
У свим примјерима, какови су наведени, у којима условна клауза с
везницима ако и уколико има потенцијално условно значење дати су везници замјењиви везником кад у условној употреби. Могућност замјене
условних везника ако и уколико везником кад најједноставнији је и најдјелотворнији критеријум провјере потенцијалноусловног значења ако и/или
уколико-условне реченице, будући да се везник кад не може употријебити у
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реланоусловним реченицама (гдје се најчешће сусрећу везници ако и уколико), а везници ако и уколико не могу се употријебити у иреално условним реченицама (гдје се, уз условни везник да, сусреће и везник кад).
Остаје нам још само провјера дистрибуције везника ако и уколико с
обзиром на критеријум функционалностилске диференцијације. Наш корпус потврёује у литератури већ изнесену констатацију да је «везник ако
најобичнији и најчешћи везник стварних увјетних реченица, а везник уколико обиљежен је као рјеёи и/или као особитост административнога стила»
(Силић, Прањковић 2005:348), с тим да се наведено дистрибутивно функционалностилско сужење само на административни стил не може сматрати тачним, будући да је везник уколико чест и обичан и у публицистичком
и научном таман колико и административно-правном стилу савременог
српскога књижевног језика.
2.2. Условни субјунктороид ЛИ
Меёу првима је ли у условне везнике уврстио А. Мусић, с образложењем «да би се од асеверативнога (потврднога) значења могла извести
сва друга. И значења, што их «lai» има у балтијским језицима, показују да
ће по значењу бити сродно с 'ако'», тако да је у одреёеним контекстима ли
«као и ако постало способно, да буде супозитивна па хипотетичка конјукција» (Мусић 1898: 50, 51). У већем броју србистичких и/или сербокроатистичких граматика ли не само да се убраја него се и именује условним везником (в. нпр.: Маретић 1963: 548; Лалевић 1951: 311; Брабец, Храсте,
Живковић 1968: 210; Катичић 1986: 269; Станојчић, Поповић 1992:311; Рагуж 1997: 430; Силић, Прањковић 2005:348). Има, меёутим, граматичари,
који, и кад наводе ли меёу везивним елементима условне реченице, том ли
одричу статус везника. Тако М. Стевановић (1991:902) и И. Клајн (205:251)
условним везницима придружује «речцу ли», тј. не говоре о ли као условном везнику него као о ријечци која је показатељ условног значења зависне реченице. П. Мразовић и З. Вукадиновић (1990:394) меёу «неуведеним
зависним/подреёеним реченицама», тј. меёу реченицама «без субјунктивног елемента, односно без субјунктора» наводе и «погодбене реченице са
личним глаголским обликом на првом месту и партикулом ли». С. Кордић
пак сматра да се «свевременски и будући увјет могу изразити и без везника
ако се финитни глагол стави на почетак реченице и иза њега партикула ли»
(Кордић 1977:61).
Већ је на основу чињенице да у српском језику у нефигуративним
изразима зависни везник нужно долази на почетку зависне клаузе, а да ли
никада не може заузети иницијалну клаузалну позицију, јасно да условно
ли није прави везник. Но, чињеница да је ли нужна обликотворна компонента зависне условне реченице, искључује могућност да се условне реченице са ли сматрају «неуведеним» или типичним (правим) «реченицама
без везника». Неуведеним или невезничким реченицама могу се сматрати
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само реченице у којима ниједан лексички елемент нема везничку функцију,
тј. није нужан за структурно уобличење сложене реченице. А ли то, без
сумње, јесте. Лексема ли у условним реченицама не наступа у функцији
ријечце или партикуле, него има функцију сродну везничкој, па ју је нелогично у таквој функцији називати ријечцом или партикулом. Зато би се
условно ли, ако већ значењски није партикула, а ни морфолошки ни синтаксички није везник, могло сматрати субјунктороидом, тј. лексемом која
је функционално сродна зависним везницима, али с њима не дијели ни
морфолошке ни синтаксичке нужне карактеристике.
Субјунктороидно условно ли – литература је у томе потпуно сагласна – долази само у условним реалним реченицама. И увијек је замјењиво
везником ако или уколико, док обрнута замјена увијек није могућа. То је
због тога што је субјунктороидно ли у погледу комбинација с типом глагола у предикату зависне клаузе неупоредиво рестриктивније. Ако и уколико,
видјели смо, могу се комбиновати са готово свим претериталним, презентским и футурским глаголским облицима, док субјунктороидно ли «долази
само уз облике презента ... и облике футура другог» (Силић, Прањковић
2005: 348; уп. и Рагуж 1997:433). Друкчије речено, субјунктороидно ли долази у три случаја: 7.а) иза облика перфективног презента глагола бити у
саставу футура другог, 7.б) иза перфективног презента, и 7.в) и, најрјеёе,
иза имперфективног презента:
7.а) Будемо ли му се сасвим у руке предали, он неће ни трена оклевати, начиниће од нас слуге. (Д. Ненадић, 134); Не буду ли учинили ваљану крчевину, глас о томе ће се далеко проширити (Д. Ненадић, 46);
Ако тих речи нема, пуштајте [новине] слободно. Буде ли их, уставите
се и видите шта се о њој вели. (Политика, 26. 7. 2005, 29); Буде ли их
уловио, нити ће се обогатити нити прославити. (Д. Ненадић, 139); Будете ли данас после ручка појели неки колач или слаткиш, вероватно
ћете прво помислити како то није добро за ваш струк или бутине. (Вечерње новости, 1. 7. 2013, 29); Сада смо господари области, а буде ли
могао, натераће нас да му тимаримо коње и штале да му чистимо. (Д.
Ненадић, 134); Буду ли седеле једна преко пута друге, делегације се неће гледати у очи. (Вечерње новости, 2. 9. 2007, 2); Само знам да ћу, будем ли видео бејзбол на Олимпијади, постати већи Дуци од Симоновића. (Блиц, 23. 6. 2013, 38) итд.
7.б) Дотакне ли је тамо, као да је у живу рану дирне. (Д. Ненадић,
35); Не учиниш ли то, осванућеш у некој пустолини сам, везан и го, без
оружја и коња (Д. Ненадић, 142); А доёе ли у кућу, опколе је дјечурлија (Р. Вучковић, 273); Не очувамо ли ћирилицу, ми ћемо изгубити и језик. (Политика, 6. 8. 2006, 10); Наступите ли директно, вероватно нећете постићи много. (Вечерње новости, 6. 7. 2005, 38); Оглуши ли се
школа о то, вечно ћемо се нервирати (Политика, 21. 7. 2005, 20); Дакле,
престану ли Срби да говоре и о властитим страдањима, неће бити никога да о њима каже коју реч, макар понекад. Одустану ли од захтева
да и ти злочини буду кажњени – пристаће на још већу неправду и до19
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датно понижење (Вечерње новости, 4. 8. 2005, 2); Огласи ли се црква –
не ваља. Не огласи ли се – опет не ваља. (Вечерње новости, 26. 9. 2013,
25) итд.
7.в) Спушташ ли се доље, низ страну, испод вагана, доспјећеш у
поток који ће те одвести кроз густу храстову и букову шуметину до
Градине (Р. Вучковић, 23); Сматрате ли да радите за лошег шефа, нисте сами. (Курир, 5. 8. 2008, 16); Имате ли ту несрећу да радите за шефа на лошем гласу, најбоље је да смањите контакт с њим. (Курир, 5. 8.
2008, 16) и сл.
Ли-реченице увијек су замјењиве ако и/или уколико реалним условним реченицама. И оне су као и ако/уколико условне реченице позиционо
слободне, што значи да могу доћи у препозицији, препозицији и интермедијарној позицији у односу на надреёену клаузу. Меёутим, ли-условним
реченицама не може се изразити прошли реални услов, него – што је
условљено типом глаголског облика у предикату – или будући или садашњи или свевременски услов. Осим тога, за разлику од ако и уколико реалних условних реченица, које су обичне и у писаном и у говорном језику,
ли-условна реченица «данас је много чешћа у писаном језику него у говору» (Клајн 2005:252).

2.3. Условни везник ШТО
Ријетко се гдје, посебно у новијој србистичкој и/или сербокроатистичкој литератури, меёу условним везницима помиње и везник што. Њега најприје, називајући га «ријечцом», у својој граматици наводи Т. Маретић, сматрајући да се употребљава за изражавање погодби којима се «изриче догаёај који доиста јест» у примјерима «у којима би се мјесто што
могло узети ако» (Маретић 1963:550).
Коментаришући Маретићеве примјере што-условних реченица6,
М. Стевановић констатује да се «о тим и таквим сложеним реченицама пре
може казати да су оне индикативне (прве две су свакако такве) и да означавају узрок онога што се износи у управним реченицама од којих зависе»7, а
индикативном сматра и трећу од преостале двије реченице, али индикативном «односним»8 (Стевановић 1991:908). Не налазећи ни у једном од Маре6

Што ме царе за сватове пита, нека купи колико му драго (нар. пјес.); А
што питаш за проклетог Вука, проклет био и ко га родио; Што волови мучу, ништа (нар. посл.); А што питаш за мал твој, ја бих рекао... (Маретић 1963: 550).
7
Па наставља: «...ови примери, наиме, у целини значе: Будући да ме цар
за сватове пита, нека купи колико му драго; и Будући да питаш за проклетог Вука, проклет био и ко га родио. (Стевановић 1991:908)
8
Уп.: «...у народној послаовици Што волови мучу, ништа – по нашој
претпоставци, зависна реченица коју Маретић сматра погодбеном, није таква, нити
је модална уопште, већ индикативна», сматрајући је «за односну реченицу, и то по
синтаксичком односу, субјекатску односну реченицу. Дата у анализи, та реченица
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тићевих примјера условну реченицу, М. Стевановић самим тим везнику
што одриче статус условног везника.
Условно значење везника што много увјерљивијим примјерима
поткрепљује М. Лалевић, указујући да је основна разлика измеёу односног
и везничко-условног што у томе што је «у односним реченицама заменица
'што' сачувала свој карактер и у наслону на другу реч, док је у погодбеним
реченицама у свему прешла у везивну врсту речи, постала права свезица»
(Лалевић 1951:313). И Речник МС (1976: 1013) као друго значење везника
што наводи «временско-условно: док, ако», поткрепљујући то трима
условно «прозирним» примјерима из прозе Едхема Мулабдића, Михаила
Лалића и Сима Матавуља.
Примјери које наводи М. Лалевић и Речник МС више су него добра
потврда да се везника што могу творити условне реалне реченице. Зато
их – у недостатку примјера из нашег корпуса – овдје и преносимо:
(8) Не вјерујем да је он жив што га жива не бих видјела (Речник
МС 1976, 1013: Е. Мулабдић) Не дам, вала, што се побити нећемо.
(Речник МС 1976, 1013: М. Лалић); Немој, Илија, што ти неће дати
све што је у каси. (Речник МС 1976, 1013: С. Матавуљ); Не могу то
прочитати што нећу узети ёозлуке. (Лалевић 1951:313); Магарац неће
запливати што му неће вода у уши ући. (Лалевић 1951:313); Не можеш
се ватре нагријати што се нећеш дима надимити. (Лалевић 1951:313);
Нећу [то] добити што нећу сам отићи. (Лалевић 1951:313).
На основу наведених примјера с условним везником што могу се
извести сљедеће нужне морфосинтаксичке карактеристике условних штореченица: а) и основна и зависна клауза морају бити негиране, б) у предикату зависне клаузе увијек долази негирани облик или футура првог или
потенцијала, в) у основној клаузи у предикату може бити или негирани императив, или негирани футур први, или негирани презент модалног глагола, г) негирани потенцијал у зависној клаузи остварив је само уз негирани
презентски облик предикта основне, и тад је такав потенцијал синониман
(и, нормално, замјењив) негираним футуром другим, д) када је предикат
основне клаузе у негираном императиву или футуру првом, у зависној
што-клаузи предикат је искључиво у форми негираног футура првог, и ё)
зависна условна што-клауза не може доћи у инверзији (у препозицији у
односу на надреёену клаузу). Свим тим морфосинтаксичким особинама
треба придодати и функционалностилску карактеристику ових реченица:
условне што-реченице првенствено су одлика разговорнога стила савременог српског језика.
Да у наведеним примјерима што-клауза везник што има примарно
условно значење, потврёује могућност његове супституције једнозначно
условним везником ако, без промјене основног значења сложене реченице,

о којој говоримо значи [То] што волови мучу [није] ништа, односно Мукање волова није ништа» (Стевановић 1991:908).
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на што упућује и Речник МС (1976: 1013) наводећи везник ако као семантички еквивалент везнику што у оваквим реченицама:
(8а) Не вјерујем да је он жив што [→ако] га жива не бих видјела;
Не дам, вала, што [→ако] се побити нећемо; Немој, Илија, што
[→ако] ти неће дати све што је у каси; Не могу то прочитати што
[→ако] нећу узети ёозлуке; Магарац неће запливати што [→ако] му
неће вода у уши ући; Не можеш се ватре нагријати што [→ако] се нећеш дима надимити; Нећу [то] добити што [→ако] нећу сам отићи.
Везнику ако у дијелу његове реалноусловне употребе конкурентан
је везник што, али не и потпуно синониман. За разлику од везника ако везник што увијек као комуникативно секундарну садржи и временску семантичку компоненту, што потврёује и чињеница да је у што-условним реченицама везник што покаткад могуће супституисати и примарно временским везником док, као нпр.:
(8б) Не вјерујем да је он жив што [→док] га жива не бих видјела;
Магарац неће запливати што [→док] му неће вода у уши ући; Не можеш се ватре нагријати што [→док] се нећеш дима надимити; Нећу
добити што [→ако] нећу сам отићи.
Конкурентност везника док везнику што и ако изостаје уколико је
у предикату основне клаузе императив. А када је предикат основне клаузе
у негираном модалном презенту или футуру првом уз док је обичнији –
ако не и једино обичан у савременом српском језику – предикат у облику
перфективног презента: Не вјерујем да је он жив док га жива не видим;
Магарац неће запливати док му вода не уёе у уши; Не можеш се ватре нагријати док се дима не надимиш; Нећу [то] добити док сам не одем.
Замјењивост условног што и/или ако везником док у одреёеним
примјерима условних реченица упућује на логичан закључак о постојању
условних реалних реченица и са везником док, тј. о постојању условног
значења везника док.
2.4. Условни везник ДОК
Србистичке и/или сербокроатистичке граматике, све без изузетка,
меёу условним реченицама не наводи оне с везником док, односно меёу
условним везницима не наводи и везник док. Пошто смо у посебном раду
опширно анализирали употребу условних реченица с везником док (Ковачевић 1994/1996), овдје само укратко преносимо основне резултате те анализе. Прије тога потребно је, меёутим, навести примјере на основу којих
су ти закључци о условној употреби везника док и изведени:
(9) ...ниједно предузеће неће добити финансијску помоћ државе док
не доставе све тражене податке за «личну карту» (Политика, 16. 10. 2013,
5); Сада је остало замршено ком клубу припада и док се то не реши никакве
комбинације нису могуће (Ковачевић 1996, 116: Политика); Главни узрок
збивања у Босни и Херцеговини јесу неријешени односи меёу националним заједницама и док се то не схвати не треба се надати напретку у рје22
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шавању кризе (Ковачевић 1996, 116: Побједа); Док се та имовина праведно
не расподели, о изборима нема ни говора (Ковачевић 1996, 116: Политика); Док му не буде мало боље, немојте га носити одавде (Ковачевић 1996,
116: Д. Ћосић); Док не буду постављени у ту перспективу, никад, чини ми
се, наши модерни духови неће наћи мира (Ковачевић 1996, 116: П. Т. де
Шарден); Али, док у Бару и другим приморским мјестима не буде макар
довољно воде, приче о блиставим туристичким перспективама неће имати
никаквог смисла (Ковачевић 1996, 116: Побједа) и сл.
У овим (9) и оваквим примјерима погодбено је значење примарно,
што је очигледно већ и на основу тога што је супституција везника док могућа без икакве измјене реченичног значења општеусловним везницима
ако9 и уколико, уз искључење могућности замјене везника док било којим
темпоралним везником (чак и везником кад):
(9а) ... док/ако/уколико се то не реши, никакве комбинације нису
могуће; ... док/ако/уколико се то не схвати, не треба се надати напретку у рјешењу кризе; Док/Ако/Уколико се та имовина праведно не расподели, о изборима нема ни говора. Итд.
Који су то услови што омогућују или, боље речено, предодреёују
погодбено значење везнику док, односно док-клаузама овога типа? Наиме,
и у основној и у зависној клаузи наводе се хипотетички садржаји одричног
типа при чему је за реализацију садржаја основне клаузе нужан а најчешће
и довољан услов реализација садржаја зависне. Могућност реализације садржаја основне у директној је овисности о реализацији садржаја зависне
клаузе. Или, краће речено, без реализације садржаја зависне нема реализације садржаја основне. Тек преко тог односа логичке импликације „укључује" се и временско значење, које је и иначе чест „пратилац" релације
услова и условљеног, с тим да временско значење и само може подразумијевати тај однос; али то временско значење у овим (9) примјерима остаје у
другоме плану, оно је комуникативно периферније од погодбеног.
Погодбено значење у овим (9) зависносложеним реченицама остварује се у строго ограниченим (одреёеним) граматичко-синтаксичким условима. Предикати обију клауза морају бити негирани, тако да негација ту
није експлетивног карактера, него је обавезна. Предикат док-клаузе је или
у форми негираног футура II, или негираног перфективног презента, јер
се та два глаголска облика и иначе сусрећу, «мање у функциј(и) одреёења
временског односа једне радње према другој, а више функциј(и) означавања модалности условних и уопште хипотетичких још нереализованих радњи» (Стевановић 1991:686). Ни негација ни футур II или перфективни презент нису довољан услов за погодбено значење док-клаузе. Уз наведене
услове, неопходан је и строго одреёен тип предиката основне клаузе, јер ни
њена радња не смије бити реализована. Зато је у негираном предикату
основне клаузе или футур I, или чешће свевременски презент или презент
9

Уп. и примјер из корпуса: Сећам се да сам у том тексту рекао и да ЕУ нема сврху ако не обухвати све земље. (Вечерње новости, 16. 10. 2013, 2).
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творен од неког модалног глагола. Осим њих предикат основне клаузе може бити и у негираном императиву. Тек у суодносу с основном клаузом која има такав предикат зависна док-клауза с негираним футуром II или перфективним презентом у предикату има примарно условно значење. (уп. Ковачевић 1996: 116-117).
Условна док-клауза позиционо је слободна, мада се најчешће реализује у инверзији. Сложена условна реченица с везником док није честа у
српском језику, али њена употреба није ограничена на један од функционалних стилова, него се она јавља, како то и примјери показују, како у публицистичком тако и у књижевноумјетничком стилу стандардног српског
језика.
3. Реалноусловне реченице са сложеним везницима
Ни у једној граматици српског и/или српскохрватског језика при
обради условних реченица нису укључене оне са сложеним условним везницима. Ниједан објављени научни рад о сложеним реченицама српскога
језика такоёе не доноси ни списак, а камоли потпуну анализу сложених
условних везника. До докторске дисертације В. Ђуркин (2013) посвећене
проблематици сложених везника српскога језика, погдјегдје је, по правилу
мимогредно, указивано и на постојање сложених условних везника, најчешће везника у случају да и под условом да (уп. нпр.: Станојчић, Поповић
1992: 293; Ковачевић 1998: 238). У још необјављеној докторској дисертацији В. Ђуркин посебно поглавље посвећено је сложеним везницима
условног значења (Ђуркин 2013:152-184), гдје су не само пописани сви
условни сложени везници, него су и освијетљени услови и разлози њиховог постанка, као и њихове структурне, семантичке и функционалностилске особености.
В. Ђуркин (2013:152-184) издваја и описује седам форми сложених
условних везника: под условом да, уз услов да, у случају да, за случај да,
под претпоставком да, с претпоставком да и уз претпоставку да. «Настали у окриљу специјалних функционалних стилова, прије свега административног и научног, као резултат тежње за експлицитним, до крајности
прецизираним изразом, сложени везници условног значења у српском језику творени су преко прилошких израза синтагматског типа са именичком
лексемом као центром (која номинује или подразумијева значење кондиционалности) и демонстративним замјеничким елементом у улози конгруентног атрибута, тј. у процесу обједињења катафорски употријебљеног синтагматског прилошког израза и општесубординацијског везника да, уз обавезно испуштање конгруентног атрибута исказаног у инструменталној, акузативној или локативној приједлошко-падежној форми демонстративне замјенице то (под тим условом +да → под условом да, уз тај услов + да →
уз услов да, у том случају + да → у случају да, за тај случај +да → за слу-
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чај да, под/с том претпоставком +да → под/с претпоставком да, уз ту
претпоставку +да → уз претпоставку да).» (Ђуркин 2013:184).
Од седам наведених форми сложених условних везника три се могу
сматрати основним, полазишним – под условом да, у случају да и под
претпоставком да – док су остале четири форме њихове по правилу истозначне синтагматске вaријације. И основне и «изведене» форме сложених
условних везника служе готово искључиво за изражавање реалног условног значења, што показује могућност њихове супституције простим реалноусловним везницима ако и/или уколико без значењских измјена реченице.
У анализи крећемо од основних форми условних сложених везника
будући да су оне и најфреквентније у употреби.
3.1. Сложени условни везници У СЛУЧАЈУ ДА, ПОД УСЛОВОМ
ДА, ПОД ПРЕТПОСТАВКОМ ДА
Зависним реченицама са сложеним условним везницима у случају
да, под условом да, и под претпоставком да изражавају се по правилу реални услови, и то и прошли и садашњи и будући. То значи да је могуће
комбиновање тих везника са индикативним претериталним (што се остварује врло ријетко), презентским (што се остварује најчешће) и футурским
формама предиката у зависној клаузи, док у основној, као и код реалних
простих везника ако и уколико, долази «оно вријеме и начин који би били
и да нема зависне» (Катичић 1992:188).
Од три наведена сложена везника врло су чести и чак подједнако
обични у употреби везници у случају да (10) и под условом да (11), док је
од њих неупоредиво рјеёи и мање обичан везник под претпоставком да
(12). Ево и корпусних потврда за условне реалне реченице с наведеним
сложеним везницима:
(10) у случају да
У случају да умреш, твоје одијело, кофер и остала заоставштина
биће предати твојим најближим сродницима (Ђуркин 2013, 167: Бранко Ћопић); У случају да се језеро узбурка, не бисте се вечерас могли
вратити (Ђуркин 2013, 161: Растко Петровић); ...у случају да се врате,
могло би доћи до новог неспоразума (Ђуркин 2013, 161:Данило Киш);
У случају да буде тако, мора се знати да ће српске судије да затекну један потпуно нови и друкчији правни систем. (Печат, 24. 5. 2013, 15);
Председник Србије ... поручио је да ће, у случају да не буду створени
услови за регуларно и демократско гласање, бити поново размотрено
да ли да уопште учествујемо у овом процесу. (Вечерње новости, 1. 10.
2013, 2); У случају да не добијемо датум, морали бисмо добро да размислимо шта да се ради и како даље. (Вечерње новости, 5. 6. 2013, 3)
итд.
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(11) под условом да
Као што се често у људској повесници дешава, прећутно су допуштени насиље и пљачка, па и убијање, под условом да се врше у име
виших интереса, под утврёеним паролама, над ограниченим бројем
људи, одреёеног имена и убеёења (Ђуркин 2013, 157: Иво Андрић);
Волим ташту до неба под условом да је она тамо. (Вечерње новости, 7.
7. 2013, 23: Раде Ђерговић); И тамница може постати дом – под условом да тамнујемо «меёу својима» (Печат, 31. 5. 2013, 64: Драган Хамовић); Како би се избегао сценарио који, надам се, нико ко живи у
Србији и «региону» – под условом да не пати од неке тешке душевне
болести – не може да пожели, било би добро да представници «другосрбијанског» погледа на историју, за почетак, буду конзистентни. (Политика, 21. 9. 2013, 13: Владимир Кецмановић); Увек сам спреман за
разговор, па и о ванредном попису становништва на југу Србије који је
прихватљив под условом да се испуне одреёени предуслови. (Политика, 3. 10. 2013, 7); То у овом тренутку може само Вашингтон. Под условом да хитно притисне генерале у Каиру. (Политика, 18. 8. 2013, 6);
Радослав Николић је обећао да ће ёаке водити на екскурзију и следеће
године под условом да то желе. (Политика, 5. 10. 2013, 16); Приступна
конференција моћи ће да се одржи под условом да имплементација иде
по плану. (Печат, 5. 7. 2013, 7) итд.
(12) под претпоставком да
Под претпоставком да смо механизам процеса описали тачно, који је разлог овом огромном, прецизно испланираном напору да се у датом тренутку заустави историја? (Ђуркин 2013, 158: Корпус савременог српског језика); Ако је мислио да ће му мати правити велике сметње кад буде хтео да се ожени Елинором, под претпоставком да је то
уопште желео, колико ли ће те сметње тек сад бити велике, кад је његова заручница била нижег порекла и вероватно слабијег имовног стања од ње? (Ђуркин 2013, 158: Џ. Остин); Банка Port Jefferson мораће се
сагласити с каматама, под претпоставком да успијем скуцати новац
(Ђуркин 2013, 158: М. Чејни) и сл.
У наведеним и сродним условним реалним реченице могућа је
замјена сваког од трију условних сложених везника једнозначним простим
условним везницима ако и уколико. Оне, дакле, покривају дио реалних
условних значења тих семантички најширих условних везника. Због тога
ови сложени везници и јесу супституентни општеупотребним простим
условним везницима, док обрнута замјена, будући да прости везници захватају ширу условну семантику, није увијек могућа.
Од трију наведених условних сложених везника, као што и примјери показују, најрјеёе се употребљава везник под претпоставком да, а он је
очито и функционалностилски најрестриктивнији. Наиме, реченице с врло
фреквентним сложеним везницима у случају да и под условом да «потврёене су у свим функционалним стиловима српског књижевног језика, али
је учесталост њиховог појављивања највећа у административном [и
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публицистичком] функционалном стилу» (Ђуркин 2013:159). За разлику од
њих, у употреби неупоредиво рјеёе условне реченице с везником под
претпоставком да срећу се готово искључиво у специјалним стиловима
књижевног језика: административно-правном и научном првенствено.
3.2. Сложени условни везници ЗА СЛУЧАЈ ДА, УЗ УСЛОВ ДА, С
ПРЕТПОСТАВКОМ ДА, УЗ ПРЕТПОСТАВКУ ДА
Много рјеёе у употреби јесу синтагматске варијанте основних
условних везника. Тако је форми у случају да конкурента форма за случај
да; форми под условом да – форма уз услов да, док форма под претпоставком да има два конкурентна синтагматска везничка облика: с претпоставком да и уз претпоставку да. Сама употреба приједлога у саставу сложених везника – посебно инструменталног приједлога с и акузативног уз –
сугерише присуство семантичке компоненте «пратилачке околности» у
оквиру реалног услова, тако да се с овим везницима условно значење заправо остварује као условно-пропратнооколносно. Примјери условних реченица с овим сложеним везницима неупоредиво су реёи од оних с основним сложеним везницима, посебно с везницима у случају да и под условом
да. У нашем корпусу примјере с овим сложеним везником и нисмо забиљежили, па овдје наводимо оне малобројне што их је у својој дисертацији из
веома обимног функционалностилски разнообразног корпуса прибиљежила В. Ђуркин.
(13) за случај да
За случај да се дотле појаве замене, ови се могу вратити кућама
(Ђуркин 2013, 174: Растко Петровић); Тај је сапун купио од неког сељака, за случај да му неко затражи сапун, неки граёанин или официр
или путник-намерник (Ђуркин 2013, 175: Данило Киш); Изашао је и
пошао према мени, и превентивно сам смислио две-три најодвратније
псовке на свету, за случај да се ухвати за џеп, али нас је здравствени
радник обојицу поштедео те ситуације (Ђуркин 2013, 175: Ђорёе Балашевић).
(14) уз услов да
... возач аутобуса, тролејбуса и трамваја у јавном градском превозу
путника, сме управљати возилом најдуже осам сати, уз услов да на полазним стајалиштима има прекид вожње од најмање пет минута. (Ђуркин 2013, 165: Закон о безбедности саобраћаја на путевима); Управни
савет може, када за то постоји потреба, одлуком оснивати агенције
Европског завода за патенте, у циљу давања обавештења или установљења сарадње, уз услов да добије сагласност те државе уговорнице
или организације (Ђуркин 2013, 165: Закон о потврёивању Конвенције
о признавању европских патената).
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(15) с претпоставком да
После рата је била шанса с претпоставком да се рекла истина о
злочину. (Ђуркин 2013, 158: Дејан Медаковић).
(16) уз претпоставку да
Уз претпоставку да су сви остали инпути у производној калкулацији остали по старим ценама, није тешко закључити да би џубриво
сада по новој цени гаса било скупље за тих седамдесетак одсто. (Ђуркин 2013, 158: Политика).
Анализа употребе сложених условних везника показује да они
«функционишу као везничка средства специјализована за изражавање оних
значења која се иначе могу исказати и везником ако, али су у њему она
сливена, због чега је за сасвим прецизну (најпрецизнију) семантичку интерпретацију (у оквиру условне категоријалне семантике) у случају употребе
везника ако релевантан контекст. Избор неког од сложених везника условне семантике зависиће од тога које од тих обиљежја, што их у својој семантичкој структури подразумијева везник ако, говорно лице жели ставити у
први план (да услов у протази прати реализацију садржаја у аподози под
условом да, уз услов да; приближавање пресумтивној сфери импликације у
случају да; изразито хипотетички карактер везе под/с претпоставком да),
као и од тога да ли се сем погодбеног значења жели сигнализирати и то да
ли је испуњење услова у протази пожељно или, барем, прихватљиво са становишта адресанта, а тиме и реализација радње у управној клаузи (под
условом да), или, пак, да је ријеч о неком непријатном, неочекиваном, непредвидљивом догаёају као услову за реализацију ситуације означене надреёеном клаузом, који се настоји представити као мало вјероватан (у случају да, за случај да)» (Ђуркин 2013: 184-185).

4. Закључак
На основу корпусне и анализе граматичке и научне литературе може се закључити да се условна зависна реченица у српском стандардном језику може творити са четрнаест везника, и то седам простих и седам сложених: ако, ли, да, кад, уколико, што, док; под условом да, уз услов да, у
случају да, за случај да, под претпоставком да, с претпоставком да и уз
претпоставку да. Од тих четрнаест везника само се двама – и то везницима кад и да – не може изразити реално условно значење, него они искључиво служе за изражавање потенцијалног и иреалног условног значења.
Условно реално значење изражава се, дакле, у српском стандардном језику са дванаест субјунктора: а) пет простих – ако, ли, уколико,
што, док – с тим да ли није субјунктор него субјунктороид, и б) седам сложених: под условом да, уз услов да, у случају да, за случај да, под претпоставком да, с претпоставком да и уз претпоставку да. Од тих дванаест
реалноусловних везивних елемената, на основу наших и у литератури забиљежених примјера, неспорно је да у искључиво реалне условне везнике не
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спадају два најфреквентнија у употреби, а то су везници ако и уколико, пошто се њима осим реалног може изразити и потенцијално условно значење,
тј. пошто се они могу употријебити у сложенима реченицама с потенцијалом у предикату обију клауза. Што се сложених везника тиче, иако ни наш
корпус ни литература не биљеже примјере с потенцијалом у предикату
обију клауза – ипак се за неке од њих – посебно за оне који у свом саставу
имају именицу претпоставка, а то су: под претпоставком да, с претпоставком да и уз претпоставку да – може претпоставити могућност и такве реализације.
Најширу морфосинтаксичку дистрибуцију, с обзиром на комбинаторност морфолошких форми предиката у зависној и основној клаузи
условне реченице имају везници ако и уколико, најужу пак везници што и
док, и субјунктороид ли.
Што се функционалностилске дистрибуције тиче, најширу употребу (у свим функционалним стиловима) имају ако и уколико; употреба простог везника што готово да је везана само за разговорни стил стандардног
језика, а употреба субјунктороида ли одлика је прије свега писаног (а не говорног) језика. Сложени везници – иако се на њих може наићи и у књижевноумјетничком стилу – одлика су специјалних стилова српског стандардног језика: научног, административно-правног и публицистичког.
Извори
а) књижевноумјетничка дјела:
Т. Ашић – Tijana Ašić, Dangete: duša koja se smeje, Boegrad: Beobook, 2011.
Н. Велимировић – Николај Велимировић, Молитве на језеру, Београд: Media Publishing, 2010.
Р. Вучковић – Радован Вучковић, Тумарања, Београд: Свет књиге, 2005.
Д. Ненадић – Добрило Ненадић, Роман о Обилићу, Београд: Народна књига, 1990.
Д. Радовић – Душан Радовић, Баш свашта: сабрани списи, приредио Мирослав Максимовић, Београд: Завод за уџбенике, 2008.
б) новине:
Блиц – Бlic, dnevne novine iz Beograda.
Вечерње новости – Вечерње новости, дневне новине из Београда.
Информер – Informer, dnevne novine iz Beograda.
Курир – Кurir, dnevne novine iz Beograda.
НИН – Недељне информативне новине из Београда.
Печат – Печат, недељне новине из Београда.
Политика – Политика, дневне новине из Београда.
Правда – Правда, дневне новине из Београда.
Прес – Press, dnevne novine iz Beograda.
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THE SENTENCES WITH THE CORRELATIVE
CONJUNCTIONS IN THE CONTEMPORARY
SERBIAN LANGUAGE
Summary
The paper discusses the analysis of the conditional sentences, exclusively those with the meaning of the real condition, in the prolific literary and journalistic corpus.
On the basis of the corpus analysis and the analysis of the grammar and
scholar literature it can be concluded that the conditional dependent sentence in
the contemporary Serbian language may be formed with the fourteen conjunctions, seven simple and seven complex: ako, li, da, kad, ukoliko, što, dok; pod
uslovom da, uz uslov da, u sluĉaju da, za sluĉaj da, pod pretpostavkom da, s
pretpostavkom da and uz pretpostavku da. Out of these fourteen conjunctions,
only two – the conjunctions kao and da – cannot express the real conditional
meaning, but they serve exclusively for the expressivity of potential and irreal
conditional meaning.
So, the conditional real meaning is expressed in the standard Serbian
language with the twelve subjunctors: a) five simple – ako, li, ukoliko, što, dok –
having in mind that li is not a subjunctor but subjonctoroid, and b) seven complex: pod uslovom da, uz uslov da, u sluĉaju da, za sluĉaj da, pod pretpostavkom
da, s pretpostavkom da and uz pretpostavku da. Out of these twelve real-conditional conjunctive elements, found in literature and recorded, it is evident that two
most frequent in use, da and ukoliko do not belong to the group of the exclusively real conditional conjunctions, because they can express both real and potential conditional meaning. They can be used in the complex sentences with the
potential in the predicate of the both clause. Considering the complex conjunctions – although neither literature nor corpuses record the examples with the potential in predicate of the both clauses – it there may be a possibility of such realisations for some of them: pod pretpostavkom da, s pretpostavkom da and uz
pretpostavku da.
The most frequent morpho-syntactic, regarding combinatory morphologic forms of the predicate in the main and dependent clause of the conditional
sentence have the conjunctions ako and ukoliko, and the least frequent the conjunctions što and dok, and the subjonctoroid li.
Regarding functional and stylistic distribution, the widest use (in all functional styles) have ako and ukoliko; the use of the simple conjunction što is almost related only to the conversational style of the standard language, and the
use of the subjunctoroid li represents the characteristic of the written (not spoken) language. The complex conjunctions – although they can be found in the literary style – represent the characteristic of the particular styles of the standard
Serbian language: scholar, administrative-legal and publicist.
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ПРАГМАТИКА И ПРАГМАТИЧКИ ПРИСТУПИ**
Апстракт: Прагматика се конституисала као легитимна научно-истраживачка област. Другим речима, није више „синтаксичко-семантичка корпа за отпатке“ (Бар-Хилел 1971) или некакво „лингвистичко пасторче“. Ипак, и даље је нејасно штa је, заправо, прагматика. Док су контроверзе око прагматике разумљиве у лаичким круговима и, донекле, меёу „тврдокорним“ лингвистима, зачуёујуће је
да опстају и меёу прокламованим прагматичарима.
Експанзија прагматичких проучавања, до које је неминовно морало доћи,
своди се, у савременом тренутку, на својеврсно „својатање“ прагматике (имамо у
виду темпорално померање фокуса лингвистичких истраживања са синтаксе на
семантику а, потом, и на прагматику).
У овој студији, бавимо се питањем прагматике из два угла: с једне стране, разматрамо прагматику као когнитиван систем, а с друге, као теоријско моделирање језика у употреби. У потоњем значењу, сагледавамо приступе прагматици као превасходно когнитивно или, пак, друштвено утемељене.
Кључне речи: инференцијална комуникациија, когнитивна прагматика,
социопрагматика.

1. Увод
У часопису Pragmatics1, који издаје реномирано меёународно друштво International Pragmatics Association, прагматика се сасвим широко одреёује као „функционална (тј. когнитивна, друштвена и културна) перспектива о језику и комуникацији“.2 Ова дефиниција, с једне стране рефлектује поглед Џефа Фершуерена, генералног секретара друштва и једног
од водећих, савремених, прагматичара; с друге стране, служи као концептуални кров за форум два супротстављена табора у објашњењу прагматичких феномена: инференцијалне прагматике и социопрагматике.
Термин прагматика, меёутим, има двојну улогу: прагматика у значењу „прагматичка теорија‟ и прагматика у значењу „когнитивна реализација‟. (Прагматика у потоњем значењу нужно проистиче из специфичних
решења која се дају у оквиру прагматичке теорије.)
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2. Прагматика као когнитивна реализација
Почетно питање може се формулисати сасвим широко, готово лаички: да ли је прагматика елемент скупа који чине фонетика, фонологија,
морфологија, синтакса и семантика? Илустрације ради, синтаксичар Карни
(2002), разраёујући једну од новијих верзија генеративне граматике (тзв.
принципи и параметри), смешта наведене елементе „скупа” (изузев прагматике) у подсистеме језика као когнитивног (или психолошког) својства људи, дакле, у духу доминантног, менталистичког, приступа граматици.3,4
Ако бисмо ово питање подигли на апстрактнији ниво, недоумица
би се, заправо, могла резимирати у виду следећих дихотомија:
(1) Да ли је прагматика компонента или перспектива?
(2) Да ли је прагматика систем компетенције или перформансе?
У основи ових дихотомија је питање шта је прагматика и где је,
уопште, сместити?5 У вези са питањем број (1), дају се различита решења. Извесни лингвисти (в. нпр. Фершуерен 1999. и Хуанг 2007) раздвајају
англоамерички од европског приступа прагматици. Према англоамеричком приступу, који се донекле ослања на модуларну хипотезу6, прагматика
је компонента. То би, другим речима, значило да прагматика, заједно с фонетиком, фонологијом, морфологијом, синтаксом и семантиком, чини
основу лингвистичке теорије, уз јасну демаркацију предмета истраживања
(нпр. импликатуре, пресупозиције, говорни чинови и деикса).7 У европском
приступу прагматици, напротив, долази до преклапања у предмету истра3

Под ментализмом мислимо на различите верзије психолошког приступа
у лингвистици (говорникова интерна, когнитивна стања, укључујући и језик), које
су имале пресудан утицај на развој савремене лингвистичке мисли.
4
У смислу теорија, фонетика се бави акустиком и артикулацијом говора,
фонологија проучава гласовни систем у језику, док морфологија изучава граматичку структуру речи и њихове категорије. Синтакса, као ниво језичке организације,
повезује звук и значење, па је предмет синтаксичке теорије објашњење процеса на
основу којих несвесно долазимо од звука до значења. Коначно, семантичка теорија
проучава значење (Карни 2002).
5
Својевремено је Бар-Хилел (1971) окарактерисао семантику као синтаксичку канту за отпатке. Изгледа да је ово одреёење, бар у почетку, преузела прагматика (Меј 1993). У потоњем случају, препунила се семантичка „корпа за отпатке“ чему су допринели и филозофи обичног језика, решавајући проблеме који су
настали једном када се тежиште проучавања померило са идеалног, логичког, језика на природни језик.
6
Хипотеза да је когнитивна структура ума издиференцирана на обједињени, централни, процесор и различите специјализоване, менталне, модуле (Фодор
1983).
7
При оваквој подели, истраживања која иду под називима антрополошка
лингвистика, примењена лингвистика и психолингвистика не спадају у овај, ужи,
круг основних компоненти. Оваква подела, меёутим, не одсликава двојну улогу
термина прагматика.
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живања, јер се прагматика дефинише као функционална перспектива (у односу на било који аспект језичког понашања). Ово је јасно наглашено у
програмској агенди Џефа Фершуерена:
[P]ragmatics cannot possibly be identified with a specific unit of
analysis, so that it cannot partake in the division of labour associated with
the traditional components of a linguistic theory. Clearly, the linguistic phenomena to be studied from the point of view of their usage can be situated at
any level of structure or may pertain to any type of form-meaning relationship […] Therefore, pragmatics does not constitute an additional component
of a theory of language, but it offers a different perspective8 (Фершуерен
1999: 2).
До недовољно јасног разграничења посебно долази у односу на
психолингвистику, социолингвистику и анализу дискура. Илустрације ради, неретко се термини прагматика и анализа дискурса напоредо јављају,
што неминовно намеће питање њиховог односа, који, на први поглед, изгледа неухватљив. Тако се некада прагматика (прецизније, прагматика
Грајсове провенијенције) подводи под анализу дискурса, као један од неколико приступа дискурсу;9 некада је, опет, однос обрнут, па је анализа дискурса само један од праваца у прагматици коју чине различити когнитивни
и социопрагматички приступи у објашњењу комуникације.10
Сматрамо, ипак, да је ова подела, како год да се вршила, наметнута
услед пролиферације предмета истраживања који нису довољно издиференцирани, али и услед својеврсне немоћи приступа с префиксом социо-,
да у објашњењу комуникације доёу до јасне програмске агенде која би анализу дискурса одвојила од истраживачког програма инференцијалне прагматике. У когнитивно-прагматичкој теорији релеванције (Спербер, Вилсон
8

„Прагматика се никако не може одредити на основу некакве посебне јединице анализе па тиме ни не може да учествује у подели посла која се повезује са
традиционалним компонентама лингвистичке теорије. Јасно је да језички феномени који би се проучавали на основу употребе, могу да припадају било ком нивоу
структуре или да се односе на било који вид односа облик-значење [...] Стога,
прагматика не чини додатну компоненту теорије језика него даје различиту перспективу.“
9
Уз, рецимо, теорију говорних чинова, интеракциону социолингвистику,
етнографију комуникације, конверзациону анализу, варијациону анализу, психологију дискурса и критичку анализу дискурса (в. нпр. Шифрин 1994; Јаворски, Купланд 2006).
10
Обично се тада мисли на дедуктивну, граматичким правилима воёену,
анализу дискурса коју заговара Малколм Култард наспрам индуктивне, на корпусу
утемељене, конверзационе анализе Харвија Сакса, Емануела Шеглофа и Гејл Џеферсон.
Наравно, прагматика и анализа дискурса посматрају се и као оделите истраживачке области. Тада прагматика има имплицитну одредницу инференцијална
(анализира измишљене исказе у хипотетичком контексту), а анализа дискурса има
имплицитни префикс социо- (анализира податке добијене у корпусу).
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1986/95; Карстон 2002), на пример, дискурс као појам нема чак никакву
психолошку утемељеност, а јасно се повлачи и разлика измеёу двојне улоге термина прагматика. Блејкмор, можда, најрадикалније резимира суштину „забуне“ у савременој прагматичкој мисли када каже следеће:11
[T]here is no reason why the study of the social aspects of communication should be ruled out by a psychological theory of utterance interpretation. The question is whether the study of phenomena such as politeness or
the distribution of talk among the participants in a conversation can contribute towards an explanation of the very possibility of communication between human beings […] [W]hat speakers may say may indeed be governed
by social or cultural factors. And in such cases the success of the communication will depend on the hearer‟s ability to supply assumptions about the
relevant social institutions and relationships. However, we still need, as we
do with any case of utterance interpretation, an explanation of how these assumptions are selected and used12 (Блејкмор 1992: 47).
Питање (2), свакако релевантније ако имамо у виду наслов овог дела нашег рада, првенствено произлази из некадашњег разграничења на језичку компетенцију и језичку перформансу, до ког је дошло у оквиру генеративне граматике (мада је овоме допринело и нешто касније увоёење појма комуникативне компетенције13 у етнографији комуникације).
Као што је познато, у генеративној граматици језичка компетенција, дефинисана као знање (или генеративна способност) изворног говорника, која је оделита од језичке перформансе као употребе језика у конкретним ситуацијама, држи пиједестал легитимног предмета истраживања у
лингвистичкој теорији. Доцније, меёутим, Чомски додаје и појам прагма-

11

Видети и донекле умереније објашњење, али на истим основама, које дају Спербер и Вилсон (1997).
12
„[Н]ема никаквог разлога зашто би проучавање друштвених аспеката комуникације било искључено у једној психолошкој теорији тумачења исказа. Питање је само да ли проучавање феномена као што су учтивост или дистрибуција говора меёу учесницима у разговору може да допринесе објашњењу могућности саме комуникације меёу људима […] [О]но што говорници могу да кажу може заиста да зависи од друштвених и културних чинилаца. У таквим случајевима, успех
комуникације зависиће од слушаочеве способности да приступи претпоставкама о
релевантним друштвеним институцијама и односима. Меёутим, нама је и даље
неопходно, као и у свим другим случајевима тумачења исказа, објашњење како се
врши одабир тих претпоставки и како се оне користе.“
13
Комуникативна компетенција као знање о одговарајућој употреби језика
свакако има извесну „прагматичку ноту“. Меёутим, комуникативна компетенција
се надаље одреёује и као знање о апстрактним језичким правилима, али и као способност да се учествује у свакодневној разговорној активности. Одвајајући се од
менталистичког приступа a la Chomsky, где је у фокусу истраживања идеални говорник у идеалној ситуацији, Хајмз (1974) наглашава потребу проучавања управо
језичке употребе на основу комуникативне компетенције.
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тичке компетенције.14 У савременим прагматичким истраживањима инференцијалне провенијенције, ово је довело до питања (2). Карстон дато питање резимира као избор измеёу неколико могућности:
The question now is whether cognitive pragmatics (the comprehension
faculty) is to be viewed as a competence system, a performance mechanism
or a capacity which requires both kinds of system15 (Карстон 2002: 10).
Ако се прагматика схвата као систем компетенције (тј. скуп правила о употреби језика), који је, као и граматичка компетенција, независтан
од комуникације, издваја се неколико таквих система, као што су, на пример, правила за генерирање конверзационих импликатура, правила за додељивање референције деиктичким изразима или, пак, правила на основу којих се одреёују основни говорни чинови. Овакав приступ заговара филозоф
Кашер (1991).16
Управо супротан приступ даје се у теорији релеванције (Спербер,
Вилсон 1986/95). Критикујући Кашерову концепцију прагматике као система компетенције, на основу аргумента да би требало истовремено, на експланаторно адекватан начин, описати и деловање прагматичког перформативног механизма, како би се прагматички скуп правила уопште могао
применити у употреби (в. нпр. Карстон 2002), прагматика се примарно дефинише као перформативни систем. Меёутим, на овај начин концептуализован перформативни систем не може да спада у домен језичке перформансе, јер (когнитивно) обраёује само демонстративне (тј. интенционалне и нескривене) стимулансе који, наравно, могу да буду било вербалне било невербалне природе.
Иако је теорија релеванције у почетку била заснована на Фодоровој
модуларној хипотези, смештајући прагматику (utterance comprehension) у
централни, инференцијални, систем, услед проблема да се комуникација
адекватно објасни као један брз, оn line, феномен, који би, стога, морао да
почива на посебним концептима, механизмима и процедурама, довело је до
издвајања засебног, прагматичког, подмодула у оквиру модула теорије ума

14

Прагматичка компетенција саставни је део језичке компетенције. Односно, језичку компетенцију чине граматичка компетенција (компутациони аспекти
језика, то јест, знање о односу облика и значења) и прагматичка компетенција
(знање о условима адекватне употребе језика, то јест, употреба граматичких и концептуалних средстава ради постизања разговорних циљева; в. Чомски 1980).
15
„Сада се поставља питање да ли когнитивну прагматику (способност
разумевања) треба посматрати као систем компетенције, као перформативни механизам или као способност која зависи од обе врсте система.“
16
У ствари, према Кашеру, Фодорова модуларна хипотеза делимично је
применљива, бар када се ради о прагматичком систему. Наиме, модуларна прагматика има централни систем прагматичког знања (нпр. правила о генерирању конверзационих импликатура), али и различите прагматичке модуле (нпр. модуларна
теорија говорних чинова; Кашер 2010).
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(Карстон 2002, Вилсон, Спербер 2004).17 Прагматика се, у смислу „когнитивне реализације‟, одреёује као способност ума, то јест, као способност
разумевања или систем за обраду демонстративно-комуникативних информација. Основне карактеристике овог перформативног механизма јесу брзина обраде (демонстративних стимуланса) и рефлексивност (тј. аутоматско укључивање на основу демонстративног стимуланса).
Ако прагматика није део језичког система него подмодул теорије
ума, у каквом је онда односу с језичким модулом? Према теорији релеванције, две су врсте когнитивних процеса до којих долази приликом тумачења исказа: језичко декодирање које обавља аутономан језички систем (парсер или преводилац) и прагматичка инференција за коју је задужен прагматички процесор. Логичка форма, то јест, непотпуна семантичка репрезентација (речи, синтагме, клаузе или реченице која се користила у исказу), као
аутпут граматике, служи као инпут за прагматички процесор, где се обогаћује различитим инференцијалним процесима (нпр. раздвозначавање, додељивање референције и формирање концепата ad hoc) док се не добије пуна
пропозиција исказа.
Семантичко-прагматички интерфејс, једно од основних питања у
савременој прагматичкој теорији (в. нпр. Мишковић-Луковић 2011), овим
сe представља као разлика измеёу значења које кодира језички систем и
ширег значења које говорник саопштава (тј. интенционално и нескривено).
Стога, семантичка теорија треба да експлицира језичко значење а прагматичка теорија да објасни како се тумаче искази.
3. Верзије семантичко-прагматичког интерфејса
Семантичко-прагматички интерфејс је контроверзно питање у савременој лингвистици и филозофији језика. Уопште узев, односи се на питање где престаје семантика а почиње прагматика, у смислу расподеле послова у објашњењу различитих језичких феномена. Разлике у мишљењима
јављају се почевши од основног питања шта спада у језичко значење реченице а шта у значење које се изражава исказивањем реченице. У основи
овога је, заправо, општије питање која је „јединица“ носилац истиносних
вредности.
У нешто старијем руху, дебата се водила о хипотези о тзв. константним реченицама („eternal sentence‟): пропозиција исказана употребом
реченице у контексту, има свој пандан у константној реченици којом се исказује иста пропозиција која је независна од контекста. Процес претварања
реченице у константни тип повлачи, на пример, замену деиктичких израза
17

Теорија ума (mind-reading capacity) je уроёена, когнитивна, способност
људи да приписују веровања, намере и жеље, како би се снашли у тумачењу света
који их окружује. Овај модул почива на разуёеним механизмима (нпр. разматрање
веровања или намера за које сматрамо да их људи могу имати у датим ситуацијама).
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неиндексикалним изразима који упућују, у било ком контексту или времену, на онај референт на који је упућивала и употреба деиктика у датом контексту. На пример, лична заменица он у константној реченици (3) заменљива је контекстуално одреёеним описима као у примерима (4) – (6):
(3) Он се захвалио публици.
(4) Седи мушкарац у црном оделу који је био за говорницом у амфитеатру Правног факултета у Крагујевцу измеёу 12 и 12.30 се захвалио
публици.
(5) Дежмекасти политичар који је одржао говор у Ужицу 2013. године
се захвалио публици.
(6) Млади адвокат који је дао изјаву за медије пред Специјалним судом
у Београду у термину в1 до в2 се захвалио публици.
Као реакција на хипотезу о константним реченицама постулирана је
хипотеза о семантичкој поддетерминацији исказа, која је посебно истакнута у истраживањима која се спроводе у оквиру теорији релеванције (Карстон 2002).
Различите верзије одговора на питање семантичко-прагматичког
интерфејса које дају семантичари, прагматичари и филозофи језика, можемо, условно, поделити на две, дијаметрално супротне, перспективе: семантички наспрам прагматичког радикализма, с разним, умеренијим, верзијама
које (претежно) нагињу једном или другом крају замишљене скале.18 У наставку овог дела укратко разматрамо нека од понуёених решења, конкретно семантички минимализам, семантички релативизам, индексикализам и
контекстуализам.
На једном крају скале налази се семантички минимализам према
ком је реченица, која не зависи од онога шта говорник намерава да каже
приликом њеног исказивања, носилац истиносних услова. Наиме, семантички садржај је синтаксички детерминисан: граматика утиче на контекстуалну осетљивост семантичког садржаја. Овим се семантичка теорија јасно раздваја од прагматичке теорије, која проучава како саговорници интуитивно процењују шта је говорник рекао када је исказао реченицу.19
Семантички релативизам је модификација семантичког минимализма: на истиносну вредност семантичког садржаја утичу и извесни стандарди (нпр. уводи се дистинкција имеёу контекста употребе и контекста процене, који почива на епистемичким стандардима). Илустрације ради, реченица у примеру (7) остаје константна, узимајући у обзир значење лексеме

18

У литератури се користе различити термини за супротстављене позиције
као што су литерализам или семантички минимализам наспрам контекстуализма
(в. нпр. Карстон 2002; Реканати 2004; Хуанг 2007).
19
Различите разраде семантичког минимализма заступљене су, на пример,
у радовима Кента Баха, Хермена Капелена и Ернеста Лепора. У новијим радовима,
Бах остаје на позицији семантичког минимализма, али уводи и појам имплицитуре
(детаљније у Мишковић-Луковић 2011).
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знати, иако се њена истиносна вредност мења у зависности од различитих
нивоа знања:
(7) ВладанR зна да СајаR није добро изоловао спољашњи зид на кућиR.20
Индексикализам је негде на размеёи семантичког минимализна и
контекстуализма. Истиносна вредност реченице може да зависи и од говорниковог значења. Меёутим, да би прагматика уопште имала уплив у семантички садржај, нужно је да постоји скривени, индексикални израз у логичкој форми исказа, који се онда контекстуално попуњава.21 Другим речима, синтакса остаје као окидач контекстуалне осетљивости семантичког садржаја. У примеру (8) контекстуално попуњење неисказаног локационог
аргумента (нпр. у Антибу) обавља се на исти начин као и код експлицираних деиктика, као у примеру (9):
(8) Пада снег.22
(9) Пада снег код нас.
Контекстуализам има неколико, теоријски опречних, верзија.23
Ипак, основна хипотеза је да говорниково значење утиче на истиносновредносни садржај исказа. Другим речима, реченица задобија јасан семантички садржај само у контексту исказа (семантички садржај се попуњава
прагматичким обогаћењем). Уопште узев, разлике у контекстуалистичким
приступима питању семантичко-прагматичког интефејса могу се свести на
разлике у постулирању критеријума којим се објашњава контекстуална варијација семантичког садржаја. Теорија релеванције је отишла најдаље у
овом приступу (тј. масиван прагматички уплив у семантички садржај исказа и истиносне услове), те се ово становиште каткад назива и истиносноусловљена прагматика (Реканати 2010).24
4. Разноликост прагматичке теорије
Класична Грајсова теорија о коверзационим импликатурама, као зачетак инференцијалне оријентације у праматици, претрпела је, у меёувремену, значајне модификације.25 Иако се питање семантичко-прагматичког
20

Симбол „R‟ користимо као ознаку референције.
Овај приступ заговара, на пример, Џејсон Стенли.
22
Пореёења ради, будући да је семантички садржај исказа минималан, не
може садржавати никакав локациони аргумент (новије Бахово становиште); локациони аргумент је део прагматичког обогаћења семантичког садржаја до пуне,
истиносно-вредносне, пропозиционалности (контекстуализам у верзији Карстон).
23
Заговорници контекстуализма су теорија релеванције и различити разраде Грајсовог приступа у објашњењу комуникације (тзв. пост- и новограјсовци).
24
На пример, Грајсове (1989) генерализоване импликатуре анализирају се
као видови прагматичког обогаћења експлицитног садржаја исказа (в. нпр. Спербер, Вилсон 1986/95; Карстон 2002).
25
На настанак и развој инференцијалне прагматике утицале су и мисли
филозофа обичног језика (Џона Остина, Џона Серла, Питера Стросона и Лудвига
Витгенштајна), који су померили истраживачки фокус филозофа идеалног језика
21
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интерфејса тек доцније разраёује у прагматичкој мисли, посебно у потоњим верзијама (али и одвајањима од) Грајсове прагматике, Грајс је ово питање на неки начин, имплицитно, покренуо (нпр. проблем Грајсових конвенционалних импликатура или Грајсова анализа стилских фигура). Наиме,
иако је Грајс (заједно са Дејвидом Луисом) моделирао комуникацију на инференцијалан начин, као реакцију на семиотички (кодирајући-декодирајући) приступ, инференцијалност се, у ствари, сводила на имплицитну комуникацију. Семантички део исказа (what is said) и даље је кодно концептуализован (ако изузмемо процесе раздвозначавања и додељивања референције).
Прагматички „неокласицизам“, до ког долази у последњој четвртини прошлог века, чине три утицајна, мада различита, приступа. У филозофији језика наставља се Грајсова програмска агенда и аналитички поступак,26 али се Грајсова семантичко-прагматичка дистинкција (оно што се
каже „what is said‟ наспрам оног што се имплицира „what is implicated‟) даље усавршава (нпр. Бахов (1994) појам имплицитуре или Реканатијево
(2004) прагматичко обогаћење оног што се каже). У лингвистичкој прагматици, новограјсовци Стивен Левинсон и Лоренс Хорн разраёују, понаособ,
Грајсове прагматичке принципе (в. нпр. Хорн 2007) у циљу изналажења
адекватне теорије о аутоматским, општим, прагматичким интерпретацијама.27 У когнитивној (психолошкој) прагматици, постграјсовски модел комуникације, који даје теорија релеванције Дена Спербера и Дидри Вилсон
(1986/95), значајно унапреёен у радовима Робин Карстон (резимирано у
Карстон 2002), највише се удаљио од Грајсовог класичног модела. Сличност с класичним моделом своди се на инференцијални приступ комуникацији. Меёутим, разлике у односу на Грајсов модел (као и на његове различите верзије у филозофији језика и лингвистичкој прагматици) такве су
природе, да се може, с правом, говорити о аутохтоној прагматичкој теорији. Издвајамо, крајње сумарно, основне тачке раздвајања: (а) комуникација
се не сагледава као Грајсова кооперативна размена меёу саговорницима који на рацоналном нивоу поштују кооперативни, прагматички, принцип, чак
и онда када крше конверзацијске максиме (квалитета, квантитета, начина и
релације); (б) инференцијални процеси не учествују само у деривацији имплицитног него и у утврёивању експлицитног садржаја исказа. Ипак, оно
(Готлоба Фрегеа, Алфреда Тарског и Бертранда Расела) са логичког на природни
језик и овим, посредно, покренули питање контекстуалне осетљивости предиката
и аргумената (в. Хуанг (2007) за коректан приказ развоја прагматичке науке).
26
Главни поборници су Џеј Атлас, Кент Бах и Франсоа Реканати.
27
Ово је, заправо, преиспитивање и темељна разрада Грајсових генерализованих конверзацијских импликатура. Наиме, показало се да Грајсов постулат –
да семантички део исказа (секвенцијално) служи као инпут за генерирање конверзацијских импликатура – генерализованих или партикуларизованих – доводи до
циркуларности у објашњењу услед неминовног прагматичког уплива у семантички
садржај исказа (what is said).
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што суштински раздваја теорију релеванције од Грајсове прагматике јесте
посебан приступ у одговору на питање семантичко-прагматичког интерфејса. Дакле, прагматичка теорија не проучава различите принципе употребе,
који се уче, поштују или крше, нити искључиво додатна значења чија се
употреба испољава на имплицитном плану комуникације (с обзиром да
прагматичка инференција утиче како на имплцитни тако и на експлцитни
садржај исказа). Прагматичка теорија се, напротив, бави когнитивним
принципима који су применљиви без изузетка, будући да управљају несвесним инференцијалним процесима, који се, по природи ствари, не могу ни
учити, ни поштовати, ни кршити.
У новије време долази до пуне експанзије у когнитивно-прагматичкој оријентацији. Као издиференцирани приступи посебно су се издвојили
нормативна прагматика, формална прагматика, компутациона прагматика,
сајберпрагматика, интерјезичка прагматика, клиничка прагматика, психопрагматика и неуропрагматика. Укратко их представљамо у наредном делу.
Нормативна прагматика посматра језик као вид игре, а тежиште
прагматичког истраживања помера ка утврёивању правила којима се регулише употреба језика. Формална прагматика (нпр. прагматика теорије оптималности и прагматика теорије игара и одлука) усмерена је ка објашњењу прагматичке компетенције на класичним и новограјсовским основама
(нпр. експресивна и интерпретативна оптималност у виду извесних стандарда и општих склоности, формализује се као систем рангираних услова;
формализују се регуларности, или конвенције, језичке употребе ради утврёивања начина на који се језичка игра одвија у говорној размени меёу саговорницима). Компутациона прагматика проучава (алгоритамске) односе
језичких и контекстуалних аспеката комуникације, како би се дошло до релевантних својстава контекста, који су неопходни у тумачењу (нпр. односи
измеёу исказа и радњи, исказа и дискурса, или исказа и времена, места и
околности исказивања). Сајберпрагматика бави се когнитивним аспектима
разговорне делатности на интернету. Меёујезичка прагматика, као интердисциплинарно поље истраживања у областима прагматике и усвајања другог/страног језика, проучава како говорници нематерњег језика стичу и
развијају способност разумевања и продукције прагматичких аспеката у
нематерњем језику (нпр. подизање прагматичке свести, прагматички трансфер, развој прагматичке компетенције, разумевање и продукција говорних
чинова те однос измеёу граматике и прагматике у нематерњем језику).
Клиничка прагматика бави се применом прагматичких концепата и исходишта теоријско- прагматичких истраживања у процени, дијагнози и лечењу прагматичких аспеката језичких поремећаја (нпр. примене Грајсовог
кооперативног принципа и конверзацијских максима као и прагматичких
истраживања о пренесеном значењу и деикси у лечењу пацијената који
имају развојне језичке поремећаје, проблеме у учењу, аутизам, Алцхајмерову болест, шизофренију, као и проблеме настале услед повреде десне или
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леве хемисфере). Психопрагматика проучава питање начина на који људи
стичу, користе, тумаче или похрањују у меморији различите видове употребе језика (нпр. разумевање скаларних импликатура, метафоре, ироније,
услова прикладности говорних чинова, референције и сл.).28 Неуропрагматика, усредсреёена на проучавање односа измеёу људског мозга и прагматике (тј. неуроанатомска основа употребе језика), испитује како (неуролошки) здрави саговорници стварају и тумаче прагматичке феномене као што
су говорни чинови, импликатуре, метафора, сарказам, дискурс и слично.29
Меёутим, до диференцијације долази и на страни социопрагматике
(прагматичко-социолингвистички интерфејс као „дериват“ основног, семантичко-прагматичког интерфејса) која се бави друштвеним аспектима језичке употребе (нпр. питања учтивости и неучтивости у комуникацији).
Посебно се издвајају следећи приступи: интерперсонална прагматика, (интер)културална прагматика, варијациона прагматика, институционална
прагматика и критичка прагматика.
Интерперсонална прагматика проучава како саговорници користе
језик да би успоставили и одржавали друшвене односе и како на говорну
размену утичу индивидуална схватања друштва и културе (питања као што
су, на пример, чување образа, (не)учтивост и исказивање поштовања/солидарности, или питања идентитета, рода и сл.). Анализирајући употребу језика у различитим културама, (интер)културална прагматика има две, засебне, програмске агенде: културална прагматка, баштинећи резултате етнографије комуникације, разматра положај језика и његову употребу у
функционисању људских заједница и институција, првенствено из антрополошке перспективе;30 интеркултурална прагматика испитује, рецимо,
начине реализације говорних чинова, као што су приговори, у различитим
28

Експериментална прагматика, као део ових истраживања, мада из перспективе теорије релеванције, компаративно испитује оправданост основних постулата постграјсовског и неограјсовских модела комуникације (в. нпр. Новек,
Спербер 2007).
29
Предмет истраживања у неуропрагматици донекле се преклапа с предметом истраживања у клиничкој прагматици. Ипак, неуропрагматичка истраживања усмерена су ка одраслим говорницима чији су прагматички поремећаји последица клинички јасних дијагноза патологије мозга (нпр. Паркинсонова болест, трауматске повреде мозга, али и шизофренија, као и повреде десне и леве хемисфере).
30
На пример, семантика природног језика, коју Ана Вјежбицка и Клиф
Годард разраёују као радикално семантички приступ (у чијем је окриљу и прагматика) како би се дошло до ограниченог корпуса универзалних семантичких примитива на основу којих се могу синтаксички описати (тзв. метајезичким формулама)
концепти у природним језицима, или, пак, етнографска прагматика Мајкла Силверстајна, која се обавља на корпусу из језика, култура и друштава који нису нужно хришћански и англоамерички (слично циљу еманципаторне прагматике, која
настоји да „ослободи“ науку о језику од теоријско-методолошких постулата заснованих на истраживачким преокупацијама германским, романским и словенским језицима).
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језицима и културама.31 Варијациона прагматика, као интердисциплинарна област прагматике и дијалектологије, истражује утицај релевантних чинилаца (нпр. регион, класа, етницитет, род или старосна група) на разговорну делатност. Институционална прагматика бави се језичком употребом у контексту различитих институција (нпр. пословни интервју, полицијско испитивање или правни дискурс у судници). Критичка прагматика,
под утицајем критичке анализе дискурса, проучава идеолошко обликовање
дискурса ради постизања намераваних комуникацијских циљева (тј. анализа прагматичких аспеката језика у контексту идеологије и моћи).
5. Завршне напомене
Реномирана издавачка кућа Elsevier објавила је 1998. године прву
прагматичку енциклопедију, чији је уредник био Џејкоб Меј32. Славило се
пунолетство прагматике као легитимне научно-истраживачке области, a
своје радове приложили су истакнути прегаоци из науке о језику и из филозофије језика. Нешто раније, ипак, Меј је дао следеће сликовито упозорење по питању прагматичког предмета истраживања:
Ask any pragmatician at a cocktail party what pragmatics is all about,
and he or she will tell you that it is a science that has to do with language
and its users, or some such thing. But if you want to know what pragmatics
really stands for, you must try and find out how the game is played, what
pragmaticians do for a living an how they are different from the people active in other, related branches of language studies, such as syntax or semantics. So, the question is: What could be called a typical pragmatic look at
matters of language?33 (Mey 1993: 3-4).
Као лингвиста који се активно бави прагматиком, закључили бисмо
да се ни пар деценија доцније не може, уопште узев, дати кратак, недвосмислен, одговор на постављено питање. У том смислу, развој прагматичке
мисли донекле наликује развоју лингвистичке мисли: сложеност (вербалних и невербалних) феномена, али и, неминовна, раслојеност и разгранатост истраживачког предмета, као део засебних или, пак, интердисциплинарних приступа, воде, ипак, ка јединственом циљу: емпиријској и теориј31

Постколонијална прагматика, рецимо, проучава употребу језика колонизатора у постколонијалном периоду (нпр. употреба енглеског језика у Индији).
32
Један од водећих лингвиста и прагматичара, и дугогодишњи уредник часописа Journal of Pragmatics (ISSN 0378-2166).
33
„Питајте било ког прагматичара на некој коктел-забави шта је прагматика и он или она ће вам рећи да је то наука која се бави језиком и његовим корисницима, свакако нешто у том духу. Али, ако желите да сазнате шта је заправо прагматика, морате да схватите како се игра ова игра, шта је посао прагматичара и по
чему се они разликују од својих колега у другим, односним, гранама језичких проучавања, као што су синтакса или семантика. Дакле, право питање је следеће: шта
би се могло сматрати типичним прагматичким погледом на питања која се тичу језика?“
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ској утемељености целокупности увида у питање како се наша, људска, врста споразумева.
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PRAGMATICS AND APPROACHES TO PRAGMATICS
Summary
The paper deals mainly with the (annoyingly) persistent question of
what pragmatics is, or is not. It tackles the issue by emphasising a dual role of
the term - pragmatics may be conceived of as a cognitive realisation in the mind
of a speaker and as an approach which enables this realisation. In the latter sense, pragmatics is regarded as a part of the so-called inferential pragmatics and
sociopragmatics.
To this purpose, the paper examines and evaluates the most influential
strands of inferential pragmatics, namely, the neo-Gricean and post-Gricean
pragmatics. Furthermore, the paper gives a brief overview of important strands
in sociopragmatics.
Having in mind the topics, we intentionally left out the approaches that
cannot properly fit within the predominantly inferential or social points of view
(e.g. historical pragmatics, corpus pragmatics, literal pragmatics and applied
pragmatics).
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ЗНАМЕНИТЕ СРПКИЊЕ: ПРВЕ СРПСКЕ БИБЛИОТЕКАРКЕ
(ПРИЛОГ ИСTОРИЈИ БИБЛИОТЕКАРСТВА)
Апстракт: Рад се бави друштвеном и културном еманципацијом српске
жене XIX и прве половине XX века, које су, у односу на европске, деловале у много
неповољнијим економским и социокултурним условима. Отпор патријархата великим напорима за образовање и еманципацију жена имао је одраза и на њихову
животну судбину. У фокусу истраживања су прве српске библиотекарке. Прва
жена у библиотекарству код нас се појавила тек почетком прошлог века, дакле
седамдесет година након оснивања српске националне библиотеке – Народне библиотеке у Београду. Била је то Мага Магазиновић.
Кључне речи: знамените Српкиње, прве српске библиотекарке, прва сомборска библиотекарка.

Животне приче појединих знаменитих српских жена XIX и прве половине XX века нису само приче о образованим и даровитим особама. То
су, много више, повести о једном патријархалном времену, у којем су жене
властитом несрећом плаћале цену настајања нове српске државе, социјалног и духовног раслојавања и мукотрпног и спорог стварања српске интелигенције. У односу на европске, наше жене деловале су у неповољнијим
економским и социокултурним условима. Отпор патријархата великим напорима за образовање и еманципацију жена имао је одраза и на њихову животну судбину. То су најбоље осетиле оне које су у Србији биле првакиње
у својим професијама: Милица Стојадиновић Српкиња (1828, – 1878, ) песникиња и прва жена ратни извештач, Катарина Ивановић (, 15. мај 1811–
, 22. септембар ) прва жена академска сликарка, др Драга Љочић (, 1855 – ,
1926) прва жена лекарка и оснивач Српског лекарског друштва, Јелисавета
Начић (, 1878 – , 6. јун ) прва жена дипломирани архитекта и први главни
архитекта града а, Ана Гоёевац Суботић (Књажевац, 1. децембар 1890 –
Њујорк, 11. јун 1983) прва жена доктор права, Ксеније Атанасијевић
(Београд, 5. фебруар 1894 – Београд, 28. септембар ) прва жена доцент у
Краљевини СХС и прва жена која је докторирала на Београдском
универзитету (1922), Мага Магазиновић (Ужице, 1882 – Београд, 1968) прва библиотекарка, прва новинарка и прва балерина. Ово су Српкиње које
су заорале прву бразду на пољу образовања.
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Прва српска библиотекарка
Истражујући борбу српске жене на пољу образовања и професионалног потврёивања, у жижи нашег интересовања су биле библиотекарке.
Библиотекарски посао данас сматрају „женским“ занимањем; да је
то истина потврёује чињеница да број библиотекарки далеко премашује
број њихових колега ангажованих у библиотекама.
Меёутим, мало је познато да је учешће жена у библиотечким пословима постало знатније тек измеёу два светска рата. Да ли су прве издавачице књига и манипуланткиње биле само надничарке у библиотеци? Сва
је прилика да јесу.
Бавећи се историјом српских библиотека до почетка Другог светског рата, открили смо да се прва жена у библиотекарству појавила тек почетком прошлог века, дакле седамдесет година након оснивања српске националне библиотеке – Народне библиотеке у Београду. Жене су као писари, руковаоци, манипуланткиње, књижничарке и библиотекарке обележиле
наше предратно библиотекарство, зато ћемо се подсетити најзначајнијих.
Прва жена – библиотекарски чиновник била је Магдалена Мага Магазиновић. Године 1904. потписом Министарства просвете постављена је
за писара Народне библиотеке у Београду, како наводи Љубица Марковић
у тексту Жене у библиотекама објављеном у београдском часопису Женски покрет (Марковић 1935: 123). На том послу остала је само осам месеци, одакле је отишла за професора Прве женске гимназије. У Библиотеку је
примљена заузимањем књижевника и библиотекара Милована Глишића, а
противно жељи управника Јована Томића. Глишић је био убеёен да „библиотекарско занимање врло много одговара жени, јер је и библиотека дом
у који жена уноси реда и укуса“ (Марковић 1935: 123). Завршила је Вишу
женску школу у Београду, а потом 1904. године на Великој школи дипломира филозофију код чувеног професора Бране Петронијевића. Током студија основала је Женско студентско друштво. У Берлин одлази 1909. године и уписује се на студије глуме у школи Макса Рајхарта (1873–1943), позоришног редитеља и глумца, који је реформисао позориште 20. века. Похаёа курс балета и калистеније (телесно вежбање ради јачања снаге и лепоте, нарочито код младих девојака), код Шарлоте Шнитер, управнице берлинске Опере. Присуствује часовима слободног плеса у школи Исидоре
Данкан, коју у том тренутку води њена сестра Елизабета Данкан (1874–
1948). Вративши се у Београд, октобра 1910. године, по одобрењу министра
просвете Јаше Продановића, отвара „Уметничку школу за ритмику и пластику“.
У свом богатом и плодном животу, Мага Магазиновић је утирала
пут самосвесној и образованој жени. Била је удата за великог пријатеља
Срба, чувеног истраживача, слависту Герхарда Геземана (1888–1948) . Била је прва жена новинар у тек основаном дневном листу Политика, жена
европског образовања и ширине, потпуно несхваћена у ускогрудој београд48
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ској средини. Занимљива је чињеница да ни др Гаврило Ковијанић у својој
Архивској граёи о Народној библиотеци у Београду нигде не наводи податке, нити цитира документ који сведочи о њеном доласку у Народну библиотеку, као ни др Мираш Кићовић у Историји Народне библиотеке у Београду. Да није било библиотекарке Љубице Марковић, име Маге Магазиновић заувек би нестало са кандуит-листе првих српских библиотечких радница.
Библиотекарке измеёу два рата
Једна друга жена која двадесетак година после Маге Магазиновић
започиње са радом у Народној библиотеци, заслужује да буде споменута –
то је Људмила Ж. Михаиловић. Као младу студенткињу филозофије и другарицу своје трагично преминуле кћери, Јован Томић је прима за руковаоца у Библиотеку, 1923. године. Људмила Михаиловић биће преведена у писара 1929. године, а већ 1931. она постаје библиотекар Народне библиотеке. У њој остаје све до 1953. године.
Она је редактор једне од ретких текућих националних библиографија у меёуратном периоду – Југословенске библиографије књига, часописа
и новина за 1933. годину. Руководећи се препорукама професора Павла Поповића и Уроша Џонића, Српска краљевска академија одобрава штампање
ове књиге.1 У изради ове кумулативне текуће националне библиографије
учествовали су библиотекари Народне библиотеке: Александар Паришев
(новине), Софија Стојановић и Људмила Михаиловић (часописи) и Софија
Матић (књиге и колекције).
По отварању Универзитетске библиотеке за руковаоце су постављене две универзитетски образоване жене, Љубица Марковић и Милица Војиновић, које су већ 1931. унапреёене у библиотекаре. Од 1925. као писар
дневничар у Библиотеци ради Смиља Мишић, која доцније постаје књижничар, а у послератном периоду она је истакнути библиотекар и управник
Библиотеке САНУ. Љубица Марковић једна је од покретача и иницијатора
за оснивање стручног друштва библиотекара. Друштво југословенских библиотекара основано је при Универзитетској библиотеци 1931. године. У
Библиотеци је Љубица Марковић двадесет година руководила целокупном
обрадом југословенске и словенске књиге, затим Одељењем славистике као
одличан познавалац руског језика (поред руског, служила се чешким и
пољским).
Објавила је око 20 прилога из области библиотекарства и пет засебних монографских публикација. У поменутом чланку Жене у нашим библиотекама, Љубица Марковић износи став о све бројнијем присуству жена
у библиотекарству образлажући тo, измеёу осталог, и тиме што је библиотекарство професија у којој се исказују све позитивне особине нашег пола:
1

1935. године објављена је у едицији Посебних издања.
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велика стрпљивост, уредност и уроёени смисао за „воёење куће“, што је у
организационом смислу, за сваку библиотеку веома важно.
На крају текста она је визионарски наслутила судбину наше професије у будућности: „Њој (жени) не смета ни што ова служба, нарочито због
економске кризе, није довољно награёена и што не пружа изгледа за каријеру [...]. Треба, заиста имати много идеализма па радити посао недовољно
плаћен“, вели библиотекарка Љубица Марковић у тексту писаном пре 78
године (Марковић 1935: 123). По актуелности теме, као да је данас писан.
Заједно са Милицом Војиновић, Марковићева је редактор за београдски
део Библиографије књига женских писаца у Југославији, објављене, у издању Удружења универзитетских образованих жена у Југославији, 1936. године.
Још једно велико име у библиотекарству везано је за Универзитетску библиотеку у Београду, то је име Милице Продановић (1897–1992).
Њен занимљив животопис, вреди да буде испричан. Роёена је у Медвеёи,
срез деспотовачки, у трговачкој породици. Гимназију и матуру завршила је
у Београду 1918. године, и на технички факултет се уписала 1919. године,
али већ 1920. прелази на Правни факултет, јер нема средстава за школовање. Дипломирала је на београдском Правном факултету тек 1939. године.
Од септембра 1920. године ради у Министарству просвете. Тада се и удаје
за Бору Продановића, сина контроверзног Јакова Јаше Продановића – публицисте, радикалског, а после Првог рата републиканског првака, народног посланика, министра у влади Стојана Новаковића, али и министра у првој комунистичкој влади ФНРЈ, књижевног и културног историчара и академика.
Пре Првог светског рата Бора Продановић је припадао кругу национално-револуционарне омладине и био је добровољац у балканским ратовима. Милица и Бора Продановић су имали троје деце, Зорана, роёеног
1921. године, који је умро 1927, Даницу, роёену 1929. године и Борјану, роёену 1930. године. Бора Продановић, новинар, правник и адвокат, као комуниста често је хапшен и прогањан, а супруга и деца делили су његову
судбину. Од 29. децембра 1924. године Милица Продановић ради у Свеучилишној књижници у Загребу. Али, 1930. године Бора је приморан да напусти Загреб, породица долази за Београд и Милица од јануара 1931. године ради у Универзитетској библиотеци у Београду.
Била је један од три библиотекара који су се за време рата затекли у
Библиотеци и највише је страдала. Прогоњена и затварана, у логору на Бањици провела је више од три месеца. После затвора и дужег одсуствовања
ради опоравка, пензионисана је 1943. године. Супруг Бора одлази у партизане 1941. године и гине на Сутјесци 13. јуна 1943. године.
По ослобоёењу, Милица Продановић постала је први управник
Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у Београду и на том месту је остала до 1961. године.
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Године 1931, када је основано Друштво југословенских библиотекара, Милица Продановић се одмах активно укључује у рад Друштва, настојећи да се библотекарство као струка организује, радећи тада као представник секције хрватских библиотекара. Учествује у оснивању Друштва
библиотекара Србије 1947. године и девет наредних године је председник
Друштва, потом његов доживотни почасни председник. Када је 1949. године оформљен Савез библиотекара Југославије, Милица Продановић је наредне четири године његов први председник, а током следећих девет година она је потпредседник Савеза. Са истакнутим библиотекарима Србије покреће 1948. године стручни часопис Библиотекар и уредник је часописа
пуних тринаест година. Била је и председник Комисије за доделу виших
библиотекарских звања, члан Комисије за полагање стручних државних испита, иницирала је оснивање Библиотекарске школе у Београду, покренула
је израду првих Правила за каталогизацију које је издало Друштво библиотекара Србије, написала је већи број стручних радова и учествовала на
многим културним манифестацијама, посебно на онима везаним за библиотекарство.
Народна библиотека Србије добила је 1995. године на дар породичну библиотеку Продановића – Јаше, Боре, Милице и Борјане. Ова библиотека целина садржи 3776 публикација, а поклоњена граёа драгоцена је и
као културна и научна вредност, али и као сведочанство о угледним члановима ове породице, њиховим животним и професионалним интересовањима (мр Светлана Мирчов, Библиотека целина Милице и Борјане Продановић, доступно на: <http://www.nb.rs/view_file.php?file_id=514>.
И да хоћемо, причу о заслужним библиотекаркама не можемо окончати без Марије Илић-Агапове. На место библиотекара Библиотеке града
Београда постављена је 8. јуна 1929. године, само осам месеци пошто је актом Општине београдске основана ова јавна градска библиотека. Кћи
Книнске крајине, потекла од сељака – виноградара чије порекло води од
хајдука, најмлаёе од тринаесторо деце мајке Марије, Марија Илић задојена
је још од најранијег детињства истинским српским родољубљем. Њено
школовање започиње преко руског Института за девојке на Цетињу, где је
од 1908. до 1911. године, затим матуре у сплитској Државној реалки 1918,
до дипломе Правног факултета са докторатом у Загребу 1923. године. Жеља да студира историју код Станоја Станојевић доводи је у Београд, где се
1931. уписује на Филозофски факултет.
Меёутим, послови библиотекара неодољиво је привлаче и она свој
живот и стручни позив трајно везује за библиотеку и музеј. Полиглота (говорила је руски, француски, енглески, италијански, знала латински, а добро
се служила чешким језиком), била је и велики поборник права жена. Волела је Београд и Београёане. Одужила се књигама својим највећим љубавима: Београду – делом Илустрована историја Београда, објављеним 1931.
поводом 125 година од ослобоёења града од ропства, и библиотекарству –
књигом Јавне библиотеке, из 1934. године.
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Марија Илић од 1930. године Агапова, када се удаје за лекара Максима Агапова, посветила је цео радни и животни век библиотекарству. Тешко је укратко набројати шта је све написала, подстакла и организовала када је библиотекарство у питању. Можда рећи само најважније: један је од
оснивача Друштва југословенских библиотекара и учесник на Конгресу библиотекара 1931. у Загребу. Аутор је првог програма рада Градске библиотеке, а чланцима О модерним Библиотекама и Методе савремених општинских и народних библиотека објављеним у Општинским новинама јула и октобра 1929. године, упознаје јавност са проблематиком рада библиотека код нас, али и у свету (у Русији, Америци, Енглеској и Немачкој).
Исте године, по одржаном Првом меёународном конгресу библиотекара у
Риму, Агапова је та која даје оцену рада скупа и према светским мерилима
вреднује место српског библиотекарства. Ради стручног усавршавања путује у Маёарску, Че-хословачку, Немачку и Аустрију.
Будући упозната са децималном класификацијом и њеним предностима, уводи у Библиотеку обраду књига према децималној класификацији
америчког теоретичара библиотекарства Мелвила Дјуиа (Melvil Dewey,
1851–1931) састављеној још 1874. године, ради на модернизацији каталога
и предузима кораке да све књиге буду евидентиране ради централне каталогизације. Схватајући да модернизација библиотекарства започиње образованим библиотекаром, она по узору на слична предавања у Белгији и на
предавања Хавкине у Москви, планира организовање сличних библиотекарских курсева у нас.
Тако стручно образовање библиотечког кадра, захваљујући Агаповој, свој зачетак има у Библиотеци града и то 1934. године када је она организовала „Први библиотекарски курс Библиотеке Општине града Београда“.
Као стручњак широких видика она, уочавајући празнине у просветном раду, настоји да се овим курсевима „попуни празнина, да се уклони један велики недостатак код нас; да се просветни радници оспособе за један
важан посао коме сад нису вични“ (Дурковић-Јакшић 1995: 100). Тако је
пре више од пола века Агапова покренула неке теме и проговорила о проблемима актуленим и данас.
Марија Илић Агапова је написала и велики број радова о правима
жена. Била је активиста женског покрета. Граёа коју је сакупила за и Музеј
града Београда је била основа за . За управника Музеја града Београда
постављена је 1941. године. Отказ је добила 1945. попут многих јавних и
културних радника који су радили за време окупације. Године 1947. је пензионисана, након чега се бавила превоёењем и наставом руског и италијанског језика.
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Универзитет и библиотекарке
Меёу наше прве библиотекарке убрајамо и Ксенију Атанасијевић.
Уз Исидору Секулић и Аницу Савић-Ребац, Ксенија Атанасијевић спада у
ред најобразованијих Српкиња предратног периода. Расла је уз оца Светозара Атанасијевића, лекара, управника Државне болнице у Београду, а удала се за Милана Д. Марковића, такоёе лекара, али и књижевника. Пошто је
завршила студије филозофије са примењеним филозофским дисциплинама
и класичним језицима на Филозофском факултету у Београду, Атанасијевићева ради усавршавања путује у Женеву и Париз, одакле се враћа и докторира у Београду. Атанасијевића је прва жена која је на Београдском универзитету стекла титулу доктора наука: 22. јануара 1922. године са највишом оценом одбранила је тезу „Бруново учење о најмањем“. У комисији
којом је председавао чувени професор Брана Петронијевић били су и и ћ.
Изабрана је за првог и постала једина жена доцент на Београдском универзитету у Краљевини Југославији. На Филозофском факултету је држала
предавања из античке, средњовековне и новије филозофије и предавања из
естетике. Меёутим, подозрива и патријархална београдска средина не прихвата овај бриљантан ум и 1936. године, бежећи од интрига, она подноси
оставку на звање доцента. Наредне године др Ксенија Атанасијевић проводи у раду у Министарству просвете као наставни инспектор, и као
библиотекар у Универзитетској и Народној библиотеци. Хроничар Народне библиотеке др Мираш Кићовић бележи да је Ксенија Атанасијевић „додељена на рад“ у Народну библиотеку 2. јануара 1941. године, а пензионисана 23. јула 1946. године.
Српско библиотекарство је свој убрзани развој забележило нарочито измеёу два светска рата. Просветни и културни препород, започет почетком прошлог миленијума, прекинут Првим ратом, трајао је нешто више од две деценије. Ови кратки предаси измеёу политичких преврата и
ратних разарања, омогућили су напредак и на културно-просветном пољу
када Србија настоји да ухвати корак са развијеном Европом.
Оснивање Универзитета 1905. године, покретање Српског књижевног гласника 1901. године, организовање Новинарског конгреса 1911.
године – претходница су оснивању значајних институција културе: Универзитетске библиотеке 1926. године поникле из Библиотеке српског
семинара и Библиотеке града Београда 1929. године. Новонастала друштвена и културна клима омогућава жени активније укључивање у све сегменте друштва, нарочито у оне које јој по својој природи највише одговарају: у просвету и библиотекарство. Тако је за само четири деценије, до Другог светског рата, у жестоким ломовима патријархалних предрасуда и паланачке ускогрудости и назадности, жена изборила своје место у друштву.
Од Маге Магазиновић до Милице Продановић преёен је дуг и
трновит пут, али се у библиотекарству жена изборила за интелектуалну р53
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авноправност. О томе најбоље сведочи Гласник Народне библиотеке, покренут и излазио током 1940. године (пет двоброја изашло), у коме су штампани одлични радови: Надежде Петровић, Љубице Марковић и Софије Стојановић, афирмисаних библиотекарки Народне и Универзитетске библиотеке у Београду.
Прва сомборска библиотекарка
Причу о првим и знаменитим српским библиотекаркама, завршићемо у Сомбору, причом о првој сомборској библиотекарки.
Како сведочи Радивој Плавшић, поуздани хроничар сомборске градске библиотеке, прва сомборска библиотекарка била је Јохана Мас, удата
Хауке. Роёена је 25. јуна 1872. године у Горњој Аустрији. 1890. је завршила Приватну учитељску школу Уршулинки са јавним правом у Салцбургу. Одбор „Удружења града Сомбора за одржавање библиотеке“
примио је Јохану (Јованку како стоји у допису Управника) Хауке за „издавачицу књига 5. фебруара 1908. године, а на дужност је ступила 1. марта“ исте године. Пензионисана је по молби 27. јуна 1936. године као
манипуланткиња са месечном пензијом од 1.165 динара (Плавшић 1959: 78), прецизно из сомборских архива преноси Плавшић.
И ту није крај приче о Јохани Хауке. Када је пред крај 1920. године
градска Општина сомборска укинула аутономно руковоёење библиотеком
и ставила је под надлежност градског Сената, целокупно особље Библиотеке је, огорчено, поднело оставку. Меёутим, у једном допису
управника Библиотеке (акт библиотеке бр. 10/1921), стоји да Јованка
Хауке, издавачица књига, „повлачи своју усмену оставку дату пред г. градским начелником и да је вољна и на даље вршити дужност за награду XI. чиновничког разреда“ (Плавшић 1959: 78–79). Управник је молбу подржао, истичући њено искуство и марљивост, те је Јохана Хауке априла 1921. године постављена за „библиотекара тј. руководитеља библиотеком са платом која одговара XI. пл. разреду.“ Тако се прва сомборска библиотекарка, практичним женским умом, изборила за своја права.
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FAMOUS SERBIAN WOMEN: THE FIRST SERBIAN
LIBRARIAN (APPENDIX TO THE HISTORY OF LIBRARY)
Summary
The paper deals with the influence of Serbian women of the nineteenth
and early twentieth-century on social and cultural life. Compared to Europe, our
women have acted in difficult economic and socio-cultural conditions. The resistance of the patriarchy directed against the right to education and emancipation
of women had great impact on their life. The research focuses on the first women librarians. The first woman librarian appeared at the beginning of the twentieth century, seventy years after the establishing of the first Serbian national library. It was Maga Magazinović.
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КОНЦЕПТ УЧЕЊА КРОЗ ДРУШТВЕНО-КОРИСТАН РАД
И НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА НА УНИВЕРЗИТЕТУ**
Апстракт: Под појмом учења кроз друштвено-користан рад (engl. servicelearning) у најширем смислу подразумева се наставни метод који комбинује формалну наставу са одговарајућим радом у друштвеној заједници, при чему се научено утврёује и обогаћује у непосредној примени у одговарајућем друштвеном контексту. У оквиру наставе страних језика овај концепт је у педагошкој пракси истраживан и спровоёен највише у САД, и то у настави шпанског језика и енглеског
као другог језика, на свим нивоима учења, првенствено са нагласком на културолошкој компоненти учења језика у билингвалној средини.
У овом раду разматрају се могућности увоёења концепта учења кроз друштвено-користан рад у наставу страних језика на универзитету, са посебним
освртом на наставу енглеског језика на Филозофском факултету у Нишу. Имајући у виду потребе студената, разматра се један могући облик сарадње измеёу наставника и студената на Департману за англистику и на нематичним департманима, при чему би студенти англистике имали прилике да учећи примењују своја
знања у добровољном стручном раду са студентима осталих департмана и да
евалуирају своје академско и радно искуство.
Кључне речи: учење кроз друштвено-користан рад, настава страних језика, настава енглеског језика на универзитетском нивоу.

1. Увод
У савременом друштву циљеви образовног система, посебно универзитета, многоструки су и разноврсни, али би свакако требало да обухвате компоненте академског, практично-стручног и личног образовања и развоја, уз развијање свести о друштвеним вредностима, одговорности и позитивном друштвеном ангажовању. Циљ овог рада је да се представи један
педагошки концепт који у великој мери обухвата све наведене елементе и
који већ има извесну традицију у свету, првенствено у Сједињеним Америчким Државама, на свим нивоима образовања, а нарочито је значајан на
универзитетском нивоу.
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У раду ће најпре бити дато теоријско одреёење појма „учење кроз
друштвено-користан рад“ (engl. service learning), са посебним освртом на
то како је овај педагошки концепт примењиван у настави страних језикау
САД. У другом делу рада разматра се могућност примене овог концепта у
настави страних језика на Филозофском факултету у Нишу и то конкретно
као облик сарадње измеёу наставника и студената на Департману за англистику и на нематичним департманима, при чему би студенти англистике
имали прилике да учећи примењују своја знања у добровољном стручном
раду са студентима осталих департмана и да евалуирају своје академско и
радно искуство. У закључном делу рада разматрају се перспективе увоёења овог концепта у наставу страних језика са практичне стране, али и као
могућност за примењенолингвистичка и педагошка истраживања.
1.1. Појам учења кроз друштвено-користан рад
Термин service learining1 појавио се у америчкој педагошкој литератури 60-их година двадесетог века, мада елементи идеје о комбиновању
учења, праксе и добровољног рада датирају много раније. (Подаци се могу
наћи на сајту агенције National Service-Learning Clearinghouse:
http://www.servicelearning.org/what_is_service-learning/history.) Сматра се да
је непосредна педагошка претходница и инспирација за овај овај образовни
концепт педагошки појам Experiential Education („учење кроз искуство“)
Џона Дјуија (John Dewey). Мада Дјуи није директно говорио о друштвенокорисном раду, његови постулати педагошког метода који треба да садржи
компоненте искуства, рефлексије, анализе и примене потпуно су укључени
и у појам учења кроз друштвено-користан рад. У традицији америчког високог школства, а посебно у области друштвених и хуманистичких наука
постоји идеја да оно треба да пружи комбинацију ускоспецијализованог
стручног образовања и широког општег образовања које ће студенте припремити да буду одговорни граёани, активно учествују у друштвеном животу и спремно прихватају водеће улоге. У последње време се све чешће
истиче и циљ да студенти, осим индивидуалистичких циљева сопствене каријере, треба да стекну и одговорност према друштвеној заједници и да
универзитети усмере пажњу и на социјалне проблеме (Halle 2005: 4, Barreneche 2011: 104–105). Овако схваћени циљеви универзитетског образовања
могу бити од значаја не само за америчку средину, већ и за сваку другу,
укључујући и нашу. С тим у вези, промоција учења кроз друштвено-користан рад може бити од значаја за унапреёивање академске наставне праксе,
друштвеног ангажовања младих и развијања личне и друштвене свести и
одговорности.
1

У енглеском језику постоји писана варијанта и са цртицом и без ње. Како
нам није познато да је у нашој литератури овај термин преведен, предлажемо и користимо описну синтагму „учење кроз друштвено-користан рад‟ као преводни
еквивалент који најприближније одражава суштину концепта.
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У најопштијем смислу, учење кроз друштвено-користан рад означава наставни метод који комбинује формалну наставу са одговарајућим
радом у друштвеној заједници, при чему се научено утврёује и обогаћује у
непосредној примени у одговарајућем друштвеном контексту. То је истовремено и педагошки метод и активност у којој студенти обављају неки
друштвено-користан рад као део свог рада и обавеза у оквиру неког академског предмета. У једној од детаљнијих дефиниција овог облика наставног рада наводи се:
,,We consider service-learning to be a course-based, credit-bearing educational experience in which students (a) participate in an organized service
activity that meets identified community needs and (b) reflect on the service
activity in such a way as to gain further understanding of the course content,
a broader appreciation of the discipline, and an enhanced sense of civic responsibility. This is in contrast to co-curricular and extracurricular service,
from which learning may occur, but for which there is no formal evaluation
and documentation of academic learning“ (Bringle, Hatcher 1995: 112, према: Barreneche 2011: 103–104).
Учење кроз друштвено-користан рад разликује се од неких других
облика рада као што су методички практикум, стручна пракса, стаж или
добровољни рад првенствено по томе што је везано и за конкретно учење,
у оквиру одреёеног наставног предмета, односно курса, где студенти добијају одреёени број кредита и за добровољни друштвено-користан рад. С
једне стране, студенти учествују у организованој радној активости која задовољава неке идентификоване потребе у заједници, а с друге, размишљају
о тој радној активности у светлу садржаја конкретног академског курса и
шире научне дисциплине, уз повећани осећај друштвене одговорности. Добре стране овог метода које се истичу су да се на тај начин поспешује ефикасније савладавање наставних садржаја2, студенти се подстичу да размишљају о свом радном искуству, овај метод даје бољи увид и конкретну
примену за оно што се учи на часу, подиже ниво критичког размишљања
код студената, даје студентима конкретно искуство и степен независности
у стварним ситуацијама.
2

Може се дискутовати о томе да нису сви наставни садржаји подједнако погодни за овакав облик додатног рада и да је можда у неким техничким или медицинским дисциплинама то лакше организовати него, рецимо, у науци о књижевности. Меёутим, поборници идеје о учењу кроз друштвено-користан рад наводе да
много зависи од инвентивности и ентузијазма наставника, академске заједнице и
доброг односа са друштвеном заједницом. Неки од занимљивих примера су годишње студентске представе неког Шекспировог дела, од којих приходи иду у хуманитарне сврхе, а који студенти припремају, режирају и изводе на кампусу и о томе
пишу евалутивне извештаје, у оквиру курса из англоамеричке књижевности. (Ово
је само један од стварних примера презентованих на радионици „Service-learning“
у организацији Америчког савета (American Council), у оквиру меёународног научног скупа „Савремене тенденције у настави језика и књижевности“, одржаног октобра 2006. на Филолошком факултету у Београду.)
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1.2. Учење и настава страних језика и концепт учења кроз друштвено-користан рад
У оквиру наставе страних језика концепт учења кроз друштвено-користан рад у педагошкој пракси истраживан је и спровоёен највише у САД,
и то у настави шпанског језика и енглеског као другог језика, на свим нивоима учења, првенствено са нагласком на културолошкој компоненти учења језика у билингвалној средини.
Методика наставе страног језика већ дуже време инсистира на комуникативном методу, где се предност даје комуникативној компетенцији
и флуентности у односу на чисто језичку компетенцију и граматичку тачност и лексичку прецизност. Комуникативна компетенција је оличена пре
свега у усменом изражавању у стварним ситуацијама, а у настави се инсистира на коришћењу аутентичних материјала, који су развојем савремених
технологија све доступнији, чак и када је контакт са изворним говорницима језика који се учи ограничен. У последње време истиче се и све већи
значај културолошке компоненте, па се инсистира не само на комуникативној већ и на интеркултурној компетенцији. У конципирању курсева страног
језика препозната је чињеница да се у савременом свету, као и у савременом пословном окружењу, комуникација одвија све више у заједницама које језички и културно нису нужно и увек хомогене (Byram, Zarate 1997;
Byram, Fleming 2002; Lazar 2001; Council of Europe 2001; inter al.). Ови постулати методике страних језика показали су се као релевантни у досадашњој пракси учења страних језика уз метод учења кроз друштвено-користан рад.
Концепт учења кроз друштвено-користан рад нашао је плодно тле у
настави страних језика, посебно у САД, првенствено из два разлога. Сама
идеја и пракса добровољног рада и друштвене ангажованости младих има
значајну и дугу традицију у образовном систему, па је и концепт учења
кроз друштвено-користан рад лако прихваћен у педагогији. С друге стране,
савремене тенденције у методици наставе страних језика у мултикултурној
средини, где има много имиграната који су изворни говорници многих
страних језика, указују да живи контакт са тим говорницима може бити од
великог значаја онима који уче страни језик. Имајући у виду и да су неким
категоријама имиграната и имигрантских заједница понекад потребни различити облици друштвене помоћи, као и да је хиспаноамеричка имигрантска популација далеко најбројнија а шпански језик убедљиво најзаступљенији страни језик у САД, није изненаёујуће да се концепт учења кроз друштвено-користан рад управо највише развио и проучавао у оквиру наставе
шпанског као страног језика.
Меёу многобројним студијама које описују конкретне случајеве наставе шпанског уз елементе учења кроз друштвено-користан рад могу се
наћи различити нивои и ученика/студената шпанског и чланова хиспано заједнице (Hellebrandt, Varona 1999). Тако, на пример, има студија у којима
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ученици основних и/или средњих школа и студенти, који уче шпански, буду упућени на друштвено-користан рад са старијим припадницима хиспано
заједнице, како би им помагали у ситним пословима и разговарали са њима
шпански, усавршавајући не само своје знање језика него и проширујући
знања о хиспано култури (Shrier 1996; Morris 2001), али и студија где су
студенти шпанског радили са млаёом децом (Garcia-Alvite 2005), као и цео
програм у коме су студенти учествовали у животу хиспано заједнице на
разне начине и преводили различите књижевне и некњижевне текстове
(Barreneche 2011). Занимљива је и студија чији су аутори Grassi, Hanley and
Liston (2004), која је, за разлику од претходно поменутих студија које су се
фокусирале на белце који уче шпански као страни језик, проучавала утицај
методе учења кроз друштвено-користан рад на Хиспаноамериканце који
уче енглески као други језик. Ова студија указује на врло позитивне резултате у смислу да су млади Хиспаноамериканци који су били у овом програму показали бољи успех и веће залагање у школи, мање изостанака и већи
степен самопоуздања.
Сем шпанског, метод учења кроз друштвено-користан рад коришћен је и у настави француског као страног језика, углавном за старије
ученике и студенте, иако у САД не постоји посебна франкофона мањина
(Gascoine Lally 2001; Grim 2010).
Осим комплетно развијених курсева и пројеката, као што је, рецимо, случај у студији Barreneche 2011, неки други аутори истичу и врло индивидуализовани, психолошки приступ, где би се врло конкретно, након
анализе потреба, склоности, навика и преференција и ученика и говорника
страних језика, организовале конкретне активности и задаци од којих би
обе категорије имале највише користи (Parsons 1996).
Поред радова који се баве применом концепта учења кроз друштвено-користан рад у настави конкретних страних језика, од значаја за наш
рад су и истраживања примене овог концепта у образовању будућих учитеља и наставника, конкретно наставника (страних) језика, у којима се истичу добре стране овог приступа у смислу изграёивања идентитета наставника.3
2. Могућност увоёења концепта учења кроз друштвено-користан
рад у наставу страних језика у Србији
Имајући у виду бројне наведене позитивне педагошке претпоставке
и конкретна искуства у примени концепта учења кроз друштвено-користан
рад у САД, били смо инспирисани да размотримо могућност увоёења концепта учења кроз друштвено-користан рад у наставу страних језика у Србији. Разлике измеёу конкретне ситуације у САД и у Србији, како у погле3

„[...] service learning […] has the potential to foster preservice English teachers‟
understanding of their role and identity as future teachers and how this identity is always
relative to the students they teach“ (Hallman and Burdick 2011: 341).
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ду социокултурних услова и потреба за учењем страног и другог језика, тако и у погледу ставова и искустава у добровољном радном ангажовању
младих, веома су значајне, па је очигледно да се америчка искуства никако
не могу пресликати као готов модел, већ само послужити као начело и инспирација.
У САД матерњи, односно, први језик већине становништва је глобални светски језик, енглески, али постоје и бројне имигрантске заједнице
које чувају своје језике. Меёу њима је свакако најбројнија и најзначајнија
хиспаноамеричка, чији су представници углавном често билингвални, или
чак много компетентнији у шпанском језику, а енглески уче као други језик. Шпански језик као страни је најзаступљенији, а у школама се уче и
други светски језици, али у различитим институционалним облицима и језици мање распрострањености чије имигрантске заједнице живе у САД, па
се САД може сматрати језички и културно нехомогеном. За разлику од
САД, у Србији је углавном једнојезична (српска) средина. Са изузетком језика националних мањина, у Србији нема говорних и културних заједница
језика који се уче у школама, а који спадају у светске језике.
Када су у питању добровољни рад и активизам младих, они су у Србији прилично неразвијени и нису везани за школски систем, на било ком
нивоу, мада у средњим стручним школама и на већини високих школа и
факултета постоји стручна пракса.
Због тих основних разлика, искуства из праксе у САД не могу се
пресликано примењивати, јер инсистирање на интеркултурној компетенцији која би се развијала у добровољном раду ученика страног језика са изворним говорницима тог језика у српској средини готово да и није могућа.
Због тога смо претпоставили да би се концепт учења кроз друштвено-користан рад у настави страних језика првенствено могао применити не у раду
са ученицима који уче страни језик у школи (као што је приказано у већини
горе цитираних студија) него са студентима страних језика, где би друштвено-користан рад био повезан са њиховим будућим професијама (пре
свега наставом и превоёењем), а не са самим учењем страног језика, односно са стицањем језичке или интеркултурне компетенције.
Како је једна од основних претпоставки учења кроз друштвено-користан рад да тај рад служи не само као пракса већ и да одговара на неке
идентификоване потребе у одреёеној заједници, може се поставити питање
која би сфера друштва имала користи од друштвено-корисног рада студената страних језика. Нема сумње да постоје бројне категорије становништва које би имале користи од бесплатне наставе страних језика (помоћ
ученицима у школама, ваншколска настава за различите социјално угрожене или маргинализоване групе и слично). Такоёе, и бесплатне преводилачке услуге биле би добродошле како неким институцијама тако и појединим
групама. У таквој ситуацији није лако направити избор, а критеријуми би
морали да буду засновани на оправданој комбинацији најсврсисходнијих
педагошких циљева неког конкретног академског курса у оквиру кога би се
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спроводио метод учења кроз друштвено-користан рад, стварних потреба и
стварне користи за конкретне припаднике друштвене заједнице као и реалне изводљивости целог програма.4
2.1. Концепт учења кроз друштвено-користан рад и настава енглеског језика на Филозофском факултету у Нишу
Имајући у виду постојеће околности у локалној средини, у раду дајемо конкретан модел за увоёење концепта учења кроз друштвено-користан рад у наставу страних језика на универзитетском нивоу. На Филозофском факултету у Нишу постоји Департман за англистику, али и више других департмана где студенти уче енглески језик у току једне или две школске године. Комбиновање наставе и извесног облика практичног и друштвено-корисног рада, при чему би студенти англистике на организован
начин пружали помоћ студентима других департмана на Филозофском факултету у савладавању предмета енглески језик представљао би практично
изводљив модел који би одговорио на неке реалне потребе како саме наставе тако и припадника конкретне академске заједнице.
Које су то реалне потребе и како би изгледао организовани оквир у
коме би се оне могле задовољити применом концепта учења кроз друштвено-користан рад?
Најпре, за студенте англистике, који се спремају за наставнички позив, сваки облик наставне праксе је добродошао. Поред практикума из
предмета методика, добро би им дошла још нека активност где могу да вежбају и примене знања стечена у оквиру групе методичко-педагошко-психолошких предмета, као и знања из стручних језичких предмета. За студенте других департмана, од којих неки из различитих разлога имају веће или
мање проблеме са савладавањем предмета енглески језик, индивидуална
бесплатна додатна настава представљала би значајну помоћ. На крају, не
заборавимо и могуће потребе и корист за наставнике енглеског језика који
предају на нематичним департманима, а којима би свакако добродошла помоћ у раду са студентима који имају посебне потребе у савладавању предмета (због слабог предзнања, одсуства, као додатне активности и слично).
Што се тиче организованог оквира за овакав друштвено-користан
рад студената англистике у функцији конкретног академског предмета, тај
оквир се указао у току новог акредитационог циклуса, када су конципира4

Иако није везано са наставом страних језика, вреди поменути концепт близак учењу кроз друштвено-користан рад који се спроводи на неким правним факултетима, а то је концепт правне клинике. Конкретна искуства са Правног факултета у Нишу, где је установљена Огледна адвокатска канцеларија, у којој студенти,
под надзором професора и адвоката, пружају бесплатну правну помоћ 'стварним'
клијентима и где је правна клиника партнер на пројектима пружања бесплатне
правне помоћи у Адвокатској комори Ниша, представљају добар пример добровољног рада студената који је у циљу њиховог професионалног образовања.

63

Биљана М. Мишић Илић

ни нови предмети, а посебно они из групе педагошко-психолошко-методичких предмета (ППМ).
2.1.1. Граматика у настави енглеског језика као нови изборни пред-

мет

Потреба за увоёењем више изборних предмета из педагошко-психолошко-методичке категорије у наставне програме на факултетима који
образују будуће наставнике резултирала је и конципирањем једног новог
курса на Департману за англистику Филозофског факултета у Нишу. Заједно са неким другим курсевима сличног типа, који се фокусирају на неке
аспекте језичког знања и проучавају њихов третман у настави енглеског језика, уведен је и предмет Граматика у настави енглеског језика.5
Доминација комуникативног метода у настави енглеског језика довела је до извесне маргинализације наставе граматике, као и фаворизовања
флуентности на рачун граматичке тачности у перформанси ученика страног језика. Меёутим, иако је класични граматичко-преводни метод у настави готово сасвим напуштен, то никако не значи да је настава енглеског као
страног лишена експлицитне наставе граматике и потпуно ослобоёена превоёења. Управо је добро познавање граматике, дескриптивних теорија и
метода за обраду граматике у настави важан елемент компетенција будућих наставника, па му у њиховом образовању треба посветити пажњу.
Циљ новог изборног предмета Граматика у настави енглеског језика, који се нуди у седмом семестру, након што су студенти одслушали обавезне предмете Методика наставе енглеског језика 1 и 2, јесте да се студенти оспособе да разумеју нове теорије дескриптивне анализе граматике и
њихове импликације за наставу енглеског, и да истражују и евалуирају наставне материјале који обраёују граматику на разним нивоима, да размотрите и вежбају технике обраде и увежбавања граматике у складу са наставним контекстом. Предиспитне обавезе представљају велики део оцене
и значајан део чине самостални и групни рад на евалуацијама наставних
материјала и техника обраде и увежбавања граматичких јединица. Меёутим, како се ради о методичком предмету, сматрали смо да је потребно да
студенти имају и неки конкретнији практичан рад, другачији од методичког практикума. Идеја да се искористи концепт учења уз друштвено-користан рад нам се чинила добром, па је тако предвиёено да пракса буде непосредно везана за курс, као део предиспитне обавезе. Оно што је нарочито
значајно јесте да студенти воде и дневник о својој пракси, евалуирају свој
рад, јер је рефлексија о вези измеёу наученог и примењеног изузетно битан
елемент у концепту учења кроз друштвено-користан рад.
5

Осим изборног предмета Фонологија у настави енглеског језика, који се
изводи већ неколико година, нови предмети сличног типа су и Елементи културе у
настави енглеског језика и Тестирање у настави енглеског као страног језика.
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2.1.2. Анкета наставника енглеског језика нанематичним департманима на Филозофском факултету
У циљу што сврсисходнијег и конкретнијег конципирања ове идеје
консултовали смо се са наставницима који предају енглески језик на нематичним департманима на Филозофском факултету, а неки подаци су прикупљени и на основу упитника отвореног типа6.
Прва три питања односила су се на ниво енглеског језика који се
предаје на нематичним департманима, број студената и ниво њиховог знања и предзнања. У одговору на прво питање, наставници су навели да држе
курсеве који почињу од Б1 нивоа (средњи) до Б2 (виши средњи), а у наредном период биће и напредних курсева на неким департманима. Просечан
број студената по курсу и по департману варира, али није мањи од 30 нити
већи од 60 студената. Оно што је карактеристично за већину департмана јесте да су групе изразито хетерогене, када су у питању предзнања са којим
6

УПИТНИК
1. Који је ниво курсева који држите?
2. Колико просечно имате студената по курсу?
3. Како бисте описали знање/предзнање својих студената?
4. Које области и језичке вештине су највише заступљене на курсу/курсевима које
држите
– Граматика
– Вокабулар
– Усмена комуникација
– Разумевање писаног (стручног) текста
– Превоёење
– Интегрисане вештине
– Нешто друго ________________________
5. За које области и језичке вештине сматрате да представљају највећи проблем за
ваше студенте?
6. Да ли мислите да би некима од ваших студената била потребна додатна помоћ у
савладавању градива? Уколико мислите да би била, какву и коју врсту помоћи
сматрате најпогоднијом?
7. Да ли мислите да би студенти завршне године Англистике, у одговарајуће организованим ваннаставним активностима могли да помажу неким вашим студентима?
8. У ком семестру и у ком периоду школске године би такав евентуални додатни
рад највише користио вашим студентима?
9. По вашој процени, отприлике колико студената (бројчано и у процентима) на
вашим курсевима би имало користи од оваквог додатног рада?
10. Да ли бисте били вољни да сараёујете са студентима Англистике који би добровољно додатно радили са вашим студентима (у смислу да укажете на области градива које су највећи проблем, упутите своје студенте да раде са студентима Англистике, дате повратне информације о каснијем напретку и успеху
студената на вашем курсу, и слично)?
11. Да ли имате неку сугестију, предлог, коментар?
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студенти долазе на факултет, па је некима градиво релативно једноставно и
лако, док је известан број студената на нивоу знатно нижем од оног који се
тражи као основни да би успешно похаёали предмете енглески језик. Изузетак су доста уједначене и по знању прилично напредне групе студената
на Департману за психологију.
Следећа два питања односе се на садржај курсева енглеског језика
на нематичним департманима у смислу области и језичких вештина које су
највише заступљене на њиховим курсевима, као и које области и вештине,
према мишљењу наставника, представљају студентима највећи проблем.
Према наводима наставника, граматика се ради на свим курсевима, вокабулар се углавном предаје у склопу других активности, а усмена комуникација, разумевање писаног (стручног) текста и интегрисане вештине представљају главни садржај ових комплексних курсева. Готово код свих група
(сем напредне, на Психологији), наставници су истакли да је недовољно
познавање граматике, некад и сасвим основне, највећи проблем. Недовољно познавање вокабулара и проблеми код разумевања и превоёења стручних текстова такоёе представља тешкоћу, а још су значајни и проблеми са
усменом комуникацијом. Имајући то у виду, разумљиво је да студенти нису много вешти ни са интегрисаним вештинама.
У следећих неколико питања наставници енглеског на нематичним
департманима замољени су да размотре могућност сарадње са студентима
Англистике, који би пружали помоћ њиховим студентима. Уочено је да постоји мањи број студената којима је курс средњег нивоа (Б1, ниво од кога
се почиње на факултету, с претпоставком да су кроз претходно школовање
студенти достигли бар тај ниво) претежак. Иако их нема много, настава за
њих представља велики проблем, а наставници не могу да раде са њима
основе граматике, базичну граматику и релативно једноставне конструкције које ови студенти нису савладали, а без којих не могу да крену у смисленији рад на стручним текстовима. Управо би овим студентима стручна помоћ била од највеће користи.
Саму идеју су наставници енглеског на нематичним департманима
оценили као одличну (чак 'сјајну'!), јер би то био иновативни приступ, који
би решио неке конкретне проблеме у настави. Подразумева се да би овакав
рад био добро осмишљен и добро организован. Конкретно, највише користи од помоћног рада са студентима Англистике, студенти нематичних департмана имали би у другом делу зимског семестра, када се након почентних предавања и вежби установи коме треба каква врста помоћи, а посебно
у припреми за испите, који су у јануарском року. Ово је важно знати због
тога да се ускладе обавезе на конкретном курсу студената Англистике
(Граматика у настави страног језика) и курсева енглеског језика на нематичним департманима, па је курс на Англистици управо и предвиёен у седмом, зимском семестру.
Број студената који би имао потребу за додатним радом, према процени наставника енглеског на нематичним департманима, варира од 5 до
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чак 20 по курсу, односно од 10 до 20 процената укупног броја студената.
Ово није занемарљив број, али ни превелик, јер се још увек не зна колико
ће студената Англистике бирати овај курс.
Оно што нам је од изузетног значаја у будућој реализацији идеје о
оваквом друштвено-корисном раду студената Англистике у оквиру предмета Граматика у настави енглеског језика јесте јасно изражена спремност
наставника енглеског језика на нематичним департманима да сараёују са
студентима Англистике. Ово је суштински неопходно за успешно организовање овог облика рада. Меёутим, то је значајно и за студенте Англистике
који би имали прилике да о свом конкретном раду разговарају са искусним
наставницима, што је битно за рефлексивну компоненту учења кроз друштвено-користан рад, што и представља један од педагошких циљева ове
активности у предмету Граматика у настави енглеског језика.
На крају анкете, као сугестију, предлог или коментар, наставници
енглеског су поновили су своју спремност да се укључе у овај облик сарадње измеёу департмана, наставника и студената на Филозофском факултету
и елаборирали своја запажања о могућим добрим странама за све учеснике.7 Додали бисмо још и да су у току дискусије на научном скупу, где је ова
наша идеја била први пут презентована научној и стручној јавности, и наставници енглеског језика са других факултета показали врло позитиван
став и изразили жељу да се овакав друштвено-користан рад студената Англистике прошири и на друге факултете сем Филозофског.
На основу одговора добијених у анкети може се извући више закључака, од којих су најважнији следећи:
– Постоји реална потреба која би могла да оправда овако замишљен друштвено-користан рад студената Англистике у оквиру
педагошко-психолошко-методичког предмета Граматика у настави енглеског језика. Иако граматика није једина потреба и једини проблем који имају неки студенти на нематичним департ7

Као илустрацију, цитирамо два одговора:
„Студенти који плаћају приватну наставу како би надокнадили пропуштено
предзнање би на овај начин добили помоћ стручнијих колега. Већ се показало да
студенти који користе помоћ колега на сопственом департману умеју да пријатно
изненаде помаком који начине у неком од наредних термина за испит. Поздрављам
иницијативу!“
,,Мислим да је сама идеја изванредна и радо ћу је подржати, јер је од користи обема групама студената (и оних који су у улози наставника, због драгоценог
искуства које стичу у току овако конципаираног курса, а и оних који уче, јер ће се
више пажње посветити конкретним проблемиме у процесу савладавања страног језика путем персонализованог облика наставе).“
Ауторка изражава захвалност колегиницама са нематичних департмана на
Филозофском факултету у Нишу, Савки Благојевић, Тањи Цветковић, Петри Митић и Марији Стојковић, које су одговориле на упитник.
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–

–

манима у савладавању предмета енглески језик, она јесте доминантна, па би стручна помоћ тим студентима била добродошла.
Ниво језика (Б1 или и ниже) који би студенти Англистике увежбавали са студентима нематичних департмана нижи је од њиховог (који је на завршној години студија Ц1 ка Ц2), па се може
претпоставити да би то успешно радили.
Постоји спремност наставника енглеског језика на нематичним
департманима да подрже ову идеју, а то представља и велики
подстицај да се идеја и реализује.

3. Закључна разматрања
Концепт учења кроз друштвено-користан рад, који се у свету у различитим видовима одавно користи у различитим нивоима и областима наставе, може бити не само занимљива него и корисна новина, која би се могла применити и у настави страних језика. Наш конкретан пример показује
како би се могла применити у настави енглеског језика на Филозофском
факултету, као високошколској установи која има и матичну Англистику,
односно студије енглеског језика и књижевности а и наставу енглеског на
свим департманима.
Значај и користи овог вида учења већ су увелико препознати у
пракси а бројни примери, пројекти и истраживања су описани и анализирани у педагошкој литератури. Када се ради о учењу кроз друштвено-користан рад у области наставе страних језика, у литератури се наводе углавном истраживања која су испитивала могућности ове педагошке технике у
билингвалном и мултикултурном окружењу, а и на нивоима нижим од универзитетског образовања. С тим у вези, наше увоёење учења кроз друштвено-користан рад у наставу енглеског језика на Филозофском факултету могло би бити значајно из више разлога. Тиме би се могло одговорити на реално постојеће потребе како студената Англистике тако и студената осталих департмана на Филозофском факултету, а овај модел у настави енглеског језика могао би се користити и за друге стране језике и друге високошколске институције. Када се идеја буде реализовала, планирано је истраживање у коме ће се пратити спровоёење и резултати овог пројекта, у смислу испитивања успеха студената нематичних департмана, њихових ставова, као и ставова и самоевалуације студената Англистике, чиме би се обогатила постојећа научна литература о учењу кроз друштвено-користан рад
у настави страних језика. На крају, али не и најмање важно, увоёење концепта учења кроз друштвено-користан рад могло би се проширити и на
друге предмете и студијске програме на нашим универзитетима, што би
допринело ефикасној комбинацији академског и практичног образовања и
подизања личне и граёанске свести, одговорности и ангажмана.
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SERVICE-LEARNING AND FOREIGN LANGUAGE
TEACHING AT THE UNIVERSITY LEVEL
Summary
The term service-learning in the broadest sense refers to the teaching
method that combines formal instruction with a related service in the community, whereby learning is enhanced and enriched in direct application in the appropriate social context. In relation to foreign/second language teaching, this
concept has been mostly applied and researched in the USA, especially in the
context of Spanish and English as the second language, with various age and
language proficiency groups, primarily focusing on cultural aspects of language
learning in bilingual environments.
This paper examines the possibilities of introducing the concept of service-learning into foreign language teaching at the university level, focusing on
English teaching at the Faculty of Philosophy in Nis. Taking into consideration
students‟ needs, we examine a possible cooperation between teachers and students at the English Department and at other departments, where English Department students would have a chance to apply their knowledge volunteering
their professional assistance to students of other departments, and to reflect upon
and evaluate their learning and service experience.
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ИНТЕРТЕКСТУАЛНЕ ВЕЗЕ ЛАЛИЋЕВЕ ПОЕЗИЈЕ
(ПЈЕСМЕ ОФЕЛИЈА И ПРВИ ГЛУМАЦ ХАМЛЕТУ)
СА ШЕКСПИРОВОМ ДРАМОМ
Апстракт: Поезија Ивана В. Лалића је прави (готово школски) примјер
књижевног дјела које просто захтијева интертекстуални приступ. И док су у досадашњим истраживањима и сагледавањима испитиване и доказиване многобројне везе и преплитања Лалићеве поезије са дјелима бројних свјетских (од античких
извора, Дантеа и Петрарке, преко књижевности Е. А. Поа, Т. С. Елиота, Хелдерлина, Бодлера, Малармеа, Рилкеа или Рембоа, Готфрида Бена и Паула Целана, до
Библије као „књиге над књигама―)и домаћих аутора (српске усмене поезије и легенде или националне средњовјековне литературе али и Византије, те првенствено српских неосимболиста, Бранка Миљковића или Јована Христића, али и Стеријиних Даворја, Војислављевих и Костићевих, као и пјесама Милутина Бојића), овдје
обраћамо пажњу на интертекстуалне везе Лалићеве поезије (пјесама Офелија и
Први глумац Хамлету) са Шекспировом драмом.
По типу интертекстуалних односа Лалићеве поетске везе са Шекспировом драмом су алузивне, са приступом актуелизације; односно неконвенционална
интертекстуалност (П. Павличић), а посебну занимљивост представља иманентна (скровита) веза Шекспировог дјела са јединим драмским „огледом―Ивана В.
Лалића, радио-драмом у стиховима, Мајстор Хануш.
Кључне ријечи: интертекстуалност, поезија, драма, Лалић, Шекспир,
Рембо, Офелија, Хамлет, српска радио-драма.

Већ 1984. у рецензији Страсне мере, Никола Бертолино уочава контемплативност Лалићеве поезије, као посљедицу – резултат „искуства
изузимања“1, а Јован Христић (још 1969) опажа да је у Лалићевом пјесништву „Бојићевом наслућивању придружено /је/ песничко искуство песника
као што су Хелдерлин, Бодлер, Рилке“, додајући:
„Не желим овим да нагаёам и откривам утицаје; желим само да истакнем чињеницу да је улога коју су у нашем песништву имали песници


bajobrbr@yahoo.com
Рецензија. Са предње клапне књиге. (Навод према, Лалић: 1997. /Мада се
преёашње одреёење односи на „изузимање“ од свијета, „усамљеност свести у беспућу понора и времена“, вели Бертолино, „намеру“ којом би било представљено
„искуство учешћа у свету“ (Лалић 1997: 258), чини нам се да је тај уочени поступак изузимања лако примјењив и на цјелокупну Лалићеву „лектиру“, са којом његова поезија и те како кореспондира. Уосталом, и у Рецензији се истиче „мисаоност“ Лалићевог пјесништва, „на богатој ерудицији заснованог“. [Истицања наша.])
1
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других језика понекад подједнако важна и значајна као и улога коју у њему
играју песници нашег језика“ (Христић 1969: XX).
Ни ми, овдје, нећемо о (књижевним) утицајима, али хоћемо о Лалићевом искуству изузимања: контемплативности његовог пјесништва и једном сегменту пјесникове „богате ерудиције“, односно о очигледним везама
и скривеним преплитањима поезије (пјесме Офелија и Први глумац Хамлету) Ивана В. Лалића и најславније драме Вилијема Шекспира. Уз то, у раду ће нас водити и сазнање да је Иван В. Лалић аутор и једног јединог
драмског текста, исписаног у стиховима (радио-драме, 1964, Мајстор Хануш, „која је добила награду Југословенске радиодифузије“2).
Није – чини нам се – нимало случајно да је драматуршки „уникат“
И. В. Лалића радио-драма, па још и стихована: пјесник, изгледа, није жудио за сценском славом и свиме оним што доноси писање за позоришно извоёење (иако је комад постављен, накнадно, и на живу позорницу3). Ваља
овдје подсјетити да се у то вријеме као аутори драмских радио-форми огледају и неки од водећих српских драматичара (који су истовремено и пјесници, нпр. Велимир Лукић и Љубомир Симовић, или прозаиста Борислав
Пекић), а домаћа радио-драмска продукција доживљава највише врхунце у
постојању, тако да је током шездесетих „достигла а са својим вредностима
се чак и изједначила са најрепрезентативнијим светским радио-драмама,
што потврёују признања добијена на разним меёународним фестивалима“4:
„Тај нагли успон оригиналне радио-драме, а пре свега њен изванредан квалитет, остварила је прва послератна генерација драмских писаца,
почев од Богдана Јовановића и Миодрага Ђурёевића, па преко Александра
Обреновића, Ђорёа Лебовића, Радомира Константиновића, Миодрага Павловића, Јована Христића, Ивана В. Лалића, Велимира Лукића, Светлане
Велмар-Јанковић, до Моме Капора, Гордана Михића, Светозара Влајковића и других, која се сва била окренула радио-драмским могућностима, не
затрчавајући се одмах на позорницу и велику сцену; која је, дакле, исправно
умела да одмери своје снаге у томе тренутку, али која је пре свега имала
шта да саопшти своме времену; која је успела, без претходног или посеб2

Из Биљешке о писцу (Лалић 1997: 239). Провјером у биљешци из „Нолитове едиције“ Српска драма у 25 књига, Београд, 1987, књ. 25 (радио и ТВ драма),
стр. 443, тачно датовање је у 1965. годину: премијера на Радио Београду, и објављивање у Летопису Матице српске, марта мјесеца.
3
У сценској верзији изведена је на Mалој сцени Народног позоришта у Београду.
4
И даље: „Још 1958. године радио-драма Птица Александра Обреновића
добила је Prix Italia на најугледнијем меёународном радио-драмском фестивалу, да
би током следећих година београдска радио-драма освојила још четири таква признања, док је Повратак М. Ђурёевића 1954. обишао свет а објављен је у Келну у
једној европској антологији радио-драме. Даље, 1964. по радио-драми Радомира
Константиновића Икаров лет, назив је добила једна друга антологија на немачком
језику. Само 1965. године, у дванаест земаља, на двадесет радио-станица, емитовано је 28 радио-драмских дела наших писаца“ (Поповић 1987: 8).
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ног школовања, благодарећи својој надарености и користећи страна искуства, да наёе адекватну драмску форму за жив и продубљен драмски литерарни дијалог“ (Поповић 1987: 8–9 [курзив наш]).
1. „Офелија―и „Први глумац Хамлету―
Офелија је испјевана прије 1956. године (објављена у збирци Ветровито пролеће, на страни 71, II књига, циклус Прозор пун птица; издавач: „Друштво књижевника Хрватске“, у Загребу)5, а Први глумац Хамлету
настаје 25. маја 1983. године (по пишчевом датовању); пјесма је објављена
у збирци Страсна мера („Нолит“, Београд, 1984, страна 95)6.
1.1. Лалићева мртва Офелија није Шекспирова, али (осим у основи,
у имену и у изворној „ситуацији“, нашавши смрт у води) ни шекспировска,
но нека врста метонимијске „опште Офелије“; синегдоха многих „мртвих
драгих“: Многе је реке љуљају и носе. Очи су јој плаве, широм отворене,
док „општа мртва драга“ остаје до исхода у смртоносном загрљају воде.
Шекспирову Утопљеницу сахрањују (чин 5, сцена 1, стр. 270–271)
на Гробљу, иако Први свештеник јасно вели7:
... њена смрт
Сумњива беше; и да виша власт
Није над каноном била, она би
У несвештаној земљи лежала
До последње трубе; место молитве
5

Прештампана у: Дела Ивана В. Лалића (редакција и приреёивање Александар Јовановић), први том, књ. I, Време ватре, вртови, 1. циклус, као четврта
пјесма; овдје навоёена према издању: Иван В. Лалић, Изабране и нове песме,
„СКЗ“, Београд, 1969. (избор и предговор Јован Христић), стр. 10–11.
6
Овдје се стихови наводе према издању Дела Ивана В. Лалића, трећи том,
страна 42. Интересантно је – за почетак – да су обје „наше“ пјесме са посветом:
Офелија носи посвету „за И. Ш.“ (касније верзије наводе пуно име и презиме, Ивану Шлибару), а Први глумац Хамлету „Вави, genitori―(посвећено – основано претпостављамо, будући да је то „надимак“ пјесника и театарског посленика, драматичара – Јовану Христићу, „родоначелнику“, макар позоришном?!). И док прва посвета (барем за нас) остаје „непробојна“, у случају друге основано је претпоставити да је поред интимног – пријатељског плана за „реконструкцију“ контекстуализације ове (и овакве!) посвете одлучујућа управо Христићева везаност за позоришно-драмску дјелатност, за Лалића – претпостављамо – заиста „родитељска“.
7
Наводи су донесени према: Виљем Шекспир, Драме, (Хамлет, стр. 149288), „Свјетлост“, Сарајево, 1981. Превод Живојина Симића и Симе Пандуровића
(овдје досљедно) „испјеван“ је у једанаестерцу, што слиједи Лалићева пјесма.
(Увјерени смо да се не ради о „случајности“ ни „случајној подударности“!) Превод
„поштује“ бланкверс а Лалићева рима је досљедна, укрштена, у свим катренима,
појединачно: А-Б-А-Б.
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Камење, шљунак бацили би на њу.
Ал овде су јој допуштени венци,
И девојачко цвеће, и сахрана
Са звонима и пратњом;
а опхрван болом Лаерт, уцвељени брат Офелијин, „прориче“ у шта би се
мртво тијело могло „преточити“ (Положите је на земљу, и нека/ Из њеног
лепог тела пречистог/ Изникну љубичице [стр. 271], а ваља знати да је љубичица знак вјерности). Лалићева „визија“ је сасвим друга и другачија:
... и реке те носе,
И рука твоја беспомоћно плива,
И мртве гране смрсише ти косе.
Спасена бићеш кад почнеш да трунеш
И смрт у теби почне да се љуља...
Шекспир јасно „реконструише“ (драматичарску, чин 4, сцена 7,
стр. 262) „рационализацију“ тока догаёаја који је довео до смртног исхода:
КРАЉИЦА: Крај потока је једна врба ту.
Што у огледалу воденом огледа
Своје сиво лишће. Она је ту дошла
Са необичним венцем од коприве,
Од шебоја, божура, кандилке,
Којој пастири ружно име дају,
А девојке је „мртвачки прсти―зову.
Ту, на надвијене гране се пењала
Да на њих цветни венчић обеси,
Док пуче једна гранчица неверна;
А она паде са накитом цветним
У сузни поток. Скути раширени
Донекле је ко вилу носише.
За то је време она певушила
Напеве старих песама: ко сама
Несвесна своје несреће сопствене,
И као створење роёено и вично
За тај елеменат. Ал то брзо би;
Јер натопљено одело отежа
И несрећницу јадну одвуче
Од њене песме у блатњаву смрт.
Још раније, драмски досљедно, изведена је мотивација поступака:
Офелијин „преступ“ код прислушкивања њеног разговора са данским кра74
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љевићем; осјећање кривице и гријеха као и поремећење њене поузданости
у Хамлетову љубав, што ће – све заједно – помогнуто ранијим братовљевим савјетима да не вјерује младићевим изјавама љубави, потоњим очевим
и Клаудијевим захтјевима, наредбама и упозорењима, те – коначно – очигледним примјерима лудила у коме ипак има некога метода њеног несуёеног „драгог“, окруњеног у убиству Офелијиног оца, Великог доглавника,
одвести Полонијеву кћерку у потпуно њено помрачење: ...хуче;/ У прса се
бије, па мрско отура/ Ногом и сламке; прича ствари све/ Сумњиве и тако с
пола смисла тек/ Говор њен није ништа... (чин 4, сцена пета, стр. 247).
Иван В. Лалић се – лиричарски – не бави узроцима, разлозима и мотивацијама (аристотеловски речено, не трага за складом са законима вјероватности и нужности): полази од смрти као опште, претходне чињенице;
смрти која се већ догодила, будући тиме и „позната“. Поетски оправдано –
„палимпсестски“ се ослањајући на ширу Шекспирову фабулу8 – занемарени су (претходни, стварносни) разлози и околности који су до неповратног
исхода и довели. (Многе је реке љуљају и носе/ Белу и мало подбулу од воде/
И муља пуне и слепљене косе/ Где каткад мртва грана се забоде, директан
је – неоколишни – пјеснички улазак у ужи „сиже пјесме“.) Наш пјесник се,
дакле, Офелијином смрћу бави само када „испитује“ могућност превазилажења кривице, гријеха и, коначно, спасења!
Усне Лалићеве Офелије ко труле вишње, које некуд плину нису само пука боја у спектру, него прије свега знак смрти (трулеж!); а струк биља који се сплео преко врата, само је у далеком „дослуху“ са шекспировским необичним вијенцем о коме приповиједа краљица, или набрајањем и
даровањем биља у сцени која претходи самоубиству (четврти чин, сцена
пета, стр. 253):
Ево рузмарина, то је за успомену... Ево мироёије, за вас, и кандилке; ево рутвице за вас; а ево је и за мене; назовите је трава милости недељне. О, ви морате своју рутвицу носити из другог разлога. Ево красуљка. Дала бих вам љубичица, али су све увеле... 9

8

Као и код руских формалиста, „фабула“ подразумијева шири оквир,
причу; за разлику од ужег „сижеа“.
9
Врба испод које је Офелија нашла смрт, са својим сивим лишћем симболизује „неутјешну љубав“, а и овдје сваки цвијет има посебно значење: дарује се
„одговарајућој“ особи; нпр., рузмарин је знак сјећања, употребљава се за свадбе и
сахране (Лаерту), мироёија симболизује ласкање а кандилка невјерство (Краљу),
рутвица /“трава милости недељне“/ је оличена туга (носиће је сама Офелија) и кајање (Краљици); красуљак значи пријетворност (носиће је сама у њедрима, као
опомену), а љубичице симболизују вјерност (не може их дати никоме, јер нема
вјерности у свијету)! Подсјећамо и на онај необични вијенац око Офелијиног врата,
од коприве, шебоја, божура... Код Лалића Офелијин „вијенац“ је само струк биља,
који се сплео око врата!
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О Офелијо, ниси ништа крива/ Само си слаба – ромори девета строфа – као да одговара („пресуёујући“ и опредјељујући се!) на моралну дилему коју је у темељ трагичког лика несрећне Хамлетове вјеренице (искрене
у љубави, часне у намјерама, али послушне оцу, чак и при извршењу неморалних радњи зарад ниских циљева и побуда) уткао сам Шекспир: По заповести вашој, одбила/ његова писма и ускратила му/ Да буде крај мене (други чин, сцена прва, стр. 187); пристала да учествује у прислушкивању, на
огрешење о чистоту љубави и повјерења, најбеднија и најнесрећнија/ Од
свију жена (III, 1, стр. 213).
О Офелијо,зашто немаш плача,
И снаге да се спустиш на дно воде,
Да мртва љубав живу смрт надјача
Кад смрт за тебе не би знак слободе?10
Смрт је, како вели Нортроп Фрај (2008: 97), фокусно мјесто и жаришна тачка трагедије: „Трагедија се концентрише на смрт као на суштински
догаёај у животу, и што се тиче трагичке радње, то је уједно и крај живота“; али у случају Шекспирових трагедија, чији је репрезентативни примјер
управо Хамлет (за разлику од историја и римских хроника) нема мјеста
моралним дилемама нити „подјели моралних симпатија“, него – евентуално – драматским, односно, једине дилеме произлазе из драме!11
За разлику од Шекспирове (братовљев доживљај полудјеле несрећнице: О ружо мајска, мила девојко/ Сестрице нежна, слатка Офелија!,
стр. 253), Лалићева мртва драга се смрћу „опрала“ (оксиморонски, у седмој строфи мртва љубав живу смрт надјача) од неименованог сагрешења
(изневјерене љубави?):

10

Овај завршетак седме строфе (смрт као знак слободе) истовремено асоцира, наравно, „из прве“ на знани Камијев – егзистенцијалистички, треба ли рећи
– „афоризам“ о избору властите смрти као првом филозофском питању, односно о
самоубиству као крајњем изразу „слободе“; гдје „дочитавамо“ одјек тада владајућег (заводљивог) филозофског правца, што је, у исту руку још један примјер интертекстуалности, каквима се (с обзиром на природу овога рада) нећемо посебно
бавити; осим напомене како се и Шекспир Хамлетовим ријечима (трећи чин, сцена
прва, стр. 210) готово истовјетно „одреёује“ према самоубиству (истина „хипотетички“, али ваља имати на уму будућу судбину Офелијину!): ...сам себи можеш
слободу да даш/ И голим ножићем.
11
„Какве год симпатије осјећали према Јагу, Едмунду, Магбету или Клаудију, оне су драматске, не моралне. А ипак дубина шекспировске трагедије је
аутентична [...] У аутентичној трагедији учествујемо у радњи: осуёујемо Јага и
Магбета зато што су они оно што јесу а опет су успјели да од себе начине, макар
на трен, продужетке нас самих“ (Фрај 2008: 94).
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И она није само празна љуска,
Сенка на води, непотребна, слепа,
И река не зна да смрт саму пљуска
Што у њу уёе да би била лепа.
За крај (десета строфа) остављена је поента – људска реакција – парадоксално живе „мртве Офелије“: Први пут, можда, у плач ћеш да грунеш; којoм се сугерише Офелијина смрт као пут ка спасењу. А све са наглашеним Лалићевим православно-хришћанским „изласком“ из трагичке, егзистенцијалистичке или „греховне“ ситуације: плачем, односно (макар и
накнадним, након смрти саме, тјелесне!) покајањем, духовним.
Ваља имати на уму да и код Шекспира (стр. 254) Офелија зазива
Бога и спасење своје душе, али та је молитва више декларативна, „начелна“, „опште мјесто“, готово фраза (свакако се односи на вријеме прије
„судбоносног догаёаја“): И за све хришћанске душе молим Бога. Бог нека
вас штити!
„Хришћанска религија експлицитно се појављује у елизабетанској
трагедији углавном у вези са њеном доктрином пакла, и обично има исти
сурови и унижавајући учинак као и моралност коју утјерује. [...] Бог у трагедији види се кроз измаглицу људске страсти, и ствара се по обрасцу те
страсти. [...] Егзистенцијална форма трагедије мора се измигољити, најбоље што може, испод терета вјерске доктрине гдје се 'милост и освета чудесно спајају', како каже Ајзак Вотс. Постоји библијска забрана, 'Моја је
освета', али пошто је наизглед Божја освета исте врсте као и освета окрутних и злобних људских бића, није тешко ни једном осветнику да о себи мисли као о неприкосновеном оруёу божанског гњева“ 12 (Фрај 2008: 96
[курзив наш]).
Тек плачем (покајањем) може се досегнути спасење (миљковићевском парафразом: појединачном „смрћу против смрти“, опште), које је у
случају Лалићеве Офелије, у ствари, могућност да се коначно побиједи
(оконча!) вјечита смрт на коју је Општа Офелија осуёена; мртва без погреба и сахране, без смирења: И пашћеш као звезда на дно муља; јер: Спасена
бићеш кад почнеш да трунеш (дакле, кад: И смрт у теби стане да се љуља). Плач (покајање) ће учинити да Офелија „падне“ као звезда на дно муља, односно (ако муљ изједначимо са хумусом, тј. земљом) да буде напокон
сахрањена13 (да се, тако, изравна са својом „имењакињом“, хероином Шек-

12

Н. Фрај говори о западно-хришћанском слоју у елизабетанској трагедији.
„Једна од горко пострадалих жена код Еурипида напомиње како би језиво било да смрт није крај живота. (Највјероватније се мисли на „Тројанке―,и на
разговоре Хекабе и Андромахе; напомена преводиоца С. Мацуре.) Примјећујемо
ванредну моћ, у грчкој трагедији жеље да се нечији леш сахрани, укопа на тачно
одреёено мјесто и обиљежи. Несахрањен леш, 'пљачка за псине и још гозба за птице', у хомерском изразу, оставља се да ишчезава у протоку времена; сахрана је, ба13
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спировог Хамлета), у смирењу, у избављењу од времена; најзад у спасењу
(ако се икаквом спасењу грешни смртници и могу надати)!?
Сагледавајући интертекстуалне везе поезије И. В. Лалића (пјесама
Офелија и Први глумац Хамлету) са Шекспировом драмом, задржимо пажњу и на Рембоовој истоименој пјесми Офелија (1982: 35–36), као (могућој) посредничкој – дијахронијској спони. И сама се интертекстуално „односећи“ према Шекспировој Офелији, Рембоова мртва драга је бледа, о као
снег лепа (Лалићева бела, мало подбула од воде); Плаве су ти очи понори
без дна, пјева Француз (док Србин Офелијине очи види као плаве, широм
отворене):
„Алузија је сасвим јасна јер је реч о Офелији из Шекспировог Хамлета, али и о Рембоовој песми Офелија. Лалић у Офелији развија тему
смрти као антитезу теми љубави. Интертекстуални однос се открива на нивоу алузија где се препознатљиво име књижевне традиције појављује као
подстицај за нову контекстуализацију познатог књижевног лика, теме и
судбине. [...] Лалић се посредно ослања на културну традицију, углавном
на нивоу алузија или препознатљивих књижeвних симбола“ (ШеатовићДимитријевић 2004: 62 [курзив наш]).
Јелена Новаковић у раду Иван В. Лалић и француска поезија компаративним тумачењем Лалићеве и Рембоове Офелије проналази низ заједничких, али и супротстављених ставова (2003: 56):
„Обе песме развијају тему смрти у води, 'женске смрти' која добија
вредност мита или онога што Башлар назива 'комплексом'. Али док се у
Рембоовој Офелији наслућују романтичарски трагови, Лалићева садржи и
неке реалистичке елементе. Његова Офелија је 'подбула', коса јој је 'муља
пуна' и 'слепљена', а на 'плаве, широм отворене очи' каткад падају 'радознале кише'. Рембо приписује Офелији своје сопствено трагање за слободом
које претвара у узрок њене смрти, трагање које води 'видовитости' и одвија
се кроз 'смишљено и дуго растројство свих чула'. Лалић пак као да изједначава пловидбу мртве Офелије са лутањем душа умрлих које могу да буду
избављене тек када коначно стигну у подземни свет...“ (курзив наш).
У овом компаратистичком виёењу, могуће (духовно) спасење као
коначни исход (тјелесног) пострадања, донекле је другачије (уже?) интерпретирано од нашег сагледавања: „Офелија, која за своју судбину 'ништа
(није) крива', биће спасена тек када реке престану да је носе, када падне
'као звезда на дно муља' и почне да 'труне', када потоне и урони у плодотворну земљу [...] Дакле, тек када иструли и ишчезне у свом људском постојању, Лалићева Офелија може да се 'спасе' тиме што ће се појавити у
његовим сећањима и сновима и бити присутна кроз своје одсуство...“ (Новаковић 2003: 56).

рем симболички, стварна смрт, или избављење од времена. Ова димензија теме ненаметљиво али опипљиво се претвара у Антигону“ (Фрај 2008: 97 [курзив наш]).
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Било како било, Лалићева Офелија се односи према Рембоовој као
што се и рембоовска односи према Шекспировој – с тим да се задржава и
„првостепена“ релација нашег пјесника према шекспировској – у облику
неконвенционалног типа: појединачна књижевна дјела „ступају у интертекстуални однос тако што конвенције појединих жанрова, тема и стилова
узимају као подлогу на којој ће се истакнути њихова властита иновативност“ (Павличић 1988: 164).
По врсти цитатности (као особини, тј. „својству интертекстуалне
структуре“; према одреёењу Дубравке Ораић Толић [1990: 5]), Лалићеве
пјесме се према Шекспировој драми односе илуминативно (тј. ако се у
овом испитиваном „случају“ интертекстуалних веза Лалићевих пјесама и
Шекспирове драме и може говорити о цитацији или цитирању – „интертекстуалним процесима“ – како их дефинише Д. Ораић Толић), као облик
„креативног освајања“ туёег текста; супротно илустративном, када се туёи
текстови преузимају усвајајући и њихову културну традицију.
За однос Лалићевих пјесама Офелија и Први глумац Хамлету са
Шекспировом драмом, односно за поетички поступак нашег пјесника карактеристичан је први тип (од постојећа четири, у складу са „табелом“ Д.
Ораић Толић [1990: 14–15]) из класификације интертекстуалних релација,
искључивање – интертекстуална ексклузија, најчешће испољен у алузији
(посредном ослањању на асоцијативном нивоу) и актуелизацији, тј. „новој
контекстуализацији“ препознатљивих књижевних симбола. (Насупрот
укључивању – интертекстуалној инклузији; пресјеку – интертекстуалној интерсекцији и подударању – интертекстуалној еквиваленцији.)
Коначно, Лалићева Офелија, али и Први глумац Хамлету, показују
се као интертекстуални индикати (Зоран Константиновић, Интертекстуална компаратистика, Београд, 2002), који „указују на интертекстуалну
повезаност неког текста са другим текстовима, а при томе превазилазе традиционално схватање цитата“ (Шеатовић-Димитријевић 2004: 42). Истовремено, посматране пјесме И. В. Лалића свједоче интертекстуалну компетенцију писца – као читаоца туёих текстова – који сопствени текст повезује с туёим текстовима као хипертекстом; успостављајући, повезивањем,
интертекстуални дијалог, гдје писац води „разговор“ са туёим текстом,
помјерајући га у семантичком смислу у нови знак, измијењеног значења
(уз укључивање додатних, властитих, нових знакова) у свом тексту, чиме се
„мењала и наша књижевност, култура и менталитет“ (Шеатовић-Димитријевић 2004: 43).
1. 2. Интертекстуалност Лалићеве поезије и Шекспирове драме
много је „гушћа“ (очигледнија, иако истоврсна) у случају пјесме Први глумац Хамлету:
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У реду, краљевићу: схватили смо инструкцију
Како да склопимо твоју мишоловку.
Све мора да буде примерено сврси:
Ваздух нећемо рукама тестерисати, а страст
Остаће цела, као Христов плашт. Бићемо,
Као што желиш, огледало које поруку покаже
Његову роёену слику. Краљ ће добити
Прединфарктно стање. Буктиње, буктиње, буктиње!
Наравно, посриједи је пјеснички (поново палимпсестски) д и ј а л о
г са великим „еталоном“: у првој половини пјесме (строфа од 11 стихова;
другу половину чине строфа од 9 стихова и „каплет“ – дакле – поново 11!)
дословно се евоцира познато Хамлетово упутство глумцима, за припрему
Мишоловке („представе у представи“, помоћу које ће се краљ – убица разоткрити, будући да приказује Убиство Гонцага, изведено на истовјетан начин како је Клаудије отровао свог брата, Хамлетовог оца, краља Данске [III, 2, стр. 214–215]):
ХАМЛЕТ: Па немојте сувише ни тестерисати ваздух рукама, овако; него будите у свему умерени. Јер и у самој бујици, бури, или да тако кажем, вихору страсти, морате имати и показати мере, која ће то ублажити. [...] Јер свака таква претераност промаши циљ глуме, чији је задатак, у почетку и сад, био и јесте, да буде, такорећи, огледало природе: да
врлини покаже њено сопствено лице, пороку његову роёену слику...
Актуелизовање („осавремењавање“) познате приче постиже се и на
плану језика: Лалићев Краљ ће добити прединфарктно стање; савременом
терминологијом (уз то медицинском) наш пјесник се јасно противставља
основној Шекспировој ситуацији, иако ће одмах након тога услиједити дослован навод изворне драмске реплике свију (мада овдје „неименоване“):
Буктиње, буктиње, буктиње! (стр. 223).
Лалић, наравно, „дописује“ цијели Глумчев одговор, с тим да се у
првој половини пјесме то „дописивање“ има сматрати непосредном репликом на оно што је код Шекспира претходило (одговори Првог глумца у Хамлету своде се на двије „церемонијалне“ – скоро немуште – реченице: Ја
јамчим за то вашој светлости и Ја се надам да је то код нас углавном поправљено). Као и у случају Офелије, и у пјесми Први глумац Хамлету полази се од унапријед познате ситуације (и ранијег склопа догаёаја), али и од
претпостављеног познавања и самог садржаја Хамлетових инструкција
Глумцима. Прва половина пјесме се и окончава својеврсном „рекапитулацијом“ познатога, уз увјерење како ће краљевић бити задовољан. Друга половина пјесме је резултат Лалићеве слутње и зебње, постваривање преёашње драмске ситуације у новом – аутентичном и аутономном – поетски
„закривљеном“ свијету, у коме се мијешају стварности, актери и улоге, али
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крајњи исход – убиство и смрт – остају. А све је, притом, скривена (иако не
мање стварна) пријетња; траје друга једна игра коју већ играју неименоване и неразговијетне сјенке, док Огледало је замагљено, покрети нејасни/
Шаптач се не чује:
Док четири капетана иза сцене
Играју карте, чекају на знак
Инспицијента који се, како сазнајемо
Спрема на пут за Пољску...
Значење отворене пријетње (актуелизоване Инспицијентом и његовим путем за Пољску, што је на неки начин идентично са Фортинбрасовим
походом у драми, а још „социјалистички постварене“ поново једном језичком фразом карактеристичном за новинске и новинарске „поштапалице“,
како сазнајемо!), друга половина пјесме добија поготово на кулминативној
тачки поенте, у посљедњим стиховима – каплету:
И у ту игру уклопићемо нашу
Као камен у прстен на руци твога убице.
Да ли су Лаерт, или Клаудије Хамлетове убице (обојица могу да
носе прстен на руци, оба стварни „тровачи“ који би отров могли истрести
испод камена уклопљеног у прстен) и да ли су то убице које ми овдје „тражимо“? Само онолико колико бисмо пјесму доживљавали (и тумачили) као
„реплику“ на Шекспира! Јер, призвук језивости и страве не произноси свијест о томе да ће краљевић бити убијен, но спознаја да ће глумци, они исти
глумци који су одано слиједили Хамлетову инструкцију, уредно и беспоговорно слиједити и налог за игру неког новог налогодавца... Cuius pane edo,
eius carmine cano!
Шекспиров Фортинбрас ће, по посљедњој вољи – ријечи смртно рањеног Хамлета, бити будући краљ Данске (Он има мој умирући глас; III, 2,
стр. 286), који – слично Лалићевом Хамлету у опису Првог глумца што
устаје/ Послушно и сигурно, као месечар – прихвата с тугом/ Свој срећан
удес (стр. 287). Нека/ Четири капетана изнесу Хамлета нареёује Фортинбрас (стр. 288), а и Лалићев „говорник“ призива четири капетана, који су
у пјесничкој слици постварени, савремени, тихи статисти који иза сцене
(играју карте!) чекају на знак... Оличење тихе пријетње, Лалићеви „капетани“ престају бити Шекспирови и постају именована пријетња животу не
само „краљевића“ него свих поданика власти у земљи и времену у којима
се склапа мозаик наизмјеничних клопки, мишоловки и других игара пред
којима се остаје немоћан. Свевидећи Инспицијент (који води игру иза пулта, док се Спрема на пут за Пољску; а то није Шекспирова [IV, 4, стр. 245]
Пољска, парче земље те,/ Што нема друге вредности но име, него Лалићу
савремена Пољска, обиљежена побуном у Гдањску 1980. и потоњим дога81
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ёањима!) и Четири капетана, безлична „лица“ смртоносне игре, уједно су
и узрок и посљедица, источник и утока пјеснику савременог доба; никако
Шекспирови или „шекспировски“ актери драме о крвавом расплету освете
данског принца.
Глумци, Шекспирови послушни извршиоци Хамлетове „драматизације“ Мишоловке, који у драми скоро да и немају реплика и дјеловања изван „мишоловке“, у визији Ивана В. Лалића могу да се „дочитају“ као аутоироничне „приказе“ умјетника –послушника, извршилаца свих „радова“ и
других игара које им је намијенила и „изрежирала“ воља налогодаваца,
„нових господара“. (У вријеме настанка пјесме – датоване на „Дан младости“, 25. маја, церемонијални Титов роёендан – 1983. године већ је са историјске „позорнице“ нестало Ј. Б., али су му још трајали „лик и дјело“!)
Дакле, сваковрсне неконвенционалне интертекстуалне везе Лалићевих пјесама Офелија и Први глумац Хамлету са Шекспировом драмом, од
првостепеног и најочигледнијег алузивног плана, најпослије показују мотивску и „сижејну“ конверзију и актуелизацију; једнако као што и укупан
опус нашег пјесника потврёује да је „поезија Ивана В. Лалића (је) прави
пример књижевног дела које захтева интертекстуални приступ“ (Шеатовић-Димитријевић 2004: 43).
А потврду преёашњег „увида“ – посебно у вези са „преплитањем“
Лалићеве поезије и Шекспирове драме – доноси Драган Хамовић (2003:
98), пишући о Два сонета о лобањи:
„Лалић упућује на подстицај за своје варијације о лобањи, која је
'Реквизит данског краљевића, прва/ Сцена у петом чину, што је краја/ Почетак'. У подтексту првог сонета и јесте Хамлетов монолог о лобањи, меланхолични есеј о неумиту превоёења живота у ништавило. Отуда је и први сонет о лобањи, применом поступка набрајања, сачињен као низ метонимијских ознака лобање, као што, у поменутом монологу, дански краљевић у низу примера гонета коме је могла припадати та лобања коју гробар
нехајно избацује из раке.“
Посебно занимљивим чини нам се указивање на (привидну) неадекватност „везивања“ Шекспирових стихова које Лалић наводи као мото
пјесме (The spirit that I have seen/ May be the devil, у српском преводу Живојина Симића и Симе Пандуровића Дух који видех можда је нечастив), из
завршног Хамлетовог монолога у другом чину комада (гдје Хамлет начас
посумња у поријекло привиёења у лику убијеног оца), а не из сцене на коју
„упућује“ сама пјесма (прва/ Сцена у петом чину, што је краја/ Почетак):
„Наравно, цитат је измештен из изворног контекста, и треба га разумевати у оквиру новог текстовног окружења. Одговор на ово питање, уколико га и тражимо, сасвим је неизвестан. [...] сугерише својеврстан отклон
према ономе што потоњи сонети изричу, изнад свега, чини се, према смелом инаугурисању лобање/смрти у један од суштинских елемената тајне
људског спасења, које је овде свакако вршна тематска раван. Као да се чи-
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таоцу дојављује да је реч о једном 'опасном', духовно рискантном приступу, те песник препоручује опрез, и себи и читаоцу“ (Хамовић 2003: 100).
2. Радио-драма Ивана в. Лалића „Мајстор Хануш―
Датована измеёу двије пјесме помоћу којих смо илустровали интертекстуалност поезије И. В. Лалића и Шекспирове драме (Офелија 1956, Први глумац Хамлету 1983. године), 1964/65. настаје једина драматичарска
творевина нашег пјесника, радио-драма Мајстор Хануш (која је накнадно
имала и своју сценску „живу“ изведбу на малој сцени Народног позоришта
у Београду). Уврштена у антологијски избор Радио и ТВ драма (25. књигу
капиталне „Нолитове“ едиције Српска драма у 25 књига, Београд, 1987),
као једно од умјетнички најбољих националних остварења у вишедеценијском прегледу, Лалићева драма свједочи расног писца (пјесника!) од дара.
Испјевана у бланкверсу (слободном стиху) – нимало случајно – подударно
са нашим утиском о пјесмама Офелија и Први глумац Хамлету, ова поетска
творевина је тематски и духовно наслоњена на проблем судбине ствараоца
и његовог дјела, у сразу са (окрутним, треба ли рећи?) властима. Дакле,
Мајстор Хануш је и драма о смрти! (Смрт је мајстор, без обзира одакле
долази, да се горко поиграмо са Брехтовим насловом.)
„Док је стваралац (или уметник) у своме делу, док је заједно с њим,
он је у њега сигуран, али када се дело од њега одвоји, његови путеви су непредвидљиви.
Јесам ли спреман ја, да видим дело
У коначној слободи, изван мене?
Шта ће ми рећи, и шта да му кажем?
Једно од основних питања драме гласи: 'Ко коме ватра, ко коме пепео?' и оно указује на нераздвојну судбину уметника и дела. Дело је начињено по мери уметника, оно, истина, може да се осамостали, али исто тако
уметник може и да га уништи. Чим се дело одвоји од уметника, оно постаје
незаштићено и неизвесно а често и узрок незаслужене уметникове патње.
Само уметник и дело у заједници значе нешто за уметника, закључак је
овог сложеног односа уметника и његовог дела“ (Поповић 1987: 15).
У стварима духа проналажење сродности не зависи, као у животу, од степена блискости сродства (Кољевић 1978: 380), што – наравно –
ваља имати на уму и приликом нашег спекулисања поводом интертекстуалних веза измеёу наоко диспаратних аутора, књижевних родова и времена
настанка дјела. Ноћ је била тако кратка,/ А тако дуга... рећи ће Лалић у
Мајстору Ханушу (1987: 148), као да одјекује „шекспировским“ стиховима
Бодлеровим, Буди добра, о моја боли, и смири се или Пастернаковим Хамлетом (Живот није што и поље проћи); као да се тражи и дозива са Дисовом „утопљеном душом“, То је онај живот где сам пао и ја... а сви ови по83
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етски одјеци преплићу се са Хамлетом и хамлетовским, са Шекспиром и
шекспировским:
„Тај глас се чује далеко изван оквира Шекспирове драме у којој је
поникао, и као да се већ одавно почео оглашавати на многим другим мјестима. [...] у многим књижевним дјелима као да се стално умножава и изнова раёа глас Шекспировог данског краљевића. Увијек, наиме, кад год је
неки стих из најцрњег бола роёен, а крајњим истинама заокупљен. И тај
бол-непребол, умом само још више изоштрен, даје неодољивост и дубину
људскости Хамлетовом и хамлетовском гласу“ (Кољевић 1981: 13–14).
Један зупчаник, један зглоб се макне/ У своме правом лежишту, и
трзне; пјева (драмски) Лалић, а „одјекује“ шекспировски вапај над временом ишчашеним из зглоба! Мајсторова кћерка Ана као да пред собом види,
поред грозничавог Хануша уједно и кошмарног Хамлета и слуёену Офелију, кад вели: Нејасне мисли ремете ти говор; шта је – ако не хамлетовски
уздах – вапај Мајсторов: Као да могу да поновим себе/ И да постојим са
двадесет лица!?
Да нема других и другачијих разлога и мотива, ето повода да сагледавању интертекстуалних веза Лалића и Шекспира придружимо радио-драму Мајстор Хануш. Наиме, склоност ка актуелизацији и „постваривању“,
васпостављању релација са савременом стварношћу и „контекстуализација“ – уочена и у случају интертекстуалног преплитања пјесама Офелија и
Први глумац Хамлету са Шекспировом драмом – карактеристична је не само за драматичарски „уникат“ И. В. Лалића него уопште и за тематски и
идејни приступ прве генерације српских радио-драматичара:
„Та драматургија, радио-драмска драматургија, лишена визуелне
компоненте, која се претежно развија кроз дијалог, изванредно је погодовала тим првим младим генерацијама писаца, који су пре свега желели да изразе унутрашња, егзистенцијална стања својих личности, најчешће доведених до очајања, у једном времену опште разједињености, несарадње у времену тзв. 'гвоздене завесе', атомске бомбе, берлинског зида, маёарских догаёаја итд.“ (Поповић 1987: 9).
Све се у овој драми окончава праведним велом заборава, и стваралац и његово дјело нестају без трага; памти се још само пуко име, док и
оно не престане да буде прихватано као било какав доказ, постојања и смисла...
ПРИПОВЕДАЧ: Тако је стао Сат у старом граду Прагу.
Киша и ветар и птице походили су торањ
С лишћем и годинама – да угледају само
Велике зупчанике, црне и непомичне.
Ко хоће, нека суди. Уосталом, све то је
Непоуздана прича, и докази су шкрти.
А Мајстор Хануш? Јесте, звао се Мајстор Хануш.
И звук тог имена сад све је: прича, и доказ (Лалић 1987: 166).
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Лалићев превод („СКЗ“, Београд, 1995) Тамерлана Великог Кристофера Марлоуа (Шекспировог „претходника“ и „такмаца“) свједочи додатну
везу нашег пјесника са драмском литературом, али његових изворних драма није више било. Иван В. Лалић се – као и његови исписници – окренуо
другим странама и другим путевима. Било је то у вријеме када је српска радио-драма (а сцена, телевизија и филмски сценарио, очигледно, нису били
пјесникова вокација!) почела да губи дах, престајући да нуди заводљивост
чаролије:
„Јер његова лагана низлазна линија – уочљива у годинама и деценијама које следе за овим првим таласом – управо је последица пре свега потпуног сазревања те прве генерације драмских писаца и њиховог коначног
определења, која су готово сва водила даље: ка великим позорницама,
филмским сценаријима или телевизији (тек у зачетку) а већину у област
прозе, романа, есеја или поезије, од које су многи и почели и нису је никад
напуштали“ (Поповић 1987: 11).
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INTERTEXTUAL RELATIONS BETWEEN
IVAN V. LALIĆ'S POETRY [OFELIJA (OPHELIA) AND
PRVI GLUMAC HAMLETU (THE FIRST ACTOR TO HAMLET)]
AND SHAKESPEARE'S PLAY
Summary
The Poetry of Ivan V. Lalić is a real (almost “scholarly”) example of the
literary work which simply demands intertextuality. Although in the former
analysis of his opus the attention was paid to various influences and “inter-relations” of Lalić‟s poetry with other works of the world famous poets (from the
classics, Dante and Petrarch, E. A. Poe, T. S. Eliot, Hölderlin, Baudelaire, Mallarme, Rilke, or Rimbaud, Gottfried Benn and Paul Celan to the Bible as “the
book of books”) and of the domestic authors (Serbian oral poetry, legends or national medieval literature and Byzantine literature, Serbian neosymbolists, Branko Miljković or Jovan Hristić, Sterija‟s Davorje, poems of Ilić, Kostić and Milutin Bojić), here we will pay attention to the intertextual relations between Lalić‟s
poems [Ofelija (Ophelia) and Prvi glumac Hamletu (The First Actor to Hamlet)]
and Shakespeare‟s Play.
According to the type of the intertextual relations, Lalić‟s poetic interferences with Shakespeare‟s play are allusive, with the approach of actualization;
that is unconventional intertextuality (P. Pavliĉić), and particularly interesting is
his immanent (hidden) relation of the Lalić‟s dramatist essay, radio-drama in
verses Majstor Hanut to Shakespeare‟s play.
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ВРИЈЕМЕ У ПРОЗИ БРАНКА ЋОПИЋА:
ПАДЕЖНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
Апстракт: У раду** се говори о временским падежним конструкцијама у
прозним дјелима Бранка Ћопића. Анализа је показала да писац веома често користи те конструкције као средство временског одреёивања глагола.Оне често
имају и стилску маркираност.
Кључне речи: српски језик, синтакса, падежне конструкције, временске
одредбе.

Језик писаца се традиционално узима као једини или као најзначајнији дио корпуса при изучавању савременог језика и утврёивању његове
норме. У посљедње вријеме у том погледу је друкчији приступ будући да
се дошло до сазнања да је стандардни језик полифункционалан, да служи
као средство комуникације у свим видовима дјелатности у некој језичкој
заједници. Другим ријечима, прихвата се функционалностилска разуёеност
стандардног језика. Ипак језик писаца и даље је незамјенљив при изучавању стандардног језика и утврёивању његове норме. Бранко Ћопић спада
меёу српске писце који су обогатили српски језички израз, што је одавно и
запажено1. Његов језик је нужно уврштавати у корпус при изучавању савременог српског језика. У овом раду бавићемо се једним питањем из реченице Бранка Ћопића: употребом падежних конструкција за исказивање
временских значења. Рад има за циљ да бар приближно прикаже инвентар
падежних конструкција којим се у том погледу служи Ћопић у својим прозним дјелима, односно да се утврди колико је широк његов захват у веома
богату ризницу којом на том плану располаже савремени српски језик, затим да покаже има ли каквих специфичности у погледу избора и употребе
тих конструкција. С друге стране, желимо да видимо да ли се и преко овог
језичког слоја може ући у тајну Ћопићевог књижевног дјела.
У српском језику, да се на почетку укратко подсјетимо, падежи могу исказивати временска значења на више начина – слободни, у предлошко-падежним конструкцијама, са обавезним детерминатором или у предлошко-падежним конструкцијама и са обавезним детерминатором. Смисао
употребе падежа у функцији временске детерминације глаголске радње је*

sreto.tanasic@isj.sanu.ac.rs
Рад је настао у оквиру пројекта 178021 – Опис и стандардизација савременог српског језика, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
1
Тако је још1949. Александар Белић истакао поетичност Ћопићевог језика (у: Белић 1999: 678).
**
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сте да се именском ријечју у одговарајућој падежној форми именује неки
временски одсјек за који се везује глаголом исказана радња/ситуација2. Тако се радња може детерминисати двојако: именујући тачно онај временски
одсјек у који пада радња или именујући временски одсјек прије или послије ког се дешава радња. У првом случају говори се о временској локализацији глаголске радње, у другом случају ријеч је о временској оријентацији
глаголске радње. У овом другом случају именском ријечи у падежној конструкцији исказује се временски одсјек прије кога се врши радња, конструкција има значење антериорности, или се исказује временски одсјек
послије кога се врши глаголска радња – конструкција има значење постериорности3.
Падежи служе за исказивање истовремености, локационог значења,
на сва четири наведена начина: слободни, у предлошко-падежној конструкцији, праћени обавезним детерминатором и у предлошко-падежној конструкцији са обавезним детерминатором уз именицу4. Ову функцију могу
да врше сви зависни падежи сем датива, који се у тој служби не јавља у савременом српском језику5.
Прво наводимо примјере који илуструју употребгу падежа са обавезним детерминатором у овој временској функцији.
[1]
1. ... као да сам слутио да ће ми једног дана главе доћи (Башта, 152).
2.Тек другог дана навече, док су у дворишту неке школе жвакали
недокуван кукуруз, Василије се нешто присјети ...(Башта, 126).
3. ... сиротује и пости, меће закрпу на закрпу, а онда се једног дана
огледа од главе до пете и брижно уздахне...(Башта, 131).
4. покуша он слиједећих дана да лови и ословљава све реёе госте
авијатичаре ... (Башта, 169).
5. ... Једино му, једне касне вечери, неки пијан пилот, Босанац, показа мрачне крваве очи ... (Башта, 169).
2

Даље ћемо поједностављено говорити само радња, не разврставајући
предикације на радње и ситуације.
3
Овакав начин временске детрерминације глаголске радње у нашој граматичкој и стручној луитератури познат је. Овдје се термини временска локализација
и временска оријентација користе као их је употребљавала Милка Ивић у својој
студији Ивић 1955–1956.
4
И српски језик као и сви други словенски језици карактерише то да се
локационо значење може исказивати падежима без прдлога, док се за исказивање
оријентационог значења уз падеж обавезно јавља и предлог (Ивић 1955–1956:
166).
5
М. Стевановић наводи да се датив с предлогом ка не јавља у новије вријеме, мада наводи неке примјере из старијих дјела, а да се данас чешће јавља временски датив с предлогом према и наводи чак један примјер од Иве Андрића (Стевановић 1991: 376). Меёутим, у новијој великој граматици Ивана Антонић не помиње временско значење овога падежа (Пипер и др. 2005).
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6. ... Од Славка Туке, нашег понављача, већ првих дана много смо
тога научили ... (Кланац, 233).
7. Гдје си био четрдесет прве, кад сам ја на тенкове скакао?!
(Бронзана стража, 172).
8. Памтиш ли још како је, четрдесет прве, за устаничком ордијом,
побуњеном сеоском варицом, јездио он... (Бронзана стража, 176).
9. Већ другог дана појавио се преко завјеренички утишаног колосијека представник владе из Сарајева ... (Бронзана стража, 174).
10. Јовандека се тога послијеподнева управо нешто бавио око своје
стаје ... (Бронзана стража, 177).
11. Луњајући тих дана око нашег тора, Икета и Парип случајно
пронаёоше она три коца... (Кланац, 256).
12. Једног дана, кад су се Икета и Парип опет спремали за заједничко спавање код тора и већ се унапријед хвалили, Веја предвече доёе код нашег чобанина Јована (Кланац, 255).
13. Измирише се тек једне вечери, кад је стрикан пристао да нам
прича приче (Кланац, 322).
14. Тога истог трена као да гром тресну посред разреда, смрче нам
се свима пред очима (Кланац, 258).
15. Посљедњих дана мртво се вуче по кући онај ... онај њезин
(Бронзана стража, 315).
15. Ових дана треба да оде и уреди Глогињареву кућу (Бронзана
стража, 316).
16. Сваког јутра, пола сата прије школе, он би громко повикао на
своју бројну дјечурлију (Кланац, 306).
17. Стојану се чини као да је она читаве недјеље само о томе радила (Бронзана стража, 303).
18. Тога истог трена као да гром тресну посред разреда, смрче
нам се свима пред очима (Кланац, 258).
19. Оне вечери кад је почела мећава наши се нису били баш превише забринули за нас (Кланац, 347).
20. ...читавог вијека био сам калајџија, а сад, под старост, отпадник (Башта, 114).
21. Читаве јесени он је био налегао на запуштену парцелу у атару...
(Бронзана стража, 302).
22. Видјећемо га у недјељу ако не буде отишао у село, јер она тај
дан обично вади зубе (Кланац, 267).
23. Неки дан су нам донијеле торбу пуну шљива (Башта, 177).
24. Па неки дан си казивао да те је ован ударио у леёа ... (Кланац,
236).
25. Бањац се сваки час трзао и покушавао да нешто каже ... (Бронзана стража, 326).
26. Сваки час баба Јека би застала у ходу и показала нам прстом какав цвијет ... (Кланац, 278).
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27. Свако вече узели би Икетине и моје опанке и чарапе и склонили
их дубоко испод дједова кревета (Кланац, 331).
28. Икета и ја свако јутро чекали смо трај њихов повик ... (Кланац,
307).
29. Већ други дан побрёа и шумарци изнад Црне Воде праскали су и
тресли се од пушака ... (Николетина, 24).
30. А ја, кумићу, већ трећу годину радим код одбора горе у свом селу ... (Башта, 177).
31. То муштрање трајало је читав сат ... (Кланац, 227).
32. Недјељом ујутро, кад би се бријао за оним столићем, Лазо је понешто и еглендисао са својим президентом ... (Башта, 77).
33. Суботом навече Икету и мене чека једна велика невоља ... (Кланац, 302)
34. Недјељом по подне старица се празнички облачи и полазећи из
куће најављује, оправдавајући се: – Ја ћу мало до мог Ниџе (Бронзана стража, 284).
Релативно велик број примјера наведен је да би се илустровало богатство конструкција oвог типа којим се служи Ћопић у својој прози у временском одреёивању радњи. Сама чињеница да се ради о падежним конструкцијама са обавезним детерминаторима говори о томе да је ријеч о неспецифичној лексици у неком од падежа о ријечима које саме собом не могу идентификовати временски одсјек у који пада одреёена радња. Управо
смисао одредбе и јесте у томе – да помогне издвајању неког одсјека на временској линији. Како се види, најчешће су то именице које именују неки
неиздиференциран временски одсјек: тренутак, дан, година, али нису једине. У овим конструкцијама значајну улогу имају и одредбе које стоје уз
именицу – у идентификовању времена у коме се врши радња или омогућују именици да се искаже дужина трајања радње (нпр. 20, 24, 25; 34; 32, 33),
затим, да се искаже понављање временског интервала у ком се врши радња
(нпр. 19, 29–32;). И у самој идентификације временских одсјека у којима се
врше глаголске радње Ћопић показује велику разноликост. Тако он, на
примјер, неки временски одскјек доводи у везу с неким већ прошлим истим
одсјеком: слиједећих дана (5), другог дана (10). Примјер (24) је интересантан по томе што се уз глагол свршеног вида исказује квантификација радње. Посљедња три примјера су интересантна по томе што у њима именице
у инструменталу могу самостално одреёивати временски одсјек. Меёутим,
неконгруентни атрибут се овдје може сматрати обавезном одредбом будући да служи да се именицом искаже вријеме краће од оног које она означава сама, без неконгруентног атрибута.
У нашпој граматичкој литератури се указује на чињеницу да су генитив и акузатив с обавезном одредбом синонимични кад је посриједи временска функција њихова: Јовандека се тога послијеподнева управо нешто
бавио око своје стаје – Јовандека се то послијеподне управо нешто бавио
око своје стаје. Меёутим, није могуће увијек остварити овакву замјену јед90
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ног падежа другим. Тако се у примјеру (12): Луњајући тих дана око нашег
тора, Икета и Парип случајно пронаёоше она три коца... – генитив не може
замијенити акузативом, али у случају да је именица дан у једнини акузатив
и генитив би били меёусобно замјенљиви. Исто тако у примјеру (33): А ја,
кумићу, већ трећу годину радим код одбора горе у свом селу ... – акузатив
не може бити замијењен генитивом јер тај падеж у оваквој конструкцији не
може квантификовати глаголску радњу.
Познато је да у савременом српском језику инструментал може вршити временску детерминацију глаголске радње и самостално; ту могућност у савременом српском језику има практично само овај падеж. Такву
службу инструментала илуструју сљедећи примјери.
[2]
1. Као и остале њезине другарице, још зором је полијевала и мела
дворишете (Башта, 85).
2. Чим би се, четвртком, поп Василије појавио на вратима, наши
другови, муслимани, њих десетак, излазили су напоље и трчали у сусједни
заселак... (Кланац, 250).
3. Лаже Икета, џамија је недјељом затворена (Кланац, 281).
4. Од тога дана ми навалисмо свако јутро, још зором, у пространу
кнежеву шуму ... (Кланац, 312).
5. Годинама тако, тихо и ником на сметњи, живио је бирташ Марко
Бенић ...(Башта, 166).
Инструментал исказује временски интервал у коме се врши радња;
овај интервал се неограничено понавља, ако није нечим ограничено понављање (1–4) или исказује дужину трајања радње (5). Интересантно је напоменути да оваква употреба инструментала није честа у посматраним Ћопићевим дјелима.
Знатно чешће се јављају предлошко-падежне конструкције у временској функцији. За илустрацију наводимо један број примјера из прикупљене граёе.
[3]
1. Приликом прексиноћног напада на варош, партизани су упали у
клопку (Николетина, 87).
2. Нијеси више стари Јовандека Бабић из села Глибајца, чије су ноге за вријеме устанка премјериле уздуж и попријеко читаву слободну партизанску територију (Бронзана стража, 159).
3. И сад тамо, у Прњавоу, усред најжешће битке и тарапане, неко
из наше чете дрекну... (Башта, 160).
4. Потопљен као и свака прошлост, завичај ће живјети својим животом нијеме сјенке и за ведра сунчана дана, он ће се, вјероватно, чак и назирати у сијерој мирној води језера (Башта, 192).
5.Тако се преко ноћи бивши весељак и напрдалица преобрати у
„Жалобитног Ђуру“ (Башта, 148).
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6. Изненада, као преко ноћи, спласну и повуче се њемачка сила и
ордија ... (Башта, 170).
7. Знам само да у прољеће иза наше потамњеле баштенске ограде
просине нешто љупко, прозрачно и свијетло ... (Башта, 16).
8. Ово ти је за оно што си у недјељу отишао без мене код бабе Јеке
(Кланац, 286).
9. ...за трен се сведе и затрепери поврх прве багремове живице уз
пругу (Бронзана стража, 207).
10. Једном у години, на празник Задушнице, кад су сељаци ишли да
у цркви и на гробљу пале свијеће за душу својих покојника, старац би се
сасвим измијенио ... (Кланац, 229–230).
11. Скоро сваке године, у прољеће, нашу би кућу протресао један
догаёај: (Башта, 48).
12. ... ја бих бар под старост да се проходам равним друмом, у новим ципелама ... (Бронзана стреажа, 190).
13. ... читавог вијека био сам калајџија, а сад, под старост, отпадник (Башта, 114).
14. Ту је чак и по дану било мрачно ... (Кланац, 304).
15. У пролазу крај неког коња, Веја зове Јоју Подигачу парипа (Кланац, 264).
16. ...а кад Мулић крене својим путем, Рожљика га и на поласку
пецне (Башта, 113).
17. Скрпио је нека ерава колица која су у вожњи увијек занослила
удесно (Башта, 111).
18. Најамника смо мијењали сваке године, обично о Ђурёевдану
(Башта, 39).
19. Тек у повратку кући паде нам на ум што смо пропустили ...
(Кланац, 276).
20. Тако смо из јесени у јесен, уз куцкање киша по етерниту, лагано
расли и продирали напријед (Башта 109).
21. Марушка онијемило зури у предио који се лагано окреће пред
њом са својим спокојним недогледним њивама и с часа на час шиба њезина врата (Бронзана стража, 206).
Како и наведени примјери показују, у овој групи су најчешће примјери употребе генитива и акузатива с предлозима. Ћопићев језик одражава добро ситуацију у српском књижевном језику – у обиљежавању времена
вршења радње јавља се велики број предлошко-падежних конструкција. Он
добро познаје језик, користи све конструкције које се јављају, па често и
оне фразеологизоване, као што су у примјерима пет и шест. Ове конструкције јављају се такоёе за детерминисање референцијалних и нереференцијалних радњи, неке су подједнако подобне за детерминацију једне и друге
радње, друге су првенствено у могућности да детерминишу један тип радње. Такав случај је са конструкцијом у + акузатив именица које значе годишња доба: она у нормалним околностима саопштавања детерминише не92
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референцијалне прошле и садашње радње6, као што потврёују наведени
примјери седам и једанаест. У примјерима дванаест и тринаест јавља се
специфична конструкција под + акузатив. Њена специфичност се састоји у
томе што се остварује са ограниченим бројем именица које долазе у акузативу. Ћопић ту конструкцију познаје и користи у складу с правилом које
регулише избор именица у тој конструкцији7. Четрнаести примјер илуструје могућности употребе партикула испред ових предлошко-падежних конструкција. Локативне конструкције се често јављају са девербативним именицама8. Посљедња два примјера илуструју случај везе два предлога са
истом именицом.
Нису ријетки ни случајеви са сложенијом конструкцијом: употреба
предлога именице и обавезног детерминатора. Појава такве одредбе уз
именицу регулише се истим правилима која важе за именице са обавезним
детерминатором у функцији одредбе времена уз глагол када нема предлога.
Такву ситуацију илуструју сљедећи примјери.
[4]
1. У ово доба она обично врља по шуми (Кланац, 245).
2. Шта ли је у то доба радио онај мој паметни роёак који је на вријеме клиснуо с тавана (Башта, 109).
3. На овоме свијету, изгледа, нема у исто вријеме мјеста и за бомбардере и за опчињене дјечаке ... (Башта, 110).
4. Читавог вијека навикли те да живиш антипротивно од сваке демократије и де ти сад, под старе дане, окрећи друкчије ...(Бронзана стража,
162).
5. Куку мени, на шта сам ударила под старе дане (Башта, 193).
6. У једном тренутку он поносито диже главу и важно погледа око
себе (Кланац, 283).
7. Тек у неко доба брадоња се прену из своје опчињености... (Башта,
67).
8.Трком достигосмо наше друштво управо у тренутку кад је Јоја
показивао прстом на повећи жбун (Кланац, 279).
9. Остављала га је у тренуцима кад му је највише требала ... (Бронзана стража, 293).
Овдје заслужују да се издвоје примјери четири и пет, слични су
примјерима 12 и 13 у претходној групи: уклапају се у конструкцију под +
акузатив, тако што се атрибутом сужава временско значење одсјека исказаног именицом на вриједност која је битна за избор именица у ову кон6

О овој конструкцији нешто више види у раду Танасић 1999.
О тој конструкцији у савременом српском језику види у раду Танасић
1997, у ком је дат одоговор на питање које именице могу ући у ту конструкцију,
нешто друкчији, а чини се, прихватљивији него што је својевремено понудио Ђура
Даничић.
8
О употреби падежа са девербативним именицама подробно се говори у
монографији Радовановић 1978.
7
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струкцију. У седмом примјеру имамо устаљену конструкцију неко доба,
која у основи значи касно, послије много чекања. Ова конструкција може
одреёивати прошле радње и садашње нереференцијалне. Посебно су занимљива два посљедња примјера: у њима се у служби одредбе именице јавља
клауза.
Као што смо рекли, предлошко-падежне конструкције које обиљежавању индиректну временску локализацију радње, могу имати значење
антериорности и постериорности. Примјери који слиједе илуструју оне са
значењем антериорности.
[5]
1. Тако ти се и мени деси уочи саме Нове године, љета ратног хиљаду деветсто четрдесет четврте, приликом партизанског напада на Бања
Луку (Башта 128).
2. Прије свега неколико дана Илија је добио тај сат од командира
чете (Башта 163).
3. ... а баш те ноћи, уочи доласка дједа и његова камарата, она ће ти
уснити кршно момче ... (Башта, 86).
4. Све до њена поласка то му се чини могуће, вара се и обмањује ...
(Бронзана стража, 303).
5. Остаћу горе све до зиме и пашћу заједно с лишћем (Кланац, 226).
6. Негдје до иза подне Николетина је пораздјељивао све Италијане
(Николетина, 39).
7. Пред сам продор партизана у Марушкино село, док је Бањцу поскакивало срце од њихове све ближе паљбе, дјевојка једне вечери упаде у
хамбар, одлучна, љута и задихана (Бронзана стража, 219).
8. Негдје пред подне путници стигоше до узаног мостића на смиреној рјечици са обалама укованим у сед (Башта, 159).
У овој служби јављају се конструкције предлога и именица у генитиву и акузативу. Ћопићев језик познаје и девербативне именице у овим
конструкцијама. Овдје на себе скреће пажњу шести примјер. У њему се јављају два предлога. Онај ближи уз именицу може имати значење антериорности, постериорности или истовремености; у нашем примјеру то је предлог са значењем постериорности иза. Предлог који је даље од именице даје значење цијеле конструкције.
Разумије се, у Ћопићевим дјелима јављају се и предлошко-падежне
конструкције са значењем постериорности. За илустрацију наводимо сљедеће примјере.
[6]
1. Дотужили су му већ од раног јутра, ока не дају отворити... (Башта, 134).
2. Послије дуже граје и препирке погодисмо се да мртваца игра мој
стриц Икета (Кланац, 234).
3. А послије тога, поново се успављујући, поп се у чуду питао
(Кланац, 252).
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4. Од тог дана, чим није у школи, Икета по ваздан вуче и носи брата Тодора... (Кланац, 329).
5. Ето тако, од првог сусрета, Јоји Подигачи није успјело да уплаши и потчини тврдоглавог Славка Туку ... (Кланац, 238).
6. Затуче ме тако, утуца, изгубих душу још од малих ногу (Башта,
29).
7. По завршетку молитве стриц Никола поче да отпасује свој широки опасач ... (Кланац, 304).
У овој служби јављају се генитив и локатив. И ту се предлошко-падежна конструкција може усложњавати обавезним детерминатором ако је
посриједи именица која није сама подобна да издиференцира одсјек (4 и
5). С друге стране, могу се у падежу појавити и показне замјенице које упућују на неки догаёај који служи као временски оријентир (3).
Као да је писцу било мало да једну радњу одреёује једном временском одредбом, врло често се уз један глагол јављају двије, па и три временске предлошко-падежне конструкције. Таку је у сљедећим примјерима.
[7]
1. Једног прољетног дана, друге ратне године, меёу свакодневне
посјетиоце кафане, оне с аеродрома, велики немир унесе вијест... (Башта,
167).
2. Сљедећег дана, у рано јутро, Милош се упути узаном стазом,
кроз шикару, према ивици брдског хрбата (Башта, 154).
3. Четвртком, пред подне, у наш разред долазио је поп Василије да
нас учи и пропитује вјеронауку (Кланац, 249).
4. ...а баш те ноћи, уочи доласка дједа и његова камарата, она ће ти
уснити кршно момче ... (Башта, 86).
5. Пред сам продор партизана у Марушкино село, док је Бањцу поскакивало срце од њихове све ближе паљбе, дјевојка једне вечери упаде у
хамбар, одлучна, љута и задихана (Бронзана стража, 219).
6. Послије неколико дана учитељица једног јутра, чим уёе у разред,
позва све прваке (Кланац, 258).
7. Најамника смо мијењали сваке године, обично о Ђурёевдану,
(Башта, 39).
8. Тих дана, иза Ђурёева, кад се Раде с Брдара већ био устоличио у
нашој кући, стриц Ниџо мотао се около накостријешен... (Башта, 51).
9. Једном под зиму, уочи недјеље, на заједничкој молитви, дјед испод ока опази да се његов Раде не зна ни прекрстити (Башта 51).
10. Скоро сваке године, у прољеће, нашу би кућу протресао један
изузетан догаёај: долазак новог најамника (Башта, 48).
11. Јоја Парип дознао је да кнез сваког дана, пред подне, обилази
своју шуму (Кланац, 312).
12. Једне године, о Михољдану, нашој слави, наёоше се заједно код
нас у гостима сликар брадоња, Петрак самарџија и дједов роёак Сава, некадашњи познати лопов из Лике (Башта, 44).
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13. У почетку је навраћао код ње по своју преобуку, а сад сваке суботе, пред поноћ, Марушка долази преко улице пажљиво носећи бијели
омот (Бронзана стража, 303).
14. Од тога дана ми навалисмо свако јутро, још зором, у пространу кнежеву шуму (Кланац, 312).
15. Тако ти се и мени деси уочи саме Нове године, љета ратног хиљаду деветсто четрдесет четврте, приликом партизанског напада на Бања Луку (Башта 128).
У овим примјерима налазе се предлошко-падежне конструкције са
свим падежима. Најчешће се јављају по двије конструкције, а у посљедња
три примјера уз исти глагол долазе по три падежне конструкцје у функцији
временске одредбе. Оваква засићеност реченице временским одредбама даје Ћопићевом приповиједању посебну интонацију. Он радњу исказану у реченици вишеструко овремењује, посебно му је стало да каже кад је то што
се догодило било.
Можда би се, и свакако би се, и код неког другог српског писца могло наћи оволико обиље падежних конструкција у функцији временске одредбе глагола, па се Бранку Ћопићу и не би могла приписивати нека посебна похвала за владање тим језичким средствима. Меёутим, примјери који слиједе свједоче о чињеници да је писац посебну пажњу посвећивао обавјештењима о томе кад се дешавају радње и догаёаји о којима он прича. Тешко би се могло наћи много писаца који у свом књижевном тексту граде
предлошко-падежне конструкције за именовање времена какве слиједе.
[8]
1. Једне веома хладне вечери дјед гледа нашу стару крмачу како по
дворишту купи сламке ... (Кланац, 330).
2. Једног тмурног, вјетровитог дана стриц Ниџо натовари на леёа
дјечју колијевку и поёе код попа да дијете крсте и да му даду име (Кланац,
328).
3. Заиста, већ с вечери, особито у ведре ледене ноћи, јасно би се чуло с околних шумовитих брегова оштро и гласно вучје завијање (Кланац,
331).
4. Послије кратка женина вриска и муклога гушања у тијесној просторији, с лупом су испали напоље... (Бронзана стража, 228) .
5. Послије свакојаких предлога и дуге препирке неко се сјети народног хероја ... (Бронзана стража, 230).
6. Послије толико година, кад се зими накашљем, ја сам себи кажем
... (Кланац, 334).
7. Послије проласка кроз Рашетине руке, лопужа Штакор попут
свјетлаца здимио је према својој кући (Кланац, 340).
8. Прије много и много година, на раздвоју дјетињства и дјечаштва, један мали путник опростио се баш на овој узвишици од родног мјеста ... (Башта, 189).
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9. Потопљен као и свака прошлост, завичај ће живјети својим животом нијеме сјенке и за ведра сунчана дана, он ће се, вјероватно, чак и назирати у сијерој мирној води језера. (Башта, 192).
10. У једно од најпријатнијих доба године, скоро преко ноћи, расцвјетао би се у баштици крај наше кућ црни сљез и љупко просинуо иза копљасте поцрњеле ограде (Башта, 13).
11. Он је у мирна сунчана јутра зрачио тако повјерљиво и умиљато
... (Башта, 13).
12. Сљедећег прољећа, бујног и кишовитог, сљез у нашој башти
расцвјета се као никад дотад, али старина као да га ни запазио није (Башта,
15).
13. На Михољдан, крсну славу нашу, Петрак је освитао код наше куће... (Башта, 18).
14. Остао би тако који дан, напио се, напричао, испрегледао дједове
самаре... (18).
15. Минуло је од тих невеселих дана већ скоро пола вијека, дједа
одавно нема на овоме свијету , а ја још ни данас посигурно не знам какве је
боје сљез (Башта, 15).
16. У по дана, у по ноћи, кад ти год драго, само га отворим, а он ти
цик, цак! (Башта, 17).
17. Он би тако истом једног дана изронио из прозирне поплаве
млаког михољског љета и то се одмах знало... (Башта, 21).
18. Тако је то било у незаборавна плава самарџијина времена (Башта, 26).
19. Сјутрадан, у голубије сунчано јутро, све је већ било иза мене као
сан, само сан (Башта, 32).
20. Таквих се мјеста човјек сјећа с првим сумраком, а заборавља их
с пијевцем зорњаком, који гласно најављује крај свакој чаролији (Башта,
34).
21. ... па све то наводи на саблажњиве мисли чак и усред бијела
бјелцата дана (Башта, 35).
22. Шта ли си само, чак и у жежено подне могао видјети и наслутити у распрштаној магличастој омаји око млинског точка ... (Башта, 36).
23. Баш у те чемерне дане дјед се највише насамотовао код нашег
пордовничког млина (Башта, 37).
24. Тога оскудног и никаквог прољећа, дједов роёак, »брат Сава«,
пронесе по селу ону неслану причу како је брат Раде фантазирао ...(Башта,
39).
25. С докрајченим даном погасио се и отпловио у таму и тај посљедњи кутак негдашњег дједовог свијета ... (Башта, 41).
26. Већ под саму зиму, једног сувог дана пуног оштре голомразице,
појави се дорат у нашем дворишту (Башта, 96).
27. ...већ смо хтјели тог чаробног јутра и у школу да не идемо (Башта, 60).
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28. Једном тако, уз кукурузово брање, накупи се у нашој кући читав
буљук разних потукача (Башта, 65).
29. Вратоломије долази с трешњама тичаркама, кад се дјечурлија
највише веру по воћкама и вратове ломе (Башта, 68).
30. И тако, те незамјенљиве чудесне ноћи, дјед је, жив живцат, заједно с најбољим достовима, у здрављу и весељу попио своју укопну ракију (Башта, 71).
31. Изведрен и убијелио, чак и подгојен, он стиже једног предвечерја нашој кући, наёе дједа на дрвљенику... (Башта, 80).
32. Шта је за сеоско момче био камарат у она далека вучја времена
... (Башта, 82).
33. Истом једног јесењег поподнева, пуног сувог вјетра, перја и
оштре граје чавки, испили се пред нашом кућом крупна румена људина...
(Башта, 88).
34. Свака су чуда данас могућа, особито у овај шумни дан презреле
јесени, кад чавка јасно чвакће... (Башта, 89).
35. У љето, једне чисте ивањданске вечери, нашег коња нестаде с
оближњег пашњака ... (Башта, 98).
Највише примјера потиче из Баште сљезове боје, што није ни чудо,
али нису сви из тог дјела. Простор не дозвољава да се сви примјери прокоментартишу, а тешко је издвојити неке, остаће неправедно непоменути
други ништа мање занимљиви. Ипак, треба рећи да тајна ових конструкција није у неком посебном избору именица које служе за обиљежавање времена; тајна је, најчешће, у избору одредби које их прате. Преко њих сазнајемо и какве су ноћи, јутра, дани и годишња доба у којим живе јунаци Ћопићевог приповједног свијета. Некад су ти тренуци исказани тим конструкцијама разлог оваквог или онаквог расположења самог приповједача
и/или његових јунака; други пут су ти трунци такви због расположења приповједача и/или његових јунака. У овим конструкцијама сажети су сви најлепши, али и најтужнији тренуци у њиховом животу.Тешко би се могло наћи много писаца који у свом књижевном тексту граде овакве предлошкопадежне конструкције, гдје су именице пренакићене свакојаким атрибутима, углавном какви се не јављају у других писаца. Такоёе, тешко би се могло не сложити да овакво изобиље несвакидашње граёених падежних конструкција за временско одреёивање глагола не улази у ужи круг битних језичких средстава у приповиједању Бранка Ћопића. Оваквим сликањем времена Ћопић даје својој прози онај необични сјетно-хуморни тон, по коме се
издваја меёу српским писцима друге половине двадесетог вијека (нажалост, неиспраћеног вијека до краја, незнано зашто, али избором самог писца). Нека нам буде дозвољено да овдје и завршимо једном реченицом узетом са овим овдје издвојеним из „Баште сљезове боје“: Више се није дало
разлучити с које стране стоји прави живот, а с које мјесечева варка.
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ВЫРАЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ В ПРОЗЕ БРАНКО ЧОПИЧА:
ПАДЕЖНАЯ СИСТЕМА
Резюме
В настоящей работе речь идет об употреблении падежей с временным значением в прозаических произведениях Бранко Чопича. Очень положительные оценки литературного творчества Бранко Чопича сопровождали также и высокие оценки его языка и заслуг за вклад в современный
сербский язык. Например, Александр Белич включает его в число авторов с
такими заслугами.
Автор в данной работе рассматривает употребление падежей для
выражения времени. Анализ показал, что Б. Чопич пользуется большим
числом временных конструкций, имеющихся в сербском языке. Кроме того, отмечены некоторые специфичные новообразования, которые употребляются писателем. В некоторые конструкции он вставляет существительные со значением времени, очень редко употребляемые в таких конструкциях. Встречаются также необычные сочетания атрибута с существительными во временных конструкциях.
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ЗНАЧАЈ УСТАЉЕНИХ СИНТАГМИ
ЗА РАЗВОЈ КОМУНИКАТИВНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ**
Апстракт: У раду се конкретним примерима илуструје значај устаљених
синтагми у настави страног језика. Иако полазећи од лексичког приступа, наглашава се неопходност помирења граматике и лексике у настави страног језика и
показује да ни једна ни друга не треба да буду саме по себи циљ учења језика, већ
треба да буду комплементарне и прожете једна другом, доприносећи развоју комуникативне компетенције. Такоёе, показује се да познавање устаљених лексичких спојева (и конкретно, колокација) није условљено ванјезичким факторима и искуством, већ познавањем одреёеног језика.
Кључне речи: устаљена синтагма, лексичка спојивост, колокација, колокабилност, комуникативна компетенција, лексички приступ, лексичка семантика,
настава страних језика.

Увод
Жеља свих нас који учимо неки страни језик јесте да га што боље
научимо, да се што течније изражавамо, односно, да развијемо комуникативну компетенцију која би нам омогућила што природније и спонтаније
изражавање на том језику. Да би остваривање такве комуникативне компетенције било могуће, најпре је потребно да схватимо да се језик може посматрати попут ланца коме не сме да недостаје ниједна карика, јер би он
тиме изгубио своју функцију, али и лепоту. Стога, иако је камен темељац
или основна карика у језику реч, у најширем смислу, она сама по себи није
(увек) довољна, јер се у језику најчешће и не употребљава самостално већ
у друштву других речи које једна другој кристалишу и прецизирају значење.1 Лексику, отуда, многи сматрају једним од носећих стубова вербалне
комуникације (Алвар Ескера 2003: 7). Речи нам помажу да изразимо одреёене појаве, дешавања, стања, осећања итд., али су неки од њих толико
сложени да је потребан читав низ речи којима бисмо их исказали. Притом,
у сваком језику говорници прибегавају одреёеним структурама које се често разликују од оних које користе говорници других језика. Дешава се да
*
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се такве структуре понављају, стандардизују и претварају у „окамењене“
блокове.2
Такви устаљени спојеви се релативно лако и постепено усвајају у
матерњем језику од малих ногу, у процесу учења вербализовања феномена
из нашег окружења. Меёутим, овај процес није толико једноставан када је
у питању учење страног језика. Први разлог је свакако тај што се страни језик углавном не учи у природном окружењу као што је то случај матерњег
језика. Дакле, учење страног језика је само по себи ограничено, и то из најмање три разлога (Пејовић 2003: 377–378): 1) често је „обавезно“, као што
је то случај учења страног језика у школи, услед чега није нарочито атрактивно; 2) ученици углавном немају директан контакт са страним језиком у
не уче га у природном окружењу, већ свега неколико пута недељно; 3) утицај матерњег језика. Стога је ученицима теже да схвате да сваки језик именује или може да именује и исказује исте феномене на различите, себи
својствене начине, који су некада прилично произвољни, те нема увек правила којима би се такви начини казивања и такве конструкције могле објаснити. Оне су друштвено прихваћене и стандардизоване, препознатљиве за
чланове одреёене језичке заједнице.
Значај тих конструкција најбоље се види у пореёењу језика, с
аспекта страног говорника, као у случају следећих колокација у српском и
шпанском језику: напорно радити / живети (= trabajar duro / vivir
difícilmente), оборити рекорд / очи, поглед / студента / доказе (= batir, sobrepasar, superar un récord / bajar los ojos, la mirada / suspender (a un estudiante) / refutar, rebatir las pruebas), склопити уговор / мир / пријатељство /
очи / брак (= formalizar, firmar un contrato / instaurar, establecer la paz / entablar, trabar amistad / cerrar los ojos / contraer matrimonio), избити рат / пожар (= estallar una guerra / declararse un incendio), кришка хлеба / сира (=
rebanada de pan / loncha de queso), јато птица / риба (=bandada de pájaros
/ banco de peces), итд.
Некада се ове устаљене комбинације подударају у језицима (на пример, горко плакати = llorar amargamente, опростити дуг = perdonar la deuda, итд), али је углавном већи број оних код којих то није случај. Још важније је подвући да, све и ако једна колокација има свог идентичног парњака у другом језику, то не значи да ће колокатор и у другим комбинацијама бити исти. На пример, у колокацијама положити испит и положити
цвеће / венац исти глагол се јавља у различитим значењима, и у шпанском
језику, логично, има и различите еквиваленте, те ће се у овој другој колокацији употребити глагол colocar. Из наведеног следи: веома је важно да, када учимо речи, учимо и друге са којима се оне комбинују у језику, јер неа2

У лексичком приступу заступљено је становиште да је само један мањи
број реченица резултат нове језичке продукције, а да значајан део језика чине устаљени лексички блокови који се памте као такви и који су, практично, у свакодневној употреби (Ричардс, Роџерс 2003: 134).
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декватна комбинација речи може да води ка некохерентном, неадекватном
или неразумљивом изражавању. Отуда се и у Заједничком европском референтном оквиру (ЗЕРО 2002) страни говорници посматрају као чланови
друштва који се ситуирају у различите комуникативне контексте, услед чега треба да развију низ компетенција које ће им омогућити да адекватно користе језик у тим ситуацијама. Са тог становишта, лексика је суштинска
компонента за овладавање једним језиком, односно суштинска компонента
комуникативне компетенције.
Иако тема устаљених лексичких спојева није више нова и непозната
у (примењеној) лингвистици, и премда о њој постоје већ бројни радови (неким аспектима смо се и ми бавили: Пејовић 2003, 2007, 2010), уочава се да
је проблем ових структура и даље веома изражен, најпре код самих ученика/студената, а затим и у настави језика, односно код наставника. Да ли то
значи да је ово питање остало на нивоу теорије, или да није довољно јасно
шта све подразумевају устаљени лексички спојеви, или је у питању нешто
треће, тек овим радом желимо да, на нешто другачији начин, још једном
скренемо пажњу на значај устаљених синтагматских спојева, не само када
је у питању страни, већ и када је у питању матерњи језик. Није нам циљ да
излистамо конкретне наставне активности путем којих се ове конструкције
могу обраёивати у настави, јер смо о томе писали раније (а постоје и други
бројни записи), већ ћемо се послужити конкретним примерима како бисмо
илустровали и показали њихову улогу, и то веома значајну, у учењу/усвајању страног језика.
Пре него што се осврнемо на присуство лексике у наставном процесу, ваљало би подсетити да у устаљене синтагме у ширем смислу речи
убрајамо колокације, фраземе, дискурсне формуле, па чак и пословице и
изреке. Меёутим, будући да су фраземи, дискурсне формуле и пословице и
изреке много препознатљивије у језику од колокација, чини се да је њихова
обрада у настави страног језика заступљенија и једноставнија, без обзира
на то што је њихово значење много збијеније, па и непрозирно у односу на
значење колокација. Ипак, из перспективе страног говорника, колокације
могу представљати много већи проблем него фраземи, измеёу осталог и из
разлога што се ови могу превести описно или једном једином речју, што
није случај са колокацијама, због семантичке прецизности којом се одликују (Кастиљо Карбаљо 2001). А семантичка композитивност (премда не увек
потпуна, рекли бисмо) управо их чини „мање видљивим“ као проблем.
Стога ћемо се у овом раду задржати на овом типу устаљених синтагми –
колокацијама.
Место лексике и лексички приступ у настави страних језика
Ричардс и Роџерс (2003: 133) сматрају да се методе и приступи у
настави страних језика заснивају на поимању природе самог језика, јер она
је та која одреёује циљеве и приоритете у настави. Лексички приступ тако,
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наводе аутори, почива на становишту да основне компоненте учења језика
и комуникације нису граматика, функције, концепти и слично, него лексика, односно речи и комбинације речи.3 Јер, како истиче Вилкинс (Wilkins
1972: 111, према Моранте Ваљехо 2005: 17), „без граматике се може изразити веома мало, али се без вокабулара не може изразити ништа“. На сличном становишту стоји и Луис (1993) који тврди да се граматика може објаснити кроз лексику и да је језик граматикализована лексика, а не лексикализована граматика, те да, сходно томе, више времена треба посветити настави лексике, него граматике.4
Ипак, иако се најпроблематичнијим аспектима у настави страних
језика сматрају граматика и лексика, сматрамо да ниједан од њих није, или
не би смео да буде, сам по себи циљ учења језика, што значи да граматичка
и лексичка компетенција чине саставни део комуникативне компетенције.
То можемо илустровати следећим примерима у шпанском језику:
Lola y Pedro se conocieron en Sevilla en 1990. Se casaron dos años después. Lola tenía un hijo. ('Лола и Педро су се упознали у Севиљи 1990.
Венчали су се две године касније. Лола је имала дете.')
Lola y Pedro se conocieron en Sevilla en 1990. Se casaron dos años después. Lola tuvo un hijo. ('Лола и Педро су се упознали у Севиљи 1990.
Венчали су се две године касније. Лола је родила дете.')
Наиме, ови примери показују, најпре, да употреба два различита
прошла времена суштински мења значење читавог исказа (да ли је Лола
имала дете из претходне везе или је родила дете са човеком за којег се удала). Студенти којима је матерњи језик српски, по правилу, имају велики
проблем са употребом ових времена у шпанском језику, а они су, у овим
реченицама, показатељ да граматика ипак није неважна у учењу страног језика. С друге стране, значајну улогу игра и глагол tener, за којег је потребно знати да се осим основним значењем 'имати' одликује и бројним другим
значењима; штавише, може се сматрати једним од семантички истрошених
глагола, јер је спектар значења која покрива веома широк.
Евидентно је, дакле, да је граматичке и лексичке садржаје потребено помирити, те да и једни и други морају да наёу место у учењу језика,
али је неопходно да начин и интензитет рада, као и обим садржаја, буду
прилагоёени узрасту ученика, њиховом нивоу знања и, свакако, њиховим
потребама. Тако број и врста граматичких и лексичких садржаја неће бити
исти за ученике основне и средње школе односно студенте, а разликоваће
3

У лексичком приступу се полази од тога да учење треба да буде како директно тако и индиректно. Индиректно учење изискује двоструко више времена,
поступно је, мање систематично, али је зато спонтаније, а тако и сврсисходније.
4
Луис (1993) инсистира на томе да ученицима не треба скретати пажњу
(само) на речи, односно просте лексичке јединице, већ и на сложене лексичке јединице, односно устаљене комбинације речи, те да је изузетно важно давати им што
већи input.
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се и меёу полазницима различитих курсева, који страни језик могу да уче
било да би задовољили потребу за основном, свакодневном комуникацијом, било из разлога што им је тај језик потребан за обављање одреёеног
посла (у овом последњем случају радило би се о такозваном језику струке).
Дакле, заступљеност како једних тако и других (али и културних садржаја)
варираће кроз процес сазревања ученика, уз поштовање фактора које смо
навели.
Подсетимо да је учење лексике дуго подразумевало учење листе речи, а примат у настави страног језика је имала граматика, све док се, у
оквиру наставе страног језика почев од 70-их година, лексици и вокабулару
није почела посвећивати посебна пажња и док им се није приступило са новог становишта. Последњих деценија се, коначно, доказује да је учење лексичких садржаја веома комплекснo, те је и њихово усвајање један сложен
али неминован процес. Меёутим, у једном од претходних истраживања, у
које су били укључени наставници шпанског језика у основним и средњим
школама, показало се да наставници и даље највише инсистирају на изучавању граматике (и, наводно, културе), а затим на лексици и интеракцији,
али начин на који изводе наставу указује на приступ који је у великој мери
усмерен ка садржају, са нешто слабијим фокусом на развоју вештина (Јовановић, Пејовић 2012). То подразумева недовољну активност ученика, а
управо је она неопходан предуслов да се учење заиста и догоди (Јовановић,
Пејовић 2012). Уосталом, доказано је и познато да страни говорници лакше
и брже усвајају и дугорочније памте све оно што је резултат њиховог самосталног рада и „истраживања“, а не „готов производ“ добијен од стране
професора. То уједно потврёује да постоји битна разлика измеёу рецептивног (пасивног) и продуктивног (активног) знања. А, да би се допринело
продуктивности по питању лексике, потребно је да настава обухвати следеће (Алвар Ескера 2003: 11–12):
– облик речи и њен изговор;
– граматичку употребу речи (како би без потешкоћа могла да се
употреби у одговарајућем дискурсу);
– „лексичке солидарности“ (употребна ограничења и најчешће устаљене комбинације);
– различите нивое значења у односу на претходно изнето;
– значењске односе у које одреёена реч улази са другим речима;
– разлике у односу на речи исте формалне структуре (хомонимија);
– препознавање, али и творба речи посредством одговарајућих језичких механизама (дакле, упознавање са правилима деривације, композиције и скраћивања речи, као и познавање основних јединица које у овим
процесима учествују).
Из свега наведеног јасно је да је у лексичком приступу нагласак на
квалитативном учењу лексичких садржаја: није циљ научити нове речи,
него проширити знања која имамо о њима, јер познавати једну реч не значи
само познавати њено значење или њена значења, већ и познавати њене
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комбинаторне могућности, њено понашање у различитим контекстима, дакле, „њену природу“ (Игерас Гарсија 2006б: 21). То подразумева и различите употребне нивое и регистре, односно не само правилну већ и адекватну употребу лексичких јединица, како простих, тако и сложених, што свакако треба да је неизоставан сегмент на вишим нивоима учења језика, као и
у настави језика за посебне намене.
Да резимирамо: за лексички приступ се може казати да обухвата 4
основна принципа, и то: 1) примат лексичких над граматичким садржајима;
2) усмеравање пажње на препознавање (уочавање) и памћење лексичких
сегмената или „блокова“, ради што течнијег изражавања; 3) важност синтагматског организовања речи, самим тим и колокација; и 4) важност узгредног учења лексике (Игерас Гарсија 2006б: 22).
Колокабилност лексема
Колокабилност схватамо у широком смислу као својство лексема да
се комбинују са ограниченим бројем других лексема, различитих категорија, формирајући на тај начин лексичке јединице вишег реда, које иду од
синтагме до реченице. У питању је својеврстан тип комбинаторне рестрикције5, односно ради се о рестрикцији селекције (Драгићевић 2007: 217) која, практично, постоји на свим нивоима: како код слободних комбинација,
тако и код устаљених спојева, али у различитој мери. Наиме, у случају слободних комбинација, речи се комбинују према одреёеним семантичким и
синтаксичким принципима, док код (лексичких) колокација постоји извесна лексичка и семантичка кохезија односно „привлачност“ измеёу конститутивних елемената. У ужем смислу, колокабилност се односи на рестриктивне лексичко-семантичке конструкције које одликује синтаксичка регуларност, типичност, делимична до потпуна композитивност и устаљеност
на плану језичке норме. Практично, колокабилност се у овом ужем смислу
односи на оно што се назива (лексичким) колокацијама.6
5

Комбинаторне рестрикције могу бити различите природе. Алертон (1984)
разликује четири типа комбинаторних ограничења: а) синтаксичке, што значи да
се реченице и искази формирају према одреёеним синтаксичким правилима; б) семантичке, будући да нека синтагма или реч могу бити граматички испавне, али да
немају смисла; в) фразеолошке, из разлога што постоје конструкције у којима не
важе граматичка или/нити семантичка правила) и д) прагматичке, које се односе на
употребу језика у одреёеном контексту. У трећу групу спада све оно што се данас
назива фразеолошким јединицама у ширем смислу речи, укључујући и колокације.
6
На оно што се данас назива колокацијама, или је у непосредној вези с
њима, или доприноси њиховом разумевању, најпре су указали следећи аутори:
Bally, Porzig, Firth, Lyons, Wittgenstein, Halliday, Sinclair, Coseriu, Mel´ĉuk y Zholkovsky, Hausmann, али се различитим аспектима колокација (дескриптивним, али и
апликативним) баве и: McCarthy, Lewis, Nattinger, DeCarrico, Nation, Carter, Thornbury, Aisenstadt, Bahns, Béjoint, Cop, Cowie, Farghal & Obiedat, Fontenelle, Kjellmer, Smadja, Lipka, Katz, Fodor, Шмељëв, Апресᴙн.
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Ирсула (1992) разликује три врсте селективне рестрикције: синтаксичко-семантичку (јер се колокације у великој мери разликују од језика до
језика), рестрикцију наметнуту традиционалном употребом (меёу бројним
теоријски могућим синтагмама говорници одреёене језичке заједнице
опредељују се за једну или само неке од њих), и контекстуалну (некад су
колокације „наметнуте“ одреёеном ситуацијом или врстом текста, па отуда, на пример, регистарске разлике меёу њима).
Колокације су комбинације синтагматског карактера које чине две
или више речи чије унитарно значење је (у великој мери) транспарентно,
тј. значење колокације једнако је збиру значења саставних елемената. У питању су комбинаторне рестрикције речи, будући да не могу све речи да се
комбинују са свим другим речима а да притом имају одреёено значење, већ
постоје комбинације речи које су стабилне, устаљене на плану језичке норме и појављују се увек заједно. На пример, coger un autobús ('ухватити/узети аутобус') и coger un resfriado ('ухватити/узети прехладу', „прехладити
се“), су уобичајене синтагматске комбинације које би употребио било који
изворни говорник шпанског. А како је значење ових синтагми транспарентно, страни говорник, ученик, разуме ову сложену лексичку јединицу без
већих проблема. Меёутим, када је у питању обрнут процес, односно продукција, неретко се дешава да страни говорници употребе неки други глагол (нпр. tomar, који у неким контекстима функционише као синоним глагола coger)7. Наравно, нису сви синтагматски спојеви колокације: када је
степен кохезије мањи, онда су у питању слободне комбинације речи. Тако
је, на пример, стабилнија комбинација suspender un examen („пасти на испиту“) него analizar, ver, comprender un examen („анализирати, погледати,
разумети испит“), јер се ови последњи глаголи могу применити на изузетно
велики број речи.
Степен колокабилности није сразмеран учесталости одреёене речи,
што значи да речи са широким колокационим опсегом не морају бити и
најучесталије (Којке 1996: 16). Слично томе, Луис (1997:23) истиче да, што
више значења има одреёена реч, реёа је и има мање чврстих, постојаних
колокација; и обрнуто, што мање значења има, уобичајенија је и више колоцира са другим речима. Према томе, не треба да нас чуди то што некада
наши ученици запамте неку реч или конструкцију иако она није учестала у
језику. Исти аутор илуструје овај феномен следећим примерима: док је за
реч телескоп углавном довољно значење да би се реч разумела и научила,
за реч кола / ауто могуће је навести низ речи са којима она колоцира, да би
се направиле нијансе у значењу: возити ауто, изнајмити ауто, полован
ауто, породични ауто, покварити се ауто, караван, кабриолет, џип, итд.
Дакле, ма колико се чинило чудним, није увек лако научити управо учеста-

7

У неким земљама Хиспанске Америке се услед веома израженог вулгарног значења избегава глагол coger, а уместо њега се користи управо tomar.
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ле и свакодневне речи. Да не помињемо само са колико придева бисмо, на
пример, могли да окарактеришемо нечије очи, нос, поглед, итд.
Прћић (1997: 121) наводи да је „спектар расположивих колоката
чврсто повезан с лексичким пољем у коме се они налазе, делећи бар једно
заједничко дијагностичко обележје. (...) Притом је, глобално гледано, колокациони опсег неке лексеме тим шири што је њен смисао општији – и обрнуто, специфичнији смисао лексеме узрокује њен ужи колокациони опсег“.
Један од примера су семантички истрошене лексеме (глаголи, на пример),
које могу да покрију веома широк спектар значења, услед чега колоцирају
са већим бројем речи чинећи пре функционалне него лексичке колокације.
На пример, у шпанском језику су веома учестали глаголи hacer ('чинити'),
poner ('ставити'), dar ('дати'), tener ('имати'), tomar ('узети'), итд, и колоцирају са великим бројем именица (poner en marcha ('ставити у покрет',
„укључити, покренути“), poner en funcionamiento ('ставити у функционисање', „покренути“), poner en peligro ('ставити у опасност', „довести у опасност“), итд. Меёутим, управо због широког спектра значења, који на неки
начин неутралише њихово основно значење, студенти су склони томе да их
употребљавају и у другим комбинацијама, уместо других глагола прецизнијег значења и ужег колокационог опсега (на пример tomar уместо asumir
una responsabilidad [„преузети одговорност“]).
Мреже лексичких јединица у лексикону и значај колокација у њима
Новија истраживања у психолингвистици такоёе показују да усвајање лексике не подразумева само скупове речи које ученик меморише и постепено складишти у меморији, већ да се ради о квалитативном и постепеном процесу који је мултидимензионалан и динамичан (Игерас Гарсија
2006б). У том процесу ученици праве мреже односа – фонетске, графичке,
семантичке, морфолошке, синтаксичке, енциклопедијске, па и личне, дакле, односе меёу лексичким јединицама које асоцирају и повезују нову информацију са већ познатом. То „складиште“ различитих типова лексичких
јединица и односа меёу њима чини оно што се назива лексикон. Стога, као
што смо већ истакли, научити и „знати“ једну реч (односно, лексичку јединицу) не подразумева само научити и „знати“ њено значење (или значења):
учење једне речи подразумева и могућност њеног разликовања од других,
повезивање са другим речима, употребе које има, односе које има са другим речима. Такво стварање асоцијација чини нашу лексичку компетенцију. Отуда се не може казати, на пример, да неко познаје глагол hablar уколико не зна да се у шпанском каже hablar una lengua extranjera, hablar en
público, hablar claro, hablar sin pelos en la lengua, hablar sin acento, hablar
por hablar, hablar por los codos… (Игерас Гарсија 2006б), а не, на пример,
*hablar la verdad. Из наведених примера види се да лексичке колокације и
фраземи имају истакнуту улогу у лексичкој, али и комуникативној компе-
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тенцији уопште, те их је неопходно укључити и адекватно обрадити у настави страних језика.
Боске (2004: С), уредник комбинаторног речника шпанског језика,
истиче следеће: посматрано са становишта страног говорника, ако лексикографске дефиниције и граматичка правила нису довољна да произведемо
кохерентне, природне и смислене реченице и дискурс, то је отуд што постоји нешто више; односно, за креирање таквих конструкција није нам довољно познавање ванјезичке стварности, већ самог језика; стога се таква
значења не могу извести директно из дефиниције речи, већ се морају научити.
„У прилог значају али и 'тежини' ових синтагми говори и чињеница
да их студенти страног језика углавном избегавају или пак посежу за неким другим стратегијама, попут парафразирања, на пример, често крајње
несвесно. Управо из ових разлога је и ниво њихове 'колокационе' компетенције нижи у односу на ниво лексичке компетенције“ (Пејовић 2007:
234).
Контрастивна истраживања показују да се база или нуклеус колокације углавном подудара у различитим језицима, што не важи и за колокатор. На пример, ако поёемо од лексеме ауто или бицикл као базе и запитамо се како се језички исказује радња која подразумева управљање овим
превозним средством, у српском ћемо добити колокатор возити, док ћемо
у шпанском језику исту радњу морати да искажемо двема лексемама conducir (un coche) и montar (en bicicleta). Примери попут ових потврёују хипотезу да различите језичке заједнице исказују исту реалност на различите
начине. Када не би било оваквих разлика, било би једноставно формирати
колокације у страном језику дословно преводећи колокатор у матерњем језику, што често и чинимо, погрешно, немајући свест о овом феномену (Ирсула 1992: 165).
Закључне напомене
Страни говорник који добро познаје и влада граматичким правилима која важе у једном страном језику биће способан да произведе граматички тачне исказе, али они не морају увек да звуче природно; меёутим, он
тога углавном није ни свестан. Говорник, пак, код кога је лексичка, а унутар ње и колокативна компетенција развијенија, биће у стању да произведе
природн(иј)е или мање извештачене исказе, који одговарају одреёеној говорној ситуацији. Стога бисмо колокативну компетенцију могли да одредимо као познавање колокабилних могућности лексема и способност примене тог знања у различитим комуникативним ситуацијама. Колокативни
аспект је, зато, од изузетне важности у процесу усвајања/учења страног језика, јер је управо познавање, односно непознавање рестриктивних могућности комбиновања речи у једном језику оно по чему се разликују изворни
и страни говорници. Управо на основу колокација може се одредити ниво
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познавања језика који има страни говорник, а колокације не смеју бити резервисане само за више нивое, већ морају бити укључене од самог почетка
учења страног језика. Меёутим, како су колокације по свом значењу најчешће транспарентне, јер је макар једна реч (најчешће именица или глагол)
позната и у потпуности задржава своје основно значење, оне често пролазе
незапажене и не придаје им се довољан значај или им се чак уопште не
придаје значај. Стога, учење колокација иде у прилог квалитативном учењу
лексике, односно језика уопште, јер њиховим усвајањем страни говорници
проширују свој речнички фонд и обогаћују га новим речима и конструкцијама.
Важност колокација у језику се не може негирати, баш због тога
што их страни говорници често избегавају и прибегавају другим стратегијама, углавном парафразирању. Управо те стратегије и „заобилазни“ путеви
су показатељ важне улоге коју играју у језику, али и потешкоћа које представљају. Такоёе, не треба заборавити да настава лексичких садржаја не
сме да буде изолована нити сведена на само усмени или само писани дискурс, већ интегрисана у све четири језичке вештине. Дакле, лексичка компонента мора бити повезана са осталим језичким компонентама. Коначно,
када се узме у обзир чињеница да су лексички садржаји нераскидиво повезани и са културном компонентом, јасно је да је њихово усвајање вишеструко оправдано и корисно.
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LA IMPORTANCIA DE SINTAGMAS FIJOS
PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA
COMUNICATIVA
Resumen
En el presente trabajo se demuestra la importancia de sintagmas estables
en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Aun partiendo del enfoque léxico, se
insiste en la reconciliación de los contenidos gramaticales y léxicos, puesto que
no deben ser el objetivo de la enseñanza extranjera por sí mismos, sino que han
de ser complementarios, para contribuir de esta forma al desarrollo de la competencia comunicativa. Asimismo se demuestra que el conocimiento de estos sintagmas (colocaciones, en concreto) no está condicionado por factores extralingüísticos, sino que depende del conocimiento de una determinada lengua.
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Апстракт: У раду је праћено писање полугласничког знака, вокала у, о, јери, удвојених слова, вокалног р и л, групе шт, гласовне вриједности ћ и ё, као и питање употребе слова Z на материјалу књига Горажданске штампарије. Примјери
су показали преплитање рашке и ресавске правописне школе. Иако је ријеч о књигама (Служабник, Псалтир, Молитвеник) са подручја Босне и Херцеговине, нису
запажена јача осликавања босанско-хумског правописа. Доминантне су црте ресавске правописне школе.
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Књиге Горажданске штампарије (Служабник, Псалтир, Молитвеник) представљају прве штампане књиге са подручја Босне и Херцеговине.
Настале су у штампарији Божидара Горажданина 1519–1523. године, а
2008. године фототипски су издане у оквиру научноистраживачког пројекта Горажданска штампарија 1519–1523. Значај ових књига, измеёу осталог, огледа се и у томе што су оне радећи у тешким условима успјеле очувати српску духовну традицију и културу. Историјска судбина српског народа утицала је и на црквене прилике у Босни. Кад су Турци освојили српске земље, они су наишли на Цркву која је: а) сопственом историјом оставила снажан печат на духовну баштину српског народа; б) његовала јак
култ Немањића и својих светитеља; в) својим књижевним језиком примакла се разним областима умног стваралаштва. Српска православна црква
пратила је судбину свога народа. Она је водила своју борбу за очување
традиције и опстанка под турском управом. Тако се и прва српска штампарија са подручја БиХ, а друга јужнословенска штампарија, управо, развила
у цркви.
Штампарија у Горажду отворена је у малој задужбини Херцега
Стјепана у старом средњовјековном граду у Сопотници на брду Градини,
око 3 километра далеко од Горажда. Горажде је у том периоду било у власти Косача и у историјским списима спомиње се као трговачки средњовје-
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ковни град. Село у којем је црква смјештена зове се Доња Сопотница.1 Цркву су градили мајстори из Дубровника. Саградили су је у чисто западном
изгледу са оштрим сводом и оштрим лучним појасевима са једном апсидом, без кубета и нартекса. Црква је скромна украсима.
Циљ овог рада јесте испитивање ортографских одлика књига Горажданске штампарије и то: писање полугласничког знака, вокала у, о, јери,
удвојених слова, вокалног р и л, групе шт, гласовне вриједности ћ и ё, као
и питање употребе слова Z.2
Писање полугласничког знака
Полугласници су вокали непотпуног образовања редуковани и по
квалитету и по квантитету. Испадање полугласника у тзв. слабом положају
омогућило је простор за варијацију у правопису како глагољских тако и ћирилских текстова. Конзервативна страна користи полугласнике у оба положаја. Та страна опслужује литературу црквеног карактера, и они чувају полугласнике, у највећој мјери, и у знатно каснијем периоду словенске писмености. Доказ томе су, свакако, и ове књиге. У њима има доста примјера писања оба полугланика, истина нема систематичности. Друга страна је новаторска. Њу карактерише неписање полугласника, посебно у старијој фази
нецрквених словенских текстова. Оваква „збрка“ дала је повода да се некада пише полугласник тамо гдје му и није мјесто, тј. гдје се никада и није изговарао. У књигама смо затекли писање полугласника са јером и пајерком.
Сматра се да су Срби имали најкасније до друге деценије 11. вијека у свом
народном језику само један полугласник и то „на много већој својој језичкој територији полугласник реда вокала а (који се развио касније у а), а само на подручју зетских говора полугласник реда вокала е (који се касније
развио у е )“ (Младеновић 1997: 98). Ирена Грицкат употребу само танког
јера у српској писмености доводи у везу са српско-македонским граничним
подручјем као могући терен настанка српске редакције (1975: 27-39). Александар Белић означавање полугласника са q доводио је у везу са стварањем
српске редакције старословенског језика на подручју зетских говора, одакле је писање само q усвојено на цјелокупном српском језичком подручју
(1936: 274). Бугарски научник И. Галабов сматра да је стварањем ћирилице у Преславу у тзв. Округлој царској цркви морало доћи до одреёених измјена и тадашњег бугарског црквеног и књижевног језика, који се почео
разликовати од ћирило-методијевског. Једна од измјена је још у Симеоново
вријеме могла бити и један полугалсник реда е односно а. Такво писање само са q мјесто некадашња два, раширило се у низу каснијих ћирилских текстова и ван бугарског језичког говорног подручја (Галабов 1986). Цонев
(1940: 167-168), Ђорёић (1971: 71-72) и други наводе могућност да су упо1
2
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тебу само слова q Срби могли примити и из Кратовско-злетовског писарског средишта у сјевероисточној Македонији. Дакле, научници нису сагласни у вези са настајањем обиљежавања једног полугласника. И у књигама
Горажданске штампарије устаљен је систем писања једног полугласничко
знака. Једино у Псалтиру има примјера писања оба.
Финални полугласник добро се чува у књигама Горажданске штампарије:
Сл.: vqponedelnikq (4), vqMtornikq (4), polagaetq (7), agnqcq (7`), vqhoditq
(15`), dJakonq (18`), pristMpaFtq (19), krqvq (24), naedinomq (25), hlybq (31),
darwvq (33`), poroditq (43), vlastq (54), okomq (69`), Mmira}tq (85`); Пс.: apostwlq
(2), jdinq (2), pjtq (6`), tvoemq (20`), silahq (26), Fzikq (27`), vragovq (104`), hladq
(106), kamenq (128), prazdnikq (226`), ;asq (233`), pJemq (342`); Мо.: nemo{q (1`),
tvqrqdq (7), re;etq (9), pri;e{aetq (23`), starostq (24`), po}tq (68), potomq (112`),
mramorwmq (221), dyFtq (286) и слично.3
Финални полугласник могао се изоставити испред енклитике, везника или партикуле, али ту није ријеч о испуштању полугласника у слабом
положају, већ су те ријечи средњовјековни писари схватали као цјелину, тј.
заједно, као нпр. poklan]Ftse (Сл. 70), molitse (Сл. 55), razMmyvaFtse (Пс. 325)
и слично.
Књиге су показале да су приједлози написани са оба полугласника
(vq, vx, kq, kx, sq, sx) или без полугласника (рјеёе) (v vykQ, v petkq, s tobo} (али
и sa nami)). У доста примјера посвједочен је пајерак (vqzqm [
 ago, pryslav noF,
stoetq  и слично).
У Псалтиру су посвједочени примјери и танког и дебелог јера. У
односу на Псалтир из штампарије Црнојевића, као и на Четворојеванёеље
из Мркшине цркве (1562), Псалтир из Горажда посједује велики број примјера са дебелим јером: kx mny (33), vx grady (34), vxstani (37), SxkrQ (37), sx
nami (48`), vxhodimq (195), vxzqpi (200`), slxzami (209) и слично (више о писању јерова у приједлозима и префиксима в.: Грбић 2008: 245-256).
Писање вокала у
Ћириличко писмо имало је два рјешења за обиљежавање вокала У.
То су: диграм (ou) и лигатура (M). У овим књигама заступљена су оба облика, истина први чешће:
са ou: Сл. – vqsoubotM (4), Sqvrq[ou (5`), roucy (6`), vy;nou} (15`), pokazouFtq (17`), vastoupi
(23), slou/iti (23`), roukQ (25), drougq drouga (27`), padnouti (38`), svoEmou (43), slouga (98), tisou{a (102`); са M: vqsrydM (4), rMcy (16), edinomMмM (24),
Mmira}tq (85`), molM (97`); Пс. са ou: drougJi (2), mirnou (2), allJlouJa (2`), oubogq
(50`), troudq (102`), ousta (141`), razoumyhq (142), zastouplEnJemq (160), milou}{M
3

Дат је само одреёен број примјера, као илустрација обраёиваних црта,
због ограничења обима рада и непотребности његовог удвостручавања.
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(181), brakou (241), vqkoupy (245`), praznouemq (304), са M: vxslMhq (24`), Msli[ite
(26), mMdrostq (105`), rabM (127`), darMi (178`), novM (189`), lytM (189`), p[enicM
(225`), svxtlM} (300); Мо. са ou: na[ou (1`), mou/ (4), znamjnouEtq (4`), sqdyistvou}{ou} (7), douhq (8), poslou[aetq (11), ode/dou (12`), pogrou/aEtq (14), rabou (17`),
tou/dq (100`), hvalou (172`), razouma (189`), prxmoudrosti (190`), са M: dostoinM
(3`), vqvodM (13`), vqsakomM (36`), pMtq (45), vqdomM (74), /ivM (153) и слично.
Писање вокала о
Старословенска ћирилица имала је два слова за обиљежавање овога
гласа: o и w. Омега се среће у оним примјерима у којима се налази у грчком. Споменици српске редакције старословеснског језика знају за омегу
на почетку словенских ријечи, у иницијалној групи Iw- (Iwanq), иза вокала у
ријечима страног поријекла (gewnq) и послије сугласника у несловенским
лексемама (simwnq). У положају иза сугласника ова графема је врло ријетка,
осим кад се над словом за о јави било који натписани сугласник. У обраёиваним књигама затекли смо сљедеће стање:
са о: Сл. – nepodobaEtq (3), nesolEna (3`), tvoego (5`), tamo (15`), ego (16`),
dJakonq (18`), mysto (20 ), pomeni (33`), mnogo (49`), sqtvorilq (79), gospodq (81), zlo
(94), telysno (99`), tyodorq (102`); Пс. po}{ago (2), stoetq (2`), dokoly (19`), moE
(30`), Ognq (42`), ovce (51), glasomq (75), kolq (83), roda (96), gotovo (109`), dobro
(126), pobyda (349); Мо. Edinorodnaago (5), miromq (9`), rabota}tq (11), topla voda
(16), bogo (љубче) (32), nozy (40), prizovi (45), potomq (112`), prikloni (192), zlo
(287`);
са w: Сл. Zylw (15), vqhodq (16 ), wltarq (17), darovq (33`), wbitylq (33`),
wbrazq (49`), wgla[eni (64`), wklevetalq (78`), wkan]ni (101); Пс. wrganq (2),
dwmq (6), nebw (7`), plwdq (11`), /ivwta (26`), mnw/qstvwmq (138`), radwsti
(312), nevystw (321), darwva (335`): Мо. Darwvanq (1`), rwdnQi (5), mwra (7),
wCima (10`), wbrazwmq (16), wltara (25`), Cedw (26`), slwvesa (38), zylw (43`),
wgradi (136), hwdi (141), wbiCa} (292`).
Штампане књиге показале су недосљедност по питању писања вокала о. Тако се нпр. у једној ријечи јављају обје графеме, или се иста лексема пише једном са о други пут са омега. У иницијалном положају, такоёе,
нема веће досљедности. У средини ријечи користи се и омега, али недосљедно: /ivwtq (Пс. 33), kwsti (Пс. 33), mnwgo (Пс. 34) итд. На крају ријечи
омега је врло ријетко стављена: zylw (Пс. 33), nevystw (Пс. 321) и слично.
Писање удвојених слова
Писање удвојених вокала и сугласника познато је у књигама Горажданске штампарије. Ова особина везана је за рашке рукописе. То нам говори о тијесној вези босанских и рашких текстова, тј. о утицају српског
правописног струјања на српске књиге из Босне. Из историје је позната чињеница да су босански и српски двор имали снажне културне и родбинске
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везе. Појава удвајања или редупликовања вокала одлика је уреёеног рашког правописа. Ова појава у науци није довољно историјски расвјетљена.
Намеће нам се питање: да ли је овдје ријеч о обичном маниру без неке битније улоге, или је ово удвајање имало неку одреёену функцију. Ако јесте, каква је била? У књигама Горажданске штампарије ова појава присутна је у
редупликовању вокала а.
Писање удвојених вокала
Сл.: velikaago (3`), vqsa;qskaa (17`), o;itaa (29), slavnaa (68), divnaa (68),
nykaa (87`); Пс.: drougaa (3`), dylatelnaa (3`), dobraa(7`), vqzvahqq (22`), ouga/daahq (37`), vxho/daa[e (44`), palaa (100), klevetaahou (114), istinaa (327); Мо.:
ougodnaa (5), rodnaago (5), taako (27`), tvoee (40), l}bovnaa (49), slatkaago (161),
/itqq (173), zvanaago (241), rouCnaa (266).
Уочили смо и писање удвојених сугласника:
Сл.: vqzl}blEnnago (19`), vellypi} (49), sqvrq[enna (69), podobaetti (74),
vqzl}blEnnaa (93); Пс.: reCenno (2), allJlouJa (2`), sqpisanno (3`), sqvrq[enno (5`),
vqselEnna (28`), istinni (145); Мо.: godinna (126`), grisJannoE (137), smyrynniE
(213`).
Писање удвојених сугласника, као и писање удвојених вокала, сматра се особином рашког правописа (Мошин 1972: 252), те на тај начин
књиге Горажданске штампарије показују тијесну везу са рукописима рашке
уреёене школе. Најчешће се удваја сугласник н, као и у овим књигама. У
књигама је највише потврёених примјера удвојених вокала са два а, и то и
на крају ријечи и у средини (dobraa, klevetaahou), код сугласника је то удвојено н (reCenno). Примјери су показали и удвајање приједлога (vxvqsyhq).
Питање употребе слова Z
Старословенска ћирилица имала је слово Z. Меёутим, у раном периоду редакцијске писмености ово слово није имало гласовну већ само бројну вриједност. Дакле, ово слово употребљавало се за означавање бројева.
У обраёиваним књигама наёени су примјери не само слова Z у бројној вриједности: Z! (Сл.74 ), n!Z! (Пс. 167`), Z! (Мо. 20); већ и у изговорној (гласовној): Zylw (Сл. 15), Zylw (Пс. 6) али је zylw (Пс.9), ZvyzdQ (Пс. 127), Zvyzdou
(Пс. 204): zvyzda (Пс. 209`).
Познато је да ресавска и послијересавска правописна школа уводе 
и ван обиљежавања бројне вриједности. Наиме, ресавска правописна школа уводи „правилну употребу слова „зело“ у функцији бугарског изговора
тог слова у извесним речима (...)“ (Мошин 1972: 250-262). У односу на Служабник, у Псалтиру су уочени примјери писања Z у функцији бројне и гласовне вриједности (Zylw). То је типична особина ресавског правописа.
Примјери су показали да се Z рјеёе користи, углавном се мјесто њега пише слово z: mnozy (Пс. 38), zylw (Пс. 33`), nwzy (Пс. 42) и слично. Ако
се, пак, користи, употребљено је на етимолошком мјесту: Zylo (Пс. 40), Zylw
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(Пс. 49`), Zvyzdou (Пс. 204) и слично. Потврде са Z мјесто z нису пронаёене
у књигама.
Писање секвенце ШТ
Ова секвенца пише се редовно лигатуром. Наводимо неколико примјера: Сл.: sqgry[a}{ago (17`), bl!govystvou}{o} (19), drq/e{M (26`), tvore{ou}
(50), tisou{a (102`); Пс.: skazou}{e (8`), ni{q (73`), dq{eri (94`), stoe{ei (126),
mo{emq (253`), hote{a (326); Мо.: edinou{q (14), {edrotQ (твоје) (41), a{e (63`),
e{e (68`), pra{aEtq (175`), za{ititelq (179).
Писање графијског знака јери
У вријеме настанка обраёиваних рукописа јери представља графему
са изговорном вриједношћу и. Будући да је ријеч о текстовима богослужбеног карактера, тј. о књигама које су написане српскословенским језиком, а
не народним, разумљиво је зашто смо пронашли јери у одреёеном броју
примјера, премда се оно већ у народном језику у потпуности изједначиило
са и, и премда му је и овдје гласовна вриједност и. У црквеним рукописима
покушава се очувати ћирило-методијевска традиција. Ипак, писање јери
није нормирано. Доказ томе су примјери мијешања Q и i. Јери се од 13. вијека пише несигурно у црквеној и нецрквеној употреби. И сами писари нису знали писати јери правилно, на етимолошком мјесту (Ивић, Јерковић
1982: 71). Дакле, јери се или чува у складу са традицијом (у највећем броју
примјера) или долази до мијешања.
Писање Q: Сл.: desnQE (12`), bQti (22`), pakQ (34), ;etQri (36), gry[nQ
(48`), ezQkq (56), glavQ (73), slQ[i (93`); Пс.: vqzQ (2), bQtJ} (7), EzQkQ (12),
vrazQ (45`), bezakonQE (53`), korQstq (120), pastQrou (172`); Мо.: slQ[ati (5`),
mwrqskQhq (6), satanQ (9), bQvaE (148), ZvyzdQ (181), sqbl}dQ (257), takovQE
(287`).
Дакле, углавном, присутна је досљедност у писању. Ипак, постоје и
примјери у којима се јавља јери гдје му по етимологији није мјесто, као
нпр. у Сл. izQti (50`), izQdymq (59`). У старословенском језику овај глагол
гласио је iziti, -id\, -ide[i.
Обје ортографске школе (рашка, ресавска), захтијевале су да се слово јери етимолошки употребљава. То значи да се пише на мјесту гдје је постојало и у старословенском језику. Меёутим, још у 12. вијеку долази до
мијешања Q и i у српскословенским текстовима. У књигама Горажданске
штампарије штампари су се покушавали држати норме, односно јери писати по традицији, али су пронаёени и случајеви гдје се оно неоправдано користи или замјењује другим графемама; нпр. случајеви са Q умјесто i: vrazQ
(Пс. 45`, номинатив мн. м. род), bolyznQ (Пс. 307`, генитив једн. ж. род), izbavitQ (Пс. 310, инфинитив) и слично. Пронаёени су и примјери у којима је
умјесто Q стављено слово J: telysnJe (Пс. 306`, генитив једн. ж. род), bogatJe
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(Пс. 307, генитив једн. ж. род), moudrJe (Пс. 207`, акузатив мн. м. род) и
слично.
Ван наставка ријечи, слово јери је у већини случајева на мјесту.
Умјесто i оно се јавља, нпр: vqzQskahq (Пс. 36), praznQkwmq (Пс. 189`), stQherQ
(Пс. 325`) и слично. Са друге стране, пронашли смо и примјере са i умјесто
Q: grxdin} (Пс. 206), ousli[i (Пс. 307), visokaa (Пс. 327) итд.
Обиљежавање гласовне вриједности ћ и ё
Различити правописи различито су се довијали у разрјешењу проблема обиљежавања ових гласова којих није имао старословенски језик.
Српске текстове са подручја Босне и Херцеговине карактерише, у односу
на рашке, употрема ёерва за означавање ових гласова. У рашком правопису
користе се к и г за обиљежавање ових гласова. Српскословенски језик чува
шт и жд и то се по традицији преносило на све споменике писане српском
редакцијом старословенског језика. У народном језику ситуација је друкчија. Народни говори чувају ћ и ё на мјесту редакцијског шт и жд. У књигама Горажданске штампарије нема примјера уношења елемената из народног језика: Служабник – drq/e{M (26), [qstvou}{JEh (33`), tisM{q (84), hode{e/e
(93`). Иста је ситуација и у Псалтиру и Молитвенику.: Псалтир – Ћ – re{i
(3`), no{i (25), pomo{nikq (59`), syde{i (67`), pomo{tq (68`), pomo{nikou (81),
l}be{ei (95), tQsou{a (116`), – Ђ – vx/dely (139`), outvrx/denJe (152), ro/dqstvo
(193`); Молитвеник – Ћ: nemo{q (1`), svy{ou (97`), pomo{nice (139), slou/e{imq
(268`), tisou{a (284), Ђ: dJavwlskomou (8`), dJavolq (27), arhJdJakona (229), dJakonou
(294`).
У ријечима страног поријекла присутни су спојеви ge/ke, gJ/kJ, guÈ/k.
У њима се могло г изговарати као ё или г, односно к као ћ/к. Наводимо неколико примјера: ermogena (Пс. 190), nikJtQ (Пс. 195`), lutourgJe (Пс. 195`),
kurJaCe (Пс. 198`), pelagJe (Пс. 201), vq eguÈp t y (Пс. 319), dekemvrJa (Пс. 197) и
слично.
Писање вокалног р и л
Вокално р и л пише се у књигама Горажданске штампарије према
традиционалном правопису, тј. r, l + q:
Вокално р – Сл.: /rqtvou (8`), prqvo (8`), prqsti (16), krqvq (45`), vrqgohq
(101`.); Пс.: prqvJi (2), prqstq (15), tvrqdq (25), Crqvq (27), drq/avo} (87), poCrqpaetq (192`); Мо.: /rqtavnika (4), mrqtvo (48`), pridrq/etq (154), CrqvQ (233`),
prqvQ (273).
Вокално л – Сл.: dqlgo (33), dlqgq (781), plqtq (78`), vlqka (96`); Пс.:
slqzou (5), dlq/no (7`), slq[a(32`), vqdlqgo (91`), plqtJ} (228); Мо.: plqtq (43),
slqzi (52), kqdlqgomou (108), plqtqskJE (136`), slqzami (150).
Знак изостаје само у у неколицини примјера: C}dotvorcq (Пс. 198`),
ikonoborcq (Пс. 202), skvrnou (Пс. 207).
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Резултати истраживања ортографских црта књига штампаних у
штампарији у Горажду у периоду од 1519. до 1523. године показали су преплитања правописних школа. Другим ријечима, нису постојале „чисте“ језичке ортографске школе, већ смјењивање ортографских рјешења у правцу
касније стабилизације и досљедније примјене у дијахронији. Кад се погледају не само ове, већ и друге ортографске црте ових књига (в. Самарџић
2012), увиёа се преплитање уреёеног рашког правописа и ресавског. Са једне стране, књиге показују тијесну везу са ресавском правописном школом,
нпр. увоёење Z и ван обиљежавања бројне вриједности, што се посебно
уочава у Псалтиру (Zylw). Са друге стране, књиге Горажданске штампарије
показују тијесну везу са рукописима рашке уреёене школе будући да се писање удвојених сугласника, као и писање удвојених вокала, сматра особином рашког правописа (Мошин 1972: 252), што смо пронашли и у обраёиваним књигама (dobraa, reCenno).
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ORTHOGRAPHIC FEATURES OF THE BOOKS
OF THE GORAŢDE PRINTING HOUSE
Summary
The paper analyses the writing of the semi-vowel, vowel u, o, jeri, double letters, vowel function of r and l, group št, vocal values of ć and Ċ, as well as
the question of the use of the Z letter in the books of the Goraţ de printing house.
The examples indicated the influences of both Raška and Resava orthography
schools. Although we talk about the books (Služabnik, Psaltir, Molitvenik) from
the area of Bosnia and Herzegovina, there are no relevant examples of the Bosnian-Hum orthography rules. The dominant features are those of the Resava
orthography school.
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БИБЛИОТЕКА ЦЕЛИНА МИЛАНА РАКИЋА
Апстракт: Библиотеке целине су својеврсна књигохранилишта колективног памћења, драгоцена сведочанства историјског континуитета и чувари националне културне традиције. Многе институције културе, најчешће библиотеке, архиви и музеји, поседују у својим збиркама, као раритетно благо, једну или више библиотека целина. Народна библиотека Србије похрањује библиотеке целине значајних личности наше књижевности и науке, као и личности које су обележиле
наш културни и јавни живот. У раду ћемо посебну пажњу посветити Библиотеци
целини Милана Ракића. Личну Ракићеву библиотеку је песникова супруга Милица
Ракић поклонила Народној библиотеци у обнављању. Ова библиотека има изузетну културноисторијску вредност, јер су у њој похрањене не само књиге које је Ракић чувао и волео, већ и знатан број књига које су припадале знаменитим личностима тога доба, углавном Ракићевим сродницима и пријатељима. Ова посебна
библиотека садржи 1615 његових књига и 2011 свезака часописа. Поред наших
књига, ту су и француска, бугарска, италијанска, данска, немачка, руска, енглеска,
румунска, шведска, пољска и чешка издања. Осим белетристике заступљена су и
дела књижевнотеоријског, књижевноисторијског и историјског карактера, у
складу са песниковим интелектуалним и уметничким интересовањима. Посебан
раритет је збирка дивно укоричених књига о Наполеону, као и књиге са посветама
знаменитих савременика, Ракићу и другим познатим личностима.
Кључне речи: Библиотека целина Милана Ракића, Милан Ракић.

Дуги низ година другујем с књигом, али ме и данас, често изненади
многозначност њених казивања. Поред сопствене приче, књига неретко беседи и повест својих власника, а збирке које су плод интересовања и наклоности већег броја личности, најчешће сродника, окупљене у јединствену,
заједничку колекцију јесу својеврсно породично предање. Библиотекар или
истраживач доживљава необично духовно узбуёење у додиру с књигом
или збирком књига које носе особени траг својих ранијих поседника. Те
књиге као да су преузеле делић њиховог емоционалног и интелектуалног
живота, а забелешке, маргиналије и посвете сведоче о наклоностима, тежњама, пријатељствима и сарадњи, тако да пред нашим очима, на тренутке, бљесне оживљена прошлост.
Срећа је што такве колекције често, као библиотеке целине, наставе
живот у институцијама културе и науке. Библиотека целина, која се у
стручној библиотекарској терминологији назива и посебна библиотека и
corpus separatum је откупљена, поклоњена или тестаментарно завештана
лична библиотека и она се чува као целина или због своје културне, научне
и историјске вредности или због значаја и угледа личности која је библио*
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теку формирала и поседовала. Те личностису, најчешће, познати научници,
књижевници, јавни радници или, реёе,пасионирани библиофили. Стога су
у тим личним библиотекама похрањена не самo књижевна и научна ауторска дела тих негдашњих власника, него и друго интелектуално благо –
књиге које су волели, које су их инспирисале, из којих су сазнавали и богатили ум и душу, рукописи њихових објављених и необјављених дела, као и
велики број периодичних публикација. Неретко ове колекције садрже и
примерке старих и ретких књига, фотографије, албуме, разгледнице, картографску граёу, гравире, музикалије, фонодокумента, плакате, осмртнице,
преписку, архивску граёу, лична и друга документа, разне предмете, претежно личне, уметничке слике, углавном портрете, делове намештаја, па и
комплетне радне собе. За шири круг корисника свакако су најдрагоценије
књиге и периодика. У збирци књига, од којих су многе на страним језицима, велики део обично чини секундарна литература – речници, енциклопедије, лексикони, понекад веома ретки. По правилу у периодици су најзаступљенији часописи, наши и страни, али и новине, алманаси, календари, као
и исечци из новина који се односе на одреёену тему или личност. Отуда
библиотеке целине јесу драгоцене ризнице за свестрана културолошка,
историјска, књижевна и научна истраживања и незаменљив су путоказ
онима који проучавају живот и стваралаштво њихових власника. Треба нагласити и да су посебне библиотеке непоновљиве и уникатне, па се зато чувају као музејски заштићена целина, најчешће у спомен-собама.
Збирка corpus separatum-а Народне библиотеке Србије садржи библиотеке следећих власника: Тихомира Ђорёевића (1868–1944), академика
и професора Универзитета у Београду, плодног писца из области етнологије и фолклора; Веселина Чајкановића (1881–1946), академика и професора
Универзитета у Београду, преводиоца с класичних језика, етнографа и етнолога, који је објавио капиталне студије о религији и фолклору код Срба;
Михаила Динића (1899–1970), академика, професора Универзитета у Београду, историчара који је објавио документа из Дубровачког архива и велики број расправа из историје Србије, Босне, Дубровника и Хрватске у средњем веку; Петра Колендића (1882–1969), академика, професора Универзитета у Београду, књижевног историчара чији стваралачки опус чини велики
број студија и расправа из наше старије књижевности, нарочито дубровачко-далматинске; Милана Ракића (1876–1938), једног од највећих српских
песника, академика, дипломате, која ће овим радом и бити представљена;
Милоша Ђурића (1892–1967), академика и професора Универзитета у Београду, хеленисте, филозофског писца и знаменитог преводиоца Хомера,
Платона, Аристотела, Есхила, Софокла, Дјуранта, Адлера, Јунга; Јорја Тадића (1899–1969), академика, историчара, професора универзитета, који се
бавио средњовековном историјом Дубровника, као и темама из српске и јеврејске историје; Милоша Црњанског (1893–1977), писца, чије литерарно
деле досеже сам врх наше књижевности; Јована Пејовића (1887–1980),
правника, адвоката и судије, учесника балканских и Првог светског рата,
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који је имао богату библиотеку из области права, економије и филозофије;
Душана Петровића Шанета (1914–1977), политичара; сестара Љубице Јанковић (1894–1974) и Данице Јанковић (1898–1960), утемељивача наше етнокореологије и етномузикологије, које су засновале нашу науку о народним играма, а најзначајнији плод њиховог рада је заједничко дело Народне
игре; мајке Милице Продановић (1897–1992), значајне личности нашег библиотекарства и дугогодишњег управника Универзитетске библиотеку у
Београду и ћерке Борјане Продановић (1930–1994), професора позоришне
режије на Факултету драмских уметности, режисера и театролога; Љубомира Мицића (1895–1971), књижевника, глумца, покретача и уредника часописа Зенит; супружника Оливере Младеновића (1914–1988), етнолога и
етномузикола, слависте и преводиоца и Живомира Младеновића (1910–
2011), научног саветника САНУ, историчара књижевности и преводиоца;
Милоша Јевтића (1935–), публицисте, новинара, аутора циклуса емисија
„Гост Другог програма Радио Београда“; Љубице Цуце Сокић (1914–2009),
академика, сликара и професора Ликовне академије у Београду.
Библиотеку целину Милана Ракића сачињавају књиге и друге публикације више власника који су кроз неколико генерација били у блиским
породничним, сродничким или пријатељским везама, a сви су они, у свом
добу, били знамените личности. А ова колекција употпуњава животописе
сваког од творца ове збирке, јер многе књиге сачуване у овој библиотеци
говоре, не само о интелектуалним и књижевним интересовањима власника,
већ откривају и понеку људску тајну. Посвете, записи на маргинама, аутографи, забележени датуми и места, уметнута писма, разгледнице, дописнице, фотографије, подсетнице, исечци из новина – све то оживотворује и
чини блиским те негдање књигописце и књигољупце.
Највећи број књига у овој библиотеци je припадао самом Милану
Ракићу и све оне верно одсликавају његов животни пут, његова интересовања и дужности, његова пријатељства и познанства, причајући о ерудити
и господину, песнику, интелектуалцу и цењеном дипломати, личности уваженој код нас и у свету, европски широкој и патриотски оданој. Остале
књиге су припадале његовом деди по мајци Милану Ђ. Милићевићу1, оцу

1

Милан Ђ. Милићевић, етнограф, историчар, педагог, приповедач, роёен
је у Рипњу 4. јуна 1831, а умро у Београду 4. новембра 1908. Пошто је завршио
богословију, службовао је у Министарству просвете, Министарству унутрашњих
дела, био секретар и начелник Кнежеве канцеларије од 1860. до 1861, и потом, до
1880, секретар Министарства просвете. У Министарству унутрашњих дела био је
начелник Полицијског одељења до 1884, а наредне две године помоћник министра. Библиотекар Народне библиотеке у Београду био је од 1886. до 1897, и затим, до пензионисања 3. априла 1899, члан Државног савета. Био је члан, па председник Српске краљевске академије, а бројна дела су му поглавито етнографскогеографског и историјског карактера: Кнежевина Србија; Краљевина Србија; Поменик знаменитих људи у српскога народа новијега доба; Додатак Поменику; Кнез
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Мити Ракићу2, супрузи Милици3, њеном оцу Љубомиру Љуби Ковачевићу4, њеном брату, а Ракићевом другу из детињства Владети Ковачевићу5,
Милош у причама; Караёорёе у говору и твору. Брижно се старао о свом унуку –
имењаку Милану и утицао на формирање његове личности.
2
Димитрије Мита Ракић, политичар, економиста, публициста и преводилац, роёен је 27. октобра 1846. у Мионици, месту које су његови преци и основали, а умро у Београду 5. марта 1890. Велику школу је завршио у Београду, студије
наставио у Минхену, Цириху, Гетингену и Лондону. Био је ожењен Аном, ћерком
Милана Ђ. Милићевића и са њом имао сина Милана и кћерке Љубицу и Милицу.
Радио је прво као професор гимназије у Шапцу и Београду од 1871. до 1873, потом
био уредник листа Време 1874, затим службовао у Министарству финансија и Министарству иностраних дела до 1881, потом био председник Пореске управе, да би
постао министар финасија у кабинету Николе Христића 1888, после чије оставке је
пензионисан 1889. Члан Српског ученог друштва постао је још 1872. године. Објавио је књиге: Порези – покушај за студију; Један лист из физике социјалне; Железничко питање; Против варалица политичких. Урадио је и нацрт Закона о слободи штампе из 1881. године. Писао је чланке и приказе из разних области, па чак о
синтакси и ортографији. Преводио је са немачког, енглеског, француског, руског и
пољског језика. Од тридесетак дела које је „посрбио“ најзначајнија су: Сила и материја, Лудвига Бихнера; Историја умног развића Јевропе, Џона Вилијама Дрејпера; Идеје, Хајнриха Хајнеа; Јадници, Виктора Игоа (први превод Игоа у нас);
Приповетке, Николаја Гогоља. Сматран је, због префињености и топлине душевне, једном од најотменијих личности тадашњег Београда.
3
Милица Ракић је роёена 1884. као друга од пет кћери Љубомира Ковачевића, а умрла 1975. Била је „лепа као сан и отмена као кнегиња“. Префињена и
образована, била је изванредна подршка свом супругу, уваженом дипломати. Бавила се етногрфским радом и била одличан пијаниста.
4
Љубомир Ковачевић историчар, професор Велике школе, државни
саветник, политичар, напредњачки првак, роёен је 16. јануарa 1848. у Петници, а
умро 2. децембра 1918. у Врњачкој Бањи. На Великој школи у Београду завршио
је Природњачки одсек. Oд 1870. je био суплент у Неготину, након две године
прешао је у Учитељску школу у Крагујевцу, која се потом сели у Београд, где је
он њен управитељ од 1881. до 1894. Предавао је историју на Великој школи и то
1894. и од 1897. до 1901, потом је био министар просвете у кабинету Стојана
Новаковића 1895, 1897. и 1901. Био је члан Српског ученог друштва, а као
редовни члан Српске краљевске академије био је прво секретар Одсека за друштвене науке, а затим и главни секретар, и то од 1906. до 1912, када је изабран за
државног саветника. Бавио се национаном историјом, поглавито средњевековном,
тражећи научну истину тамо где се романтичарска историографија држала
традиције. Унапредио је и помоћне историјске науке радовима из области
нумизматике и историјске географије. Објавио је дела: Знамените властеотске породице средњег века; Деспот Стефан Лазаревић за време турских меёусобица
(1402–1413); Најстарији бугарски новац; Два непозната босанска новца; И опет
краљ Вукашин није убио цара Уроша; Вук Бранковић; Неколико питања о
Стефану Немањи; Жене и деца Стефана Првовенчаног; Историја српског
народа. Био је активан у многим ондашњим српским културним и научним
институцијама, па и председник Српске књижевне задруге, члан Просветног
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Ракићевим сестрама Милици и Љубици, Милану Гролу6, са којим је Ракић
пријатељевао од младост и чија је супругу била његова сестра Љубица. У
овој колекцији има и књига Велимира Рајића, брата од тетке Ракићеве супруге Милице, као и њених сестара Видосаве7 Станке и Оливере и роёака
савета, Одбора Чупићеве задужбине, Задужбине Илије М. Коларца, Српског археолошког друштва, Друштва светог Саве, Позоришног одбора. Имао је са супругом
Драгом сина Владету и пет кћери: Станку, Милицу, Јелену, Видосаву и Оливеру.
5
Владета Ковачевић је роёен 7. маја 1882. у Београду. Права је завршио у
Паризу, кратко био службеник у суду, да би, као веома образован и стручан, био премештен у Министарство иностраних дела. Прво је био писар у нашем конзулату у Скопљу, а затим је унапреёен за секретара у пропагандистичком одељењу.
Као резервни коњички наредник учествовао је у Првом балканском рату и у
Кумановској бици погинуо на Младом Нагоричану 10. новембра 1912.
6
Милан Грол, државник, министар, управник позоришта, роёен је 12.
септембра 1876. у Београду, где је и умро 3. децембра 1952. Завршио је књижевност на Великој школи у Београду, а од 1900. до 1902. је, ради усавршавања, боравио у Паризу и Лозани. Затим је био професор у Неготину, па у Трећој,
Првој и Другој гимназији у Београду. Оженио се Љубицом Ракић 1909. и са њом
имао сина Војислава и кћер Милојку. Био је драматург, па управник Народног
позоришта у Београду од 1. јануара 1911. до пензионисања 22. фебруара 1924. Основао је 1909. и Глумачку школу при Народном позоришту. У политику је ушао
одмах након завршетка студија, као припадник левог крила Самосталне радикалне
странке, да би 1913. постао члан Главног одбора. Од августа 1924. је подсекретар
у Министарству спољних послова, затим посланик у Цариграду. На изборима
1925. и 1927. биран је за народног посланика Демократске странке чији је председник постао фебруара 1940. Био је министар просвете и министар саобраћаја. У
избегличкој Влади у Лондону био је министар до септембра 1943, потом се вратио у земљу, да би од 5. марта до августа 1945. био потпредсеник у првој влади послератне Југославије. Уреёивао је, неке и покренуо, следеће политичке листове:
Дневни лист, Одјек, Недељни гласник, Народ, Демократија. Био је управник
Коларчевог народног универзитета и члан и председник Пен-клуба. Од 1. јануара
1907. је био члан уреёивачког одбора Српског књижевног гласника, а од 1. јула
1939. до 6. априла 1941. његов власник и одговорни уредник. У часопису је водио
од 1929. до 1939. рубрику Кроз књиге и догаёаје под псеудонимом Повремени. Објављивао је чланке из области унутрашње и спољне политике, историје, југословенске и страних књижевности, књижевне теорије и критике, портрете глумаца, позоришне приказе. Његова најзначајнија дела су: Две године заблуда и лутања; Женевска конвенција о југословенском уједињењу; Из позоришта предратне
Србије; Из предратне Србије; Позоришне критике; Републиканска демократија;
Лондонски дневник : 1941–1945; Искушења демократије; Кроз две деценије Југославије.
7
Видосава Ковачевић је роёена у Београду 28. маја 1889, где је и умрла 11.
септембра 1913. Породични кум Стојан Новаковић дао јој је име Видосава, јер је
роёена пред овај празник. Завршила је Уметничку школу у Београду , а почетком
је 1912. отишла у Париз на Academie Julien. Била је меёу најталентованијим сликарима тога доба, па, иако је преминула веома млада, оставила је веома добра
дела меёу којима је и један Ракићев портрет.
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Милована Глишића. Ту су и књиге или пак посвете на књигама Ракићевих
пријатеља, сарадника, млаёих и старијих поштовалаца – Јована Дучића,
Богдана Поповића, Растка Петровића, Ивана С. Шијаковића, Косте Куманудија, Војислава Маринковића, Ракићевог пријатеља од младих дана и
многих других.
Милан Ракић, песник, академик, дипломата, позоришни критичар,
добровољац, роёен је у Београду 30. септембра 1876. године, у породици са
интелектуалном традицијом, а родоначелником породице се сматра знаменити устаник Рака Тешић8. Ракић је у родном граду завршио основну школу, матурирао у Другој београдској гимназији 1894. и исте године се
уписао на Филозофски факултет, да би наредне, по молби, прешао на Правни факултет. Како му је било само 14 година када му је умро отац, и како је
породица била слабог материјалног стања, за наставак школовања је било
пресудно што је добио благодејаније Фонда „Милан Марић“, па је октобра 1898. наставио студије у Паризу и 1901. их завршио. Од 1902. је био
чиновник Извозне банке, па писар у Министарству финансија, а јула 1904.
долази у Министрство иностарних дела и у дипломатској служби остаје до
краја каријере. Милан Ракић се јануара 1905. оженио Милицом, ћерком познатог историчара Љубомира Ковачевића, да би већ априла исте године
отишао у Приштину за вицеконзула. Затим је био вицеконзул у Скопљу,
па се опет 1906. вратио у Приштину, потом одлази у Солуну 1907, и по
трећи пут долази у Приштини 1908, где постаје шеф конзулата 1909. и борави све до 1911. Ракићи су кратако били у Београду, да би Милан по избијању Првог балканског рата 1912. постао добровољац у чети војводе Вука. За показано изузетно јунаштво и патриотизам краљ Петар Први га је за
одликовао Златном медаљом за храброст. Постављен је за генералног конзула у Скадру 1914, али због избијања Првог светског рата није ступио на
дужност, већ је у наредном периоду био на служби у ресорном Министарству у Нишу. За саветника нашег посланства у Букурешту постављен је
1915, а крајем наредне за отправника послова у Стокхолму. Затим је неколико месеци био саветник у Лондону, да би 1918. био постављен за посланика у Копенхагену и Ослу (Кристијанији). Од 1921. је посланик у Софији,
па од 1927. до 1933. у Риму. На тој дужности је и пензионисан. Ракићи су
8

Рака Тешић, храбри устаник и истакнути борац у оба устанка, роёен је
1773. у Мионици. У Сарајеву је „учио књигу“ и сарачки занат. У Првом и Другом
устанку је био буљукбаша. Потом је био старешина над 10 села, да би 1816. постао
обор-кнез Колубарске кнежине Ваљевске нахије. Члан првог Духовног суда –
Конзисторије постао је крајем 1822. у Крагујевцу, а 1823. попечитељ просвештенија, али је ово именовање било само фиктивно, јер је ухапшен због увреде кнегиње Љубице и у затвору батињан. На Божић исте године, 25. децембра, умро је у
Крагујевцу и сахрањен у селу Рибници поред цркве чији је ктитор био. Рака је
имао три сина: Николу, Јеврема и Владимира. Други син Јеврем је био капетан Среза посавског, а потом и Среза колубарског и са женом Мартом имао сина Миту.
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захваљујући високој друштвеној отмености били центар дипломатског кора, а самом Ракићу су и владари држава у којима је био у дипломатској
служби исказивали посебно поштовање. За дописног члана Српске краљевске академије изабран је 1922, а за правог (редовног) члана фебруара
1934, али због болести није одржао приступну беседу о Љуби Ненадовићу.
Био је од 1934. председник ПЕН клуба Србије. Исте године је купио аутомобил, похаёа шоферску школу и возио од Париза до Београда. Разболео
се, па је оперисан у Паризу јула 1936, а априла наредне године се вратио у
Београд. У Санаторијум др Готлиба на Сребрњаку код Загреба је дошао 24.
јуна 1938. и ту је и умро 30. јуна 1938.
Коста Ст. Павловић9, Ракићев пријатељ и комшија, пише да је он
био осредње висине, увек беспрекорно одевен, лица правилног, нешто косих али увек благо насмејаних очију. Пошто се као млад за један бал прерушио у мандарина остао му је надимак Кинез, док му је други надимак
био Миле Рачи. Док Милан Јовановић Стоимировић бележи да је Ракић
имао дивне душевне и духовне дарове, био бритког ума и топлог срца, ванредно начитан, зналац филозофије и француске књижевности, познавалац
музике и савршен друг и пријатељ. Код Милана Грола читамо да је спој
различитих позитивних утицаја оца Европљанина и деде Шумадинца дао
Ракићеву особеност – чврсто јединство ума и духа, склад емоција, карактера, поимања и делања, те да је захваљујући здравим коренима из којих
је поникао превазилазио тешке часове душевних криза.
Прве песме (Шуме бокори, Долап) објављене су му у Српском књижевном гласнику 1902, а њих је часопису, без Ракићевог знања, послао Коста Кумануди и оне су потписане псеудоапоконимом Z. Већ са својим поетским првенцима је ушао у водећи ред тадашњих српских песника. Објавио је Песме, 1903. и Нове песме 1912, а наредна издања његове поезије су
се појавила 1924. и 1936. Следећу збирку, обогаћену неколицином до тада
необјављених песама, издала је 1947. супруга Милица. Каснијих година
је објављен велики број књига његове поезије. Око шездесет песама, колико је укупно испевао, одликују се елеганцијом, новим стихом и спадају у
врх наших лирских остварења. Савременици су истицали да је Ракић мисаони лиричар, модерног осећања света, да му је поезија спиритуална, уздржана, прожета интелектуализмом. Љубавне песме су химне женској лепоти, родољубиве су најчешће посвећене Косову – Божур, На Газиместану,
Симонида, Јефимија, Напуштена црква, док Опрошртајну песму пише
1929. Од 1904. пише позоришне прегледе у Српском књижевном гласнику,
9

Коста Ст. Павловић дипломата, књижевник, историчар, роёен је 1905. у
Београду, умро 1988. у Саутемптону. Био је шеф кабинета председника владе
Душана Симовића, а у Лондону председника владе у егзилу, свога роёака Слободана Јовановића. Потом је био шеф Славистичке библиотеке на Кембриџу,
потпредседник Западноевропске епархије, председник Удружења српских писаца
у иностранству. Писао је занимљиво о Ракићу, сећајући се неких најупечатљивијих сусрета с њим.
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а његове критике су примери ерудиције, бриљантног стила и поузданог суда.
Библиотеку Милана Ракића, додуше непотпуну, одмах након Другог светског рата дарoвала је Народној библиотеци Србије песникова супруга Милица Ракић. Поклоњена библиотека је прво била смештена у
Улици Страхињића Бана 65, а касније је пренета у зграду Народне библиотеке у Кнез Михаиловој улици10, да би, са добијањем нове зграде на Врачарском платоу, била трајно похрањена у трезору. Деведесетих година
прошлог века, у неколико наврата, допуњавала је библиотеку новим публикацијама Јелена Грол, која је поклонила своју и преостали део Ракићеве
библиотеке. Тако је ова библиотека целина обогаћена не само новим публикацијама, већ и онима које су припадале члановима истог породичном
кругу – Јеленином супругу Војиславу Гролу11 и оцу Николи Стојановићу12.
Као водитељ Збирке библиотека целина и библиотека легата Народне библиотеке Србије, урадила сам детаљну ревизију фонда и свакој пу10

Зграда у којој је прво био хотел Српска круна, а у којој је данас Библиотека града Београда.
11
Војислав Грол, правник и писац, роёен је у Београду 3. децембра 1911, где је и умро 22. јануар 1987. Oтац Милан, књижевник и политичар, мајка
Љубица, Ракићева сестра, супруга Јелена, ћерка Николе Стојановића. Дипломирао
је на Правном факултету у Београду 1934, где је и докторирао 1938. дисертацијом:
Еволуција изборног права у Француској, која је исте године публикована као
књига. Краће време након рата био је у државној служби, потом се, углавном,
бавио адвокатуром. Објавио је више чланака и студија из области политике, привреде, права, књижевности, као и Библиографски преглед Српског књижевног гласника. Сараёивао је у Политици, Српском књижевном гласнику, Архиву за правне и друштвене науке, Летопису Матице српске. Публикована су му дела: Теорија институције Мориса Ориуа; Из изборног права; Наша изборна реформа;
Феномен једне партије; Правна мисао Милована Миловановића; Чланци из области јавног права.
12
Никола Стојановић политичар, правник, адвокат, роёен је у Мостару 3.
јануар 1880, умро је у Београду 5. март 1964. Правне науке је завршио у Бечу.
Један је од оснивача и уредник опозиционог листа Народ, нова серија који је у почетку излазио у Мостару. За време анексионе кризе 1908. налазио се у Цириху и
тамо објавио књигу: Die Autonomie Bosniens und der Hercegovinа. Године 1910. био
је изабран за посланика у Босанско-херцеговачком сабору. Први светски рат га је
затекао у Београду, одакле је 1914. отишао у Рим. Био је члан Југословенског одбора и у току рата активно радио на стварању заједничке државе Јужних Словена.
На Конференцији мира у Паризу 1918–19119. био је експерт за Босну и Херцеговину. Најважнија дела су му: Босанска криза 1908–1914; Босна и Херцеговина; Железничка политика у Босни, Херцеговини и Далмацији; Југословенски одбор; Босна
и Херцеговина под Аустро-Угарском управом; Наша политика; Нова странка:
писмо познаницима; Пред изборе: извод из једног предавања; Сељачка
демократија; Срби и Хрвати; Србија и југословенско уједењење; Устав Босне и
Херцеговине: један говор који није одржан. У рукопису му је остало мемоарско
дело: Младост једног покољења.
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бликацији поклонила дужну пажњу. Резултати тога рада су исцрпне и тачне информације о овој драгоценој збирци. Дакле, у овој посебној библиотеци похрањено је 1615 књига Милана Ракића и 193 Јелене Грол, укупно
1808 примерака. Књига је највише наших, од страних су заступљене француске и бугарске, затим италијанске, данске, немачке, руске, енглеске, румунске, шведске, пољске и чешке. Часописи су на српском, француском и
бугарском, а новине на бугарском језику. Књиге на наведених 11 језика су
највише белетристичког, књижевноисторијског и историјског карактера, у
складу са песниковим интелектуалним и уметничким интересовањима. Периодичних публикација има 30 наслова у 315 годишта и 2011 свезака, и то
су: Српски књижевни гласник, Дело, Мисао, Нова Европа (Ракићу је посвећен један тематски број часописа Нова Европа, Милана Ћурчина), Отаџбина, Срё, Летопис Матице српске, Коло, Звезда, Јавор, Српски преглед, Поглед, Босанска вила, Нова искра, Гласник Југословенског професорског друштва, Законодавство, Литература, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Годишњица Николе Чупића, Зора, Les oeuvres libres, Revue
internationale du cinema éducateur, Bulletin du bureau des minoritea Russes,
Bulletin d'Archéologie chrétienne Byzantine et Slave, Македонски прегледь,
Демократическси прегледь, Земледĕлско Знаме, Славьнски Гласъ, Бьлгарска мисъль. Поред књига и периодичних публикација библиотека садржи и
фотографије, албуме, уметничке слике, као и дивно у дуборезу израёена
два ормана, Ракићев радни сто и столицу, а приликом ревизије наёене су и
фотографије, исечци из новина, потсетнице, писма, водичи, мапе и карте.
Меёу књигама су најзначајнија Ракићева ауторска дела, као и књиге
о њему. Збирка садржи и књиге које су Ракићева лична интересовања, али
и професионална, дипломатска, политичка. Многе од њих су из земаља у
којима је службовао или у које је путовао – Енглеске, Бугарске, Данске,
Норвешке, Шведске, Италије. Бројне су и књиге оца Мите који је имао
богату библиотеку и њу чине литерарна, као и научна дела из социологије,
финансија, филозофије природе. Очеве књиге су биле на француском, немачком, енглеском, руском и пољском језику, понајвише француски класици, затим Гетеова, Хајнеова и Шилерова дела, као и ондашњи најновији и
најбољи лексикони у луксузним издањима. Прича се да је Мита Ракић на
радном столу држао слике својих узора Виктора Игоа и Волтера. Митин
префињен књижевни укус, изванредно познавање нашег језика и лепота
стила утицали су на сина Милан, али и књижевни разговори које је слушао у родитељској кући. Милану Ракићу су већ у младости омиљена литература била дела Виктора Игоа, Волтера, Молијера, Русоа, а Флоберовом
савршеном стилу се не само дивио, већ је он имао јак утицај на његово
књижевно формирање. Радо је читао и Алфреда де Мисеа, Ламартина, Алфреда де Вињија, Силија Придома, Бодлера, Леконта де Лила, Пола Верлена, Мопасана, Пола Буржеа, Алфонса Додеа, браћу Гонкур, Анатола Франса, Стендала. Од наших књижевника посебно је ценио Његоша, Војислава
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Илића, Лазу Лазаревића. Ракић је волео и музику, изванредно свирао клавир, па су он и супруга Милица често свирали Шопена и Бетовена.
Ретке књиге и ретки примерци заступљени су често у библиотекама
целинама и они доприносе њиховој културноисторијској вредност. Приликом ревизије ове библиотеке дошла сам, провером кроз библиографије и
библиотечке каталоге, до податка да су следеће књиге ретке: Нови Хати
Хумајун (турски политичко-правни акт из 1856) сигн. МР 389; Владимир Р.
Петковић Старине, Записи, сигн МР 300; Stojan Ţivadinović i Almira Ţose
Le déclic de Sarajevo (Сарајевски атентат), Париз 1927. и 1928, специјално
штампан примерак за Ракића, сигн. МР 663; Paul Popovic A vous la parole
M. Poincaré, Roma, /1922?/ (преписка Павле Поповић, Рејмон Поенкаре),
сигн. МР 935; Hendrik Christian Andersen Creation d'un Centre mondial de
communication, Paris, 1913, специјално штампано за Народну библиотеку у
Београду, сигн. МР 1266; South Slav Monuments: I: Serbian ortodox church,
edited by Michael I. Pupin, London, 1918 сигн. МР 1328; Hilendar, албум,
Солун, 1910, MР 622; Napoleon, text de general conte Philippe Paul, comte de
Ségur, Paris 1812–1912; Стака Скендерова: Лътопись Боснїи, са предговором Александра Гиљфердинга, сигн. МР 1105. Библиотека садржи и ретких примерака, највећу вредност имају књиге са посветом, којих у Ракићевој библиотеци има 20213. Највећи број је, наравно, посвећен самом Ракићу,
али и члановима породице и њима блиским особама14. А све наведене
књиге су дарови изванредно великог броја појединаца и неколико институција15. Ретки примерци су и књиге са аутографима, поред Ракићевог нала13

Сигнатуре свих књига са посветом: 2, 3, 25, 30, 36, 44, 46, 48, 51, 52, 61,
73, 80, 91, 98, 100, 102, 107, 122, 137, 138, 139, 140, 142, 147, 151, 157, 160, 161,
165, 168, 172, 174, 179, 180, 182, 184, 192, 193, 194, 196, 200, 202, 204, 205, 207,
209, 210, 214, 217, 219, 240, 242, 268, 269, 271, 283, 285, 287, 291, 300, 306, 311,
312, 315, 316, 319, 324, 326, 327, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 341, 346, 348,
353, 356, 364, 370, 473, 380, 386, 391, 402, 409, 411, 417, 419, 428, 430, 431, 441,
442, 455, 460, 472, 473, 474, 475, 479, 489, 496, 499, 509, 51, 515, 520, 521, 524, 527,
528, 529, 535, 544, 547, 549, 553, 559, 568, 571, 576, 590, 592, 593, 594, 600, 601,
606, 612, 627, 648, 663, 757, 758, 797, 824, 836, 877, 878, 931, 958, 994, 999, 1000,
1005, 1114, 1030, 1031, 1040, 1045, 1055, 1070, 1075, 1077, 1083, 1086, 1090, 1093, 1098, 1101, 1103, 1104, 1107, 1122, 1123, 1124, 1125, 1133, 1135, 1150, 1152, 1154,
1156, 1157, 1158, 1159, 1163, 1175, 1184, 1185, 1191, 1194, 1199, 1201, 1210, 1211,
1213, 1216, 1217, 1218, 1232, 1238, 1240.
14
Милану Ракићу посвећено је 136 примерака, Љуби Ковачевићу 51 примерак, Милици Ракић 5 примерака, Ракићевој сестри Љубици 1 примерак, Владети Ковачевићу 1 примерак, Нићифору Дучићу 3 примерка, Лази Лазаревићи 3 примерка, Николи Стојановићу 1 примерак, Људевиту Вуличевићу 1 примерак, Српском клубу у Куманову 1 примерак, Тихомиру Ђорёевићу 1 примерак, Павлу Поповићу 1 примерак.
15
Личности и институције чије су посвете: Момир Вељковић, Владимир Видрић, Велимир Рајић, Григорије Божовић, Станислав Винавер, Иво Војновић,
Вид Вулетић-Вукасовић, Светислав Вуловић, Милан Грол, Живојин О. Дачић, Вл-
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зимо и Љубе Ковачевића, Милана Ђ. Милићевића и др., књиге са ex librisима Мите Ракића, Милана Ракића, Николе Стојановића, књиге са печатом
Министарства спољних послова и Српског конзулата у Приштини, као и
књиге дарови Више женске школе Милици Ковачевић и Прве београдске
гимназије Владети Ковачевићу. На неколико књига Мите Ракића је забележио место и датум набавке, на делима Хумболда и Шилера – Минхен,
1867, Прудона – Гетинген, 1868, а на књигама Бајрона и Шелија стоји само
година 1869. Овој библиотеци целини посебан печат даје и једана вредна и
раритетна збирка у збирци. Пошто је Ракића фасцинирала Наполеонова
личност он је прикупио изванредну колекцију књига о њему, и све су оне
прекрасно укоричене у једној познатој књиговезници у Кристијанији и свака на хрпту има утиснуто латинично слово Н.
Стручњаци из Народне библиотеке Србије су урадили каталог библиотеке Милана Ракића и било је говора да ће, пошто је спреман за штампање, бити публикован. Како та намера ни до данас није остварена, ураёеном попису би требало придодати биобиблиографију власника, неопходне
регистре, објашњења и пригодне илустрације и свакако га, тако обогаћеног, што пре штампати. Могле би се организовати и тематске изложбе –
презентације одреёене врсте граёе – ретких књига, књига са посветом,
књига о Наполеону и др. Обавеза је институција које библиотеке целине
похрањују, с обзиром на њихову ванредну културну, научну и историјску
вредност да их популаришу, да јавност не само на достојан начин обавесте
о њиховом постојању, већ да на најбољи начин презентују књижно благо
које је у њима сачувано.

адан Ђорёевић, Тихомир Ђорёевић, Милош Ђурић, Данило А. Живаљевић, Михаило Гавриловић, Ватрослав Јагић (Љуби Ковачевићу и Лази Лазаревићу), Војислав М. Јовановић, Љубомир Јовановић, Слободан Јовановић, Прока Јовкић, Иван
С. Шијаковић (Ракићу превод Калевале), Радован Кошутић, Коло српских сестара,
Госпоёе „Књегиње Љубице“, Бранко Лазаревић, Тодор Манојловић, Томислав Маретић, Симо Матавуљ, Милан Ђ. Милићевић (Љуби Ковачевићу), Сибе Миличић,
Никодим Милаш, Владимир Назор, Благоје Недић, кум Љубе Ковачевића, Стојан Новаковић, кум Љубе Ковачевића, Милева Алимпић (Нићифору Дућићу), Милета
Новаковић, кум Љубе Ковачевића, Растко Петровић, Брана Петронијевић,
(Ракићевој сестри Љубици), Јован Радонић, Димитрије Руварац, Јован Скерлић, Станоје Станојевић, Сима Тројановић, Милан Ћурчин, Алекса Шантић, Миодраг
Ибровац, Лазар Марковић, Коста Тодоров, Алексеј Толстој, Мирослав
Спалајковић, Миленко Веснић, Календар Вардар за 1911, 1914, 1921. (Ракићевој
супрузи и Љуби Ковачевићу), као и румунски, француски, бугарски аутори, меёу
којима је и Алфред Антон Јенсен, шведски слависта који је посветио Ракићу
Montenegros ärekrans två sydslaviska hjältedikter : övers, (Његошев Горски вијенац),
објављен у Стокхолму, 1913.
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THE LIBRARY LEGACY OF MILAN RAKIĆ
Summary
The library legacy is particular factors of the collective memory, precious testimonies of the historical continuity and the preservers of the national tradition. Numerous institutions of culture, mainly libraries, archives and museums,
own in their collections, as rarities one or more library legacies. The National Library of Serbia possesses the legacies of the famous writers and scholars, and
public personalities. The paper deals with the library of Milan Rakić. The personal Rakić‟s library was a gift of his wife Milica Rakić for the National Library.
This library has a great historical and cultural value, because there are the books
which Rakić particularly loved and the books which belonged to the famous personalities of the period, mostly to his friends and relatives. This particular library
consists of 1615 his books, and 2011 issues of periodicals. Apart from the books
in Serbian, there are: French, Bulgarian, Swedish, Italian, Danish, Russian, German, English, Polish, Czech and Romanian editions. Apart from belles lettres
there are books on literary history and literary theory, according to the poet intellectual and artistic interests. The special rarity is the collection of the wonderfully bind books on napoleon, and the books with the inscriptions of the famous
contemporaries.
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СТИЛСКА СРЕДСТВА И ФРАГМЕНТИ ЈЕЗИЧКЕ
СЛИКЕ СВЕТА У ПОСЛОВНОЈ КОРЕСПОНДЕНЦИЈИ
Апстракт: Праксу пословних комуникација на руском језику прате разни
типови докумената, у које спадају законодавна и дипломатска документа, административно-канцеларијска документација.У већини поменутих докумената употребљавају се стандардне језичке формулације, говорни шаблони и устаљене фразе. Језик докумената треба да буде у складу са књижевним нормама и да одговара традицији административно-пословног стила.
Преписка је најважнији елеменат комерцијалног пословања. Она је потребна приликом размене мишљења, понуда, подношења рекламација, молби и
упита, позива и информисања пословног партнера, код давања гаранција и изражавања захвалности и у другим бројним приликама.
Кључне речи: стилска средства, пословна кореспонденција, руски језик,
реквизити пословног писма.

Руски књижевни језик опслужује различите аспекте функционисања друштва, па се, сходно томе, дели на функционалне стилове – модалитете књижевног језика, који су карактеристични за различите сфере људске
делатности и имају одреёене особености у погледу коришћења језичких
средстава. Сваки функционални стил се реализује кроз говорне жанрове –
конкретне облике текстова који поседују специфичне црте, према којима су
се издиференцирали у односу на друге жанрове, а да истовремено припадају одреёеном функционалном стилу (на пример, жанрови попут пословног
писма, члана закона, инструкције, молбе, уговора итд. припадају административно-пословном стилу).
Један од функционалних стилова је административно-пословни
стил, који опслужује сферу пословних и административних односа измеёу
људи и установа у области права, законодавства. За административно-пословни стил је карактеристична прецизност формулација, која искључује
могућност различитог тумачења неке речи, затим одреёена безличност и
уздржаност излагања (выносится на обсуждение а не выносим на обсуждение, отмечаются случаи невыполнения договоров итд.), веома висока
стандардизованост која представља одреёене начине и утврёен редослед у
пословним односима. Захваљујући тим особинама административно-пословни стил карактеришу устаљене фразе, клишеи: ввиду отсутствия, принять меры, за неимением, по истечении срока итд. У пословном стилу се
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веома често користе синтагме са девербативима: устранение недостатков,
осуществление программы, приѐм гостей, проверка исполнения и сл.
У оквиру овог стила постоји велики број жанрова: закон, резолуција, коминике, дипломатска нота, уговор, инструкција, оглас, изјава, жалба,
молба, затим судска и истражна документација: записник, пресуда, акт експертизе итд.
У овом раду ће бити речи о пословној кореспонденцији као сегменту административно-пословног стила.
Економски дискурс има сложену структуру, садржи посебне дискурсе и субдискурсе. Стога је важно питање комуникативне условљености
текстова економског дикурса и језичких средстава која се користе у тим
текстовима, што подразумева да текста треба језички да буде оформљен у
складу са условима и циљем комуникације. Сваки дискурс представља експликацију одреёеног когнитивног модела, у коме се не само одражава
стварност већ се и конструише гледиште, карактеристично за одреёени социјум.
У дискурсу човек учествује као језичка личност, којој су познате
могуће улоге у комуникацији, која влада језичким жанровима, говорним
тактикама и стратегијама.
Појам „конкурентности“ у тржишној економији тесно је повезан са
појмовима „компетентност“ и „професионализам“. А професионализам руководилаца подразумева језичку компетенцију: владање неопходним жанровима усменог и писаног пословног језика спада у фундаменталне професионалне навике.
Спољни контакти фирме реализују се у жанру усмених преговора
као и у виду пословних писама.
Једна од најбитнијих карактеристика пословног писма јесте предметна и комуникативна тачност или прецизност садржаја.
Предметна тачност се постиже прецизном употребом речи, тј. употребом речи у складу са њиховим лексичким значењем. Комуникативна
тачност се постиже прецизношћу односа смисла речи, контекста, граматичких конструкција и односа измеёу делова текста. Непрецизно тумачење може бити изазвано одсуством како предметне, тако и комуникативне тачности у тексту. То ћемо показати следећим примерима из праксе:
Прошу оплатить за услуги, оказанные в 2011 г., по расчету стоимости согласно договору.
Прошу оплатить услуги, оказанные Вам в 2011 г., согласно утвержденным в договоре расценкам.
У првој фрази нема ни предметне, ни комуникативне тачности. Тешко ју је појмити, пошто садржи граматичке, лексичке и текстуалне грешке. Друга фраза се разуме без тешкоћа, пошто одговара захтеву тачности.
У њој су реализоване обе валентности глагола: оказать что? услуги; оказать кому? вам. У првој фрази није реализована друга валентност овог глагола, тако да је реченица нејасна. Предметна тачност ове фразе је окрњена
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непрецизном употребом лексеме стоимость, која је терминолошке природе. Прецизнија и у датом контексту адекватнија реч је расценка, цена која
је утврёена за нешто, као износ вредности нечега.
Поред тачности, језик пословних писама карактерише и логичност.
Принцип излагања у пословним писмима се зове формално-логички. То
значи да се предмет разматра с економско-правних, социјалних, а не меёуљудских односа. Због тога пословна писма не садрже емоционално-експресивну оцену ситуације, чињеница, објективног су садржаја, неутралног тона излагања, кратка су и без личног начина излагања. Предност се даје заменици „ми “ као одразу официјелне позиције колективног пошиљаоца и
описним конструкција типа „Объединение считает, Фирма ... предлагает
...“.
Стандардизација и унификација обухватају све нивое језика пословне кореспонденције – од размештаја реквизита на меморандуму до избора абревијатура. Стандардизација и унификација поједностављују и процес састављања пословног писма, као и процес његове обраде код примаоца, који препознаје главну информацију писма из прве кључне фразе.
Административно-пословни стил руског језика карактеришу дуга
традиција и дубоки историјски корени. Он се издиференцирао пре других
писаних стилова руског језика захваљујући томе што је опслуживао најважније сфере државног живота – спољне односе, фиксирање својине и трговину. Прве потребе за писаним обликом уговора, закона, констатацијом дуговања, преношењем наследства представљају почетак формирања посебног језика, који је претрпео мноштво измена, а ипак сачувао своје карактеристичне особине.
Пословна документа су се појавила у Русији после увоёења писмености у 10. веку. Први писани споменици, фиксирани у летопису су текстови уговора Руса са Грцима из 907., 911, 944. и 971. г.
Меёу најстарије изворе за изучавање руског језика спада правни
писани споменик под називом „Руска правда“. То је судски кодекс из 1016.
г., његова коначна редакција је ураёена после владавине Јарослава Мудрог
(1019-1054). Најстарији датирани списак Руске Правде улази у састав Руске
Крмчије из 1282. године и представља зборник споменика црквеног и граёанског права и преводних чланака.
Од каснијих правних писаних споменика треба поменути Законик
Ивана III Васиље вича Московског из 1497. године, Законик Ивана IV Грозног из 1550. године и Зборник закона Алексеја Михајловича из 1649. године.
За развој административно-пословног стила битан је период тзв.
„приказного делопроизводства“ (прве државне установе звале су се приказы) у 15-17. веку, еквивалент су им данашња министарства. У том периоду
се формирала Руска централизована држава, ударани су темељи државног
апарата и система администативних послова. Писма су већ тада садржала
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битне карактеристике, као што су устаљене формулације, одреёен размештај материјала, стандардни реквизити и уобичајен редослед.
Докуменат је, по правилу, почињао од обраћања, датума и адресата
(од кога – коме): „Од цара и великог кнеза Михаила Фјодоровича, самодршца читаве Велике, Мале и Беле Русије, нашем бољарину и војводама кнезу Јакову Куденетовичу Черкаском ...“ Молбе и одговори су почињале од
обраћања: „Цару господину и великом кнезу Михаилу Фјодоровичу, самодршцу читаве Велике, Мале и Беле Русије пише молбу твој слуга ...“
Дакле, у овом периоду се постепено формира систем докумената
централних и локалних установа, устаљују се стандардни типови докумената и начин њиховог састављања.
Овај тип воёења документације у 18. веку смењује нови систем Генералне препоруке који је увео 1720. год. Петар Велики. Тадашње министарство се звало колегија, па је и систем докумената добио назив „колешки“. У овом периоду су се појавила нова документа, у руски језик је ушао
велики број нових речи и и страних термина, чиме је Петар Велики желео
да приближи руско административно-пословно писмо западним моделима.
Тада су у руски језик ушле речи попут ових: администратор, аудитор,
бухгалтер, губернатор, инспектор, министр и др. Битно се мења и облик
докумената. Појављују се формулари на којима је требало састављати документа; затим низ реквизита који потврёују стадијуме процеса настанка и
обраде докумената, као што су потписи, напомене о усаглашавању, регистрациони бројеви и др. Губернијска реформа Катарине II је завршила Петрове промене у државном апарату Русије, увела је једнообразност у организацију губернија, разграничила административна, судска и финансијска
места.
Почетком 19. века у оквиру колешког система почео се раёати нови
систем управе – министарски, који је трајао све до почетка 20. века. Његова
основна карактеристика је недељива власт. Актом „Општа организација
министарстава“ из 1811. г. уведена је унификација у систем административних докумената министарстава, почев од писања докумената па све до
њиховог архивирања.
Средином 19. века почео се примењивати нови начин излагања суштине у писмима у облику кратког записа. Појављују се обрасци са угаоним размештајем реквизита. Састав реквизита на меморандумима и начин
њиховог размештаја био је скоро исти, као и данас.
У совјетском периоду руске историје мењан је постојећи државни
апарат, што је условило и адаптацију административних послова новим државним структурама.
Крајем 20. века појављују се нови типови пословне кореспонденције попут рекламних пословних писама, CV, писама-презентација итд. Повећао се и број повода за састављање и слање пословних писама, а такоёе су
се променили и типови пословне кореспонденције. Меёутим, све то не зна-
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чи одустајање од веома богатог искуства писаног пословног језика, који су
стварала читава покољења.
Посебни услови пословног комуницирања, као што су званичан карактер обраћања, тематска ограниченост и бројни други чине културу званичне преписке, коју карактеришу три основна принципа у оквиру лингвистике докумената: лаконизам пословних писама, довољност информације у
складу са типом писма и јасноћа и недвосмисленост језичких средстава.
Руски језик у целини, па и административно-пословни стил, претрпели су велике измене у свом развоју. Развој језика је тесно повезан са формирањем и развојем руске државе, у првом реду стога што је сфера регулисања правних и привредних односа створила потребу за издвајањем специјалног функционалног стила књижевног језика – административно-пословног.
У бројним документима су се постепено искристалисале црте административно-пословног стила, и то: висок ниво термина, у економском језику: дотация, расходная часть бюджета, погашение кредита в срок реализации товара, право собственности, сертификат качества итд.
У административно-пословном стилу се користе специјални творбени начини – сложеничка творба и срастање, захваљујући чему овај стил
обилује речима од двају или више корена, напр. дачевладелец, налогообложение, правонарушение, бумагодержатель, хлебобулочный, наукоемкий,
малообеспеченный и др.
Семантички су јасне бројне синтагме које представљају називе у
административно-пословном стилу: заработная плата, ценные бумаги,
предприятие общественного питания, товары повышенного спроса и др.
Огроман слој у језику представља номенклатура установа типа Московский государственный университет, Торгово-промышленная палата
РФ, Московский государственный институт международных отношений
итд.
За административно-пословне текстове је карактеристична употреба сложених предлога са одреёеним падежом, најчешће са генитивом и дативом: в отношении, во избежание, в течение, в целях, в продолжение,
благодаря, по причине, сообразно итд.
Веома су фреквентне глаголске именице са префиксом не- (невыполнение, несоблюдение, непризнание, неисполнение) и др.
Административно-пословни стил карактеришу устаљене синтагме
атрибутивно-именског типа: предварительное рассмотрение, установленный порядок, вышестоящие органы, единовременное пособие и др.
Декомпоновани предикат је чест у пословној преписци: оказать помощь, оказать влияние, провести расследование, произвести реконструкцию уместо помочь, повлиять, реконструировать, расследовать.
Тврдња путем негације у случајевима када се говори о санкционисању административних радњи; адресат није иницијатор тих поступака (по-
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купатель не возражает против частичных поставок, ученый совет не
отвергает итд.).
У пословној кореспонденцији доминирају кратке реченице, фреквентна је употреба партиципа и пасива у контекстима у којима се констатује извршена радња (оплата покупателем гарантируется, образцы запрошены, контракт подписан итд.).
Веома је висок проценат реченица које садрже агентивни инструментал (отгрузка гарантируется поставщиком, бухгалтером составлена
ведомость, ими отгружены заказанные товары итд.).
Радно стање се употребљава у случају када је потребно упутити на
конкретно лице или организацију (завод Инсталь срывает поствку стали,
фирма „Террa ‖ не открыла заблаговременно аккредитив итд.).
Начин воёења пословне кореспонденције унутар Руске Федерације
утврёен је стандардом ГОСТ Р 6.30-97 са допунама које су уведене 1. априла 2000. г. Писма која циркулишу у границама Русије садрже 19 реквизита.
Писма која се шаљу ван територије Русије садрже 12 реквизита и
начин њиховог састављања утврёен је ИСО стандардима (Internacional Organization for Standardization, ISO). Терминологију документације на меёународном нивоу утврёују стандарди серије ИСО (ИСО 5127-1:1983, ИСО
5127-2:1983, ИСО 5127-3:1988 и др.).
Дакле, састављање текста пословног документа је увек комплексан,
креативан чин, без обзира на то какво писмо се пише – у слободној форми
или у складу са правилима пословне кореспонденције. Овај поступак захтева врло висок ниво језичке компетенције. Руски језик, као један од најбогатијих и најизражајнијих језика света изградио је у свом дугом историјском
развоју етикецију, начине и унифицирана и шаблонизирана средства за састављање докумената.
Литература
Базванова и др. 2009: Базванова Т.Н., Орлова Т.К. Бизнес-корреспонденция.
Пособие по обучению деловому письму для изучающих русский
язык как иностранный. Русский язык, Москва.
Бердичевски, Соловјова 2002: Бердичевский А.Л., Соловьѐва Н.Н. Русский
язык: сферы общения. Учебное пособие по стилистике для студентов-иностранцев. РЯ, Москва.
Ботавина 2005: Ботавина Р.Н. 2005: Этика деловых отношений. Финансы и
статистика, Москва.
Веденска и др. 2001: Л.А.Веденская, Л.Г.Павлова, Е.Ю.Кашаева. Русский
язык и культура речи. Учебное пособие для вузов. Феникс, Ростовна-Дону.
Вечканов и др. 1998: Г.С.Вечканов, Г.Р. Вечканова, В.Т.Пуляев. Краткая
экономическая энциклопедия, Петрополис, Санкт-Петербург.

140

Стилска средства и фрагменти језичке слике света у пословној кореспонденцији

Иванов 1990: В.В.Иванов. Историческая грамматика русского языка. Просвещение, Москва.
Кибанов и др. 2005: Кибанов А.Я., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Этика
деловых отношений. Москва.
Кирсанова и др. 2001: Кирсанова М.В., Анодина Н.Н., Аксенов Ю.М. Деловая переписка. Москва – Новосибирск.
Кирсанова и др. 2001: М.М.Кирсанова, Н.Н. Анодина, Ю.М.Аксенов. Деловая переписка. Российская академия государственной службы при
Президенте РФ. Сибирская академия государственной службы. ИНФРА-М Москва, Сибирское соглашение Новосибирск.
Колтунова 1999: М.В.Колтунова. Деловое письмо. Что нужно знать составителю. Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. Дело, Москва.
Колтунова 2005: Колтунова М.В. Деловое общение. Нормы. Риторика.
Этикет. Москва.
Мароевич 2010: Милена Мароевич: Русский язык для экономистов 3. ЦИД,
Економски факултет, Београд.
Речник 1999: Большой экономический словарь, Москва.
Чувенков, Јанкова 2004: Чувенков А.Ю., Янкова В.Ф. Деловая переписка.
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. Дело. Москва.

141

Милена Б. Маројевић
Милена Б. Мароевич

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ФРАГМЕНТЫ
ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА В ДЕЛОВОЙ
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
Резюме
Практика делового общения на русской языке выработала различные типы документов, к которым относятся законодательные, дипломатические и административно-канцелярские бумаги. В большинстве из них
употребляются стандартные словесные формулы, речевые штампы и трафареты. Язык документов должен соотвнтствовать нормам литературного
языка и традициям официально-делового стиля.
Переписка является важнейшим элементом коммерческой деятельности. Перепиской сопровождается обмен мнениями, предложениями, изложение претензий, просьб и запросов, приглашение и информирование
делового партнѐра, выражение гарантий и благодарностей и во многих других случаях.
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СКИЦА ЗА ПОРТРЕТ МИЛОША
КОВАЧЕВИЋА КАО СТИЛИСТИЧАРА
Српски лингвиста од знања, угледа и савести**
Апстракт: Осим обједињујуће методе, која – како каже аутор у Напомени
о књизи – подразумева јединство лингвистичке и књижевно-стилистичке анализе
структуралног или боље речено структурално-семиотичког типа, свим огледима
из Ковачевићеве књиге Лингвостилистика књижевног текста, највећим делом раније објављеним у зборницима с научних скупова на којима су и поднесени као научни
реферати, упркос томе што су посвећени меёу се несродним српским савременим
писцима чије стваралаштво пада у другу половину XX века, с изузетком Лазе Костића и Алексе Шантића, упркос томе пишу ли поезију, прозу или есејистику, заједничко је то што је Ковачевић уочио, издвојио а потом детаљно и поуздано описао уметничке поступке и језичко-стилске/стилско-језичке или пак уметничке доминанте у делима српских писаца. У аналитичком средишту књиге су књижевна
дела српских писаца у распону од Лазе Костића, Алексе Шантића, преко Скендера
Куленовића, Меше Селимовића, Видосава Стевановића, Петра Сарића, Тиодора
Росића до Владимира Кецмановића; од Вука Крњевића, Петра Пајића, Рајка Петрова Нога, Слободана Ракитића до Момира Војводића, Зорана Костића и Милице Бакрач. Два последња огледа у књизи – „О типовима туёег говора у роману
‘Сара‘ Петра Сарића―и „Синтаксичко-стилистичке особине слободног неуправног говора у романима Меше Селимовића и Скендера Куленовића―– представљају
можда и најбоље Ковачевићеве лингвостилистичке, али и књижевнотеоријске, наратолошке огледе у другом, завршном делу књиге. Они су и озбиљан допринос не
само лингвостилистици и синтакси него и наратологији на целокупном ареалу
српског језика, и они су и звездани тренуци Ковачевићевог аналитичког подухвата
и датум у лингвостилистици код Срба.
Кључне речи: Милош Ковачевић, стил, стилем, стилематичност, стилогеност, лингвостилистика, граматика, правопис, књижевни текст, полемика.
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1.
Пре него, поводом књиге Лингвостилистика књижевног текста
(2012), понудим неколико размишљања о једном могућем (и, зато, нужно
непотпуном) портрету Милоша Ковачевића, покушаћу да објасним зашто
се бавим књигама једног универзитетског професора, код толико других,
од мене и те колико (не само формално) квалификованијих Ковачевићевих
колега са универзитета, пре свега оних који предају предмете који су у фокусу научних интересовања и проф. Ковачевића (савремени српски језик,
стилистика, семантика, општа лингвистика, историја српскога књижевног
језика…), а колеге се, уз ретке изузетке, не оглашавају у довољној мери из
ко зна каквих разлога. Уздржаност, суревњивост – шта ли? Или се ја можда
оглашавам отуда што смо земљаци, јер је Ковачевић роёен у Пресједовцу
код Улога, а ја у Фочи? А основну школу похаёао сам у Калиновику, који
је много ближи Улогу. Или што смо предратни (1990) познаници? Таман
посла! Да не дужим и да саопштим прави разлог зашто радо пишем о Ковачевићевим књигама (о језику и стилу). А пишем јер су (1) језик и стил књижевноуметничког дела, уз „књижевни поступак“, оно чему и сâм покушавам да посветим одговарајућу пажњу; јер (2) из Ковачевићевих књига увек
могу доста да научим, будући да редовно садрже и најновија (наша и страна) научна знања, проверавана на примерима из савременог српског језика
и српске књижевности и (3) јер оне, те књиге, оним што је у њима најбоље,
и нису израз универзитетског „катехизиса“, него, много више и пре, једног
ретког талента и вансеријске љубави за језик и стил књижевних дела. Из
истих разлога писао сам и о књигама Новице Петковића. Толико о тим
основним разлозима.
2.
Са Ковачевићем сам се упознао крајем осамдесетих година прошлог века, тако да бих могао рећи да се познајемо читав век. Или да смо
предратни познаници. Када год и где год смо се састајали, предмет наших
разговора, уз незаобилазно „бистрење политике“, најчешће су били српски
језик и књижевност, писци и књиге, текстови. Понекад, додуше, и текућа
питања, тек толико да се подсетимо једне духовите дефиниције стила:
„Но, нити је стил боца, нити је садржај вино, него је стил начин постојања
умјетничког дјела“ (Франгеш 1959: 12). У Ковачевићевом одушевљењу и
заносу, с којима је он и тада говорио о језику и стилу, препознао сам нешто
од својих младалачких заноса сличним питањима, али је угао из којега смо
говорили о истоме, или бар о сличноме, углавном био различит: он је увек
говорио, темпераментно и понесено (каткад, као и сви ми „са тих страна замагљених“, и прегласно!), са становишта науке о језику – ја из угла књижевне критике и поетике. Њега је привлачило оно опште, она опћена правилност (Вуков израз), системност у језику – мене језик у делима поједи-
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них писаца. Њега граматичке дисциплине, а од њих посебно синтакса1 и
научна стилистика2, мене нормативистика и (примењена) стилистика, што
није необично будући да сам, бар у сарајевском периоду (1970–1992) хлеб
(наш насушни дај нам данас) зараёивао као новинар, а у никшићко-београдском (1993–2010) махом као управник библиотеке, уредник или лектор. Нашли смо се на питањима стила и стилистике. Мене је, понављам,
више интересовала литерарна (и журналистичка) стилистика. А како за
сваког писца свет и живот не постоје друкчије него по начину на који су у
књижевном делу обликовани у језику, и ја сам, нужно, полазећи од језика,
несистематично додуше, трагао и за стилистичким сигналима у књижевном тексту. Речено насловом једне од Ковачевићевих новијих књига, и моја интересовања била су омеёена стилским значењима и зрачењима. Али
не само њима.
У једном од заиста многобројних, мање-више успелих, покушаја да
се опише меёуоднос језика и стила, Мишел Рифатер је рекао да језик изриче а стил истиче (према: Милосављевић 1997: 208). Али, и једно и друго, и
изрицање и истицање, представља неразлучиво јединство. Стил, стилско/стилистичко нису, како се понекад мислило, никакви књижевном делу
(вештачки) придодати атрибути нити украси, него унутарње, делу иманентне особине, јер се (изузев у аналитичким процедурама) и не може раздвајати оно што је речено од начина на који је речено. Другим речима, стил је
један од аспеката садржаја/значења. То неразлучиво јединство самог предмета (садржаја) и језичке форме и јесте стил неког дела. „На крају“, пише
Иво Андрић у Знаковима поред пута (1981: 271), „сваки је стил добар и
свака форма прихватљива, ако су у служби нечега што није само стил ни
само форма.“
И сада бих, поводом Ковачевића, комотно могао да поновим оно
што сам написао у студији Ногова жеравица речи (2008): Немам ја никакав
значај у Ноговом животу, али има он у моме. Судбина критичара! Управо
те речи Милош Ковачевић је цитирао у приказу моје студије, објављеном у
ЛМС. Сада кажем: Немам ја никаквог значаја у Ковачевићевом животу (и
1

Симболичко-логичко мишљење посебно долази до изражаја у Ковачевићевим текстовима/радовима посвећеним синтаксичким темама, нпр. у књигама
Кроз синтагме и реченице (1992); Синтакса сложене реченице у српском језику
(1998); Синтаксичка негација у српскоме језику (2002) и Огледи о синтаксичкој
негацији (2004), Огледи из српске синтаксе (2009), о којима овде – колико год то
било неправедно – не можемо говорити, подсећајући да су све те књиге пропраћене афирмативним приказима стручне и научне критике и да су оцењене као иновативне, у понечему и као прекретничке.
2
Почетком научне стилистике код Срба Ковачевић сматра 1914. годину,
када је Богдан Поповић – примењујући теорију „реда-по-ред“ – анализирао верзије
Дучићеве песме „Сунце“. Видети и Ковачевићев текст „Богдан Поповић – оснивач
научне стилистике код Срба“ – у: зб. реферата са 2. научног скупа Књижевност и
историја, одржаног у Нишкој Бањи, 4. и 5. 10. 1995, стр. 80–93.
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раду), ама има он у моме. А поводом овога ама уместо уобичајеног али,
Ковачевић би одмах могао да импровизује један мали лингвостилистички
оглед.
Ковачевић је увек спреман да помогне свакоме ко се на било који
начин бави српским језиком и лингвистиком. Податак да је досад био ментор при изради више од двадесет докторских дисертација и више од четрдесет магистарских радова из различитих језичких дисциплина на више
универзитета, сам по себи, довољно је илустративан. Овде не мислим само
на његов рад на универзитету, на рад са студентима, на основним и постдипломским студијама, него на то да је по тој особини познат и изван наставно-образовног процеса. Од оних универзитетских наставника које сам мало
боље познавао, Ковачевић је, уз Новицу Петковића, професор који своја
знања не чува љубоморно, него их увек несебично дарује другима. Наравно, под условом да му се обрате за помоћ. Ево једног мог недавног искуства. Пишући о Капоровом роману Досије Шломовић (2004), који је својевремено чинио средишњи део његовог троделног романа Књига жалби
(1984), наишао сам и на ову реченицу: „Аутор је узео слободу да Досије
Шломовић издвоји из Књиге жалби…“ Прочитавши је, на моменат као да
сам се нашао у недоумици: тај опрезно-извињавајући, донекле и дистанцирајући пишчев став (и тон) према чину објављивања Досијеа као посебног
романа после двадесет година – било ми је одмах јасно – није ништа друго
до врста (о)правдања због тог (накнадног) чина „издвајања“ једног дела романа из недељиве целине којој је раније припадао, тј. из романа Књига
жалби. Како, ни после дужег размишљања, а ни после консултовања литературе, нпр. аутореферата мр Александре Марковић „Допуне прелазним и
повратним семикопулативним глаголима у српском и хрватском књижевном језику“ (2001), нисам могао да прецизније формулишем у чему је синтаксичко-семантичка посебност описне предикатске синтагме: аутор је узео
слободу да… испишем је и мејлом је пошаљем проф. Ковачевићу. Убрзо је
стигло и објашњење: „Ријеч је очигледно о 'спорности' перифрастичког
предиката, именског типа – узети слободу, који је заправо варијанта предиката Аутор је био слободан да... То је тип предиката који најбоље показује
везу именских и декомпонованих предиката, јер прави декомпоновани
(предикат) није зато што именица слобода није глаголска именица, а прави
именски није јер глагол узети није прави копулативни глагол (нити је прави семикопулативни глагол, као нпр. постати, остати, назвати и сл. јер
се не може директно семички извести из глагола бити) него је једна врста
додирно-семикопулативног глагола; слични су му предикати: дати себи за
право... Тај предикат узети слободу има баш то значење дати себи за право, с увијек присутном компонентом дјелимичног неслагања интерпретатора, неоправданости датога чина.“ После је све било лакше.
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3.
Ковачевић и ја – као и толики други српски невољници изгнани из
Сарајева – поново ћемо се, као печалбари, срести у Београду 1995, где сам
радио у издавачкој кући Требник Ранка Кебаре. Имао сам част и задовољство да као уредник Требника потпишем и две Ковачевићеве књиге: прво
издање полемичке књиге У одбрану језика српскога (1997), и У одбрану језика српскога – и даље (1998), за које сам написао и поговорчић „Полемички о српском језику и правопису“ и Стилске фигуре и књижевни текст
(1998). Касније сам, уз Михаила Шћепановића, био рецензент Ковачевићеве (такоёе полемичке) књиге Против неистина о српскоме језику (Пале,
2005).
Од своје прве књиге Узрочно семантичко поље (1988), преко капиталног универзитетског уџбеника Граматика и стилистика стилских фигура (1991), односно Стилистика и граматика стилских фигура (1995,
2000), затим оних с насловима Стилске фигуре и књижевни текст (1998),
Граматичке и стилистичке теме (2003), Списи о стилу и језику (2006), до
ове најновије – Лингвостилистика књижевног текста (СКЗ, 2012), за коју
сам узео слободу да напишем предисловије „Књижевно-научна симфонија“, дакле, безмало за четврт века, Милош Ковачевић је објавио преко двадесет књига. Да се оне макар укратко приближе могућем читаоцу, било би
неопходно више стручњака – специјалиста. Или један симпозијум. За двадесет четири године – двадесет(ак) књигâ, од којих је једна, Српски језик у
вртлогу политике (2011), написана у коауторству са Михаилом Шћепановићем. У просеку, још мало па – књига годишње. Плус шеснаест уџбеника
српскога језика за основну и средњу школу. Плус покретање и уреёивање
часописа, научних и књижевних; учествовање на више од стотину меёународних и националних научних конгреса, скупова и конференција, потом
на књижевним сусретима, рад на научним пројектима. Понекад се питам:
мисли ли се тај човек уопште одмарати или он, по свој прилици, мисли да
нема одмора док траје обнова – србистике!
4.
Као један од (ко)аутора Правописа српскога језика са речником
(1993), правописа београдско-никшићког, Ковачевић је – пошто је тај правопис онемогућен бирократско-канцеларијским арбитрирањем – у више наврата, понекад бивајући и преоштар, убедљиво оспорио 'квалитете' Правописа српскога језика (1993) групе Матичиних аутора (Митар Пешикан, Мато Пижурица, Јован Јерковић), али и скривене, стварне инспираторе до тада невиёене хајке на конкурентски, београдско-никшићки правопис, чији
су аутори, уз Ковачевића, Радоје Симић, Живојин Станојчић, Божо Ћорић
и Бранислав Остојић.
Утемељеношћу научне аргументације, ставова и оцена које заступа,
књига Милоша Ковачевића У одбрану језика српскога (и даље), као и његове друге, касније објављене књиге (Српски језик и српски језици, 2003, Про147
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тив неистина о српскоме језику, 2005), сродна је Даничићевој књизи Рат
за српски језик и правопис (1847). На век и по од Даничићеве књиге, Ковачевић је написао истинољубиву и тамну хронику српских заблуда у воёењу
књижевнојезичне политике, као једног врло важног сегмента националне
културе и културне историје. О некима од сличних српских заблуда у политичкој и културној историји Срба Мило Ломпар је објавио изузетну полемичку расправу Дух самопорицања (2011).
Читав проблем око правописа и статуса српског језика, у време када је српски језик – како је, у више наврата, доказао Милош Ковачевић –
једноставно и нелегитимно преименован у друге српске језике (хрватски,
босански, касније и „матерњи“, тј. „црногорски“), лингвистички и даље
остајући један језик, био је oсложен тиме што су иза аутора Матичиног
Правописа стајали такви ауторитети – институције попут академика Павла
Ивића. А полемисати са Ивићем, са Матицом и са људима из Института за
српски језик, свеједно што је и сâм Ковачевић био члан Одбора за стандардизацију српскога језика, у то време није било нимало лако3. Не, меёутим,
и немогуће. И док је Ковачевић писао књигу У одбрану језика српскога – и
даље, залажући се за српски став, за српски, а не за сх. језик, неки његови
опоненти су и даље „распиривали братство и јединство“, као да Броз није
умро, као да авнојевска Југославија није намерно разбијена, као да није било ратова, као да заједнички српскохрватски није разграёен, расточен и
(нелегитимно) преименован у друге српске језике, као да…
(У вези са том полемиком потребно је једно важно објашњење. Док
је она трајала, не једном, и то од људи који нису необразовани, чуо сам како су Маројевић, Ковачевић и Милосављевић тобоже напали академика
Павла Ивића (1924–1999) и његово учење, готово целокупно дело. Неће бити. Истина је да су они полемисали са Ивићевим схватањима која се односе
на провоёење књижевнојезичке политике, на тзв. језичко планирање, на
статус српског језика, писма и правописа при крају XX и почетком XXI века. У многим својим књигама, објављеним после те полемике, па и у овој
најновијој, Ковачевић са уважавањем говори о књигама академика Ивићева, чак се и позива на њих, а отворено полемише и са неким ставовима академика Милке Ивић (1923–2011), о чему се детаљније можемо обавестити
из Ковачевићевих књига Против неистина о српскоме језику, 2005, и Српски језик и српски језици, 2003, Србистичке теме, 2007).

3

Одбор је основан 12. 12. 1997. године. „То је заједничко стандардолошко
тело трију академија наука на говорном простору српског језика – Српске академије наука и уметности, Црногорске академије наука и умјетности и Академије наука и умјетности Републике Српске, осам филолошких/филозофских факултета с
катедрама за српски језик (Београд, Бања Лука, Косовка Митровица, Никшић,
Ниш, Нови Сад и Источно [раније Српско] Сарајево), те још три упоришта српскога језика (Матица српска, Институт за српски језик САНУ и Српска књижевна задруга)“ – у: Српски језик у нормативном огледалу, Београд, 2006, стр. 9.
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Читавој тој полемици претходила је књига Радмила Маројевића Ћирилица на раскршћу векова: Огледи о српској етничкој и културној самосвести (1991), настављена књигама Милоша Ковачевића У одбрану језика
српскога – и даље, 1997, 1999, Тиодора Росића Оковани језик (2000), Радмила Маројевића Нови рат за српски језик и правопис (2001), Петра Милосављевића (серијом књига из проучавања српске књижевности), а на плану
правописа књигама Радоја Симића (и сарадника, меёу којима је и Милош
Ковачевић) и Милорада Дешића и, касније, посебно поводом расправа о
црногорском језику, али пре тога и о правопису, и полемичким текстовима
и књигом Михаила Шћепановића. Резултати су нам познати. Ковачевић је,
можда и помало самоуверено, али не наивно, јер он ни у чему није наиван,
веровао да ће у том спору, који и данас тиња, победити научни разлози.
Нажалост, превагнули су они други, ненаучни и политички. Превагнули,
али не и победили, јер тамо где је лингвистика (посебно она њена дисциплина која се зове социолингвистика, а којој Ковачевић покаткад оспорава
научни карактер или је, попут неких немачких лингвиста, зове „мека лингвистика“!) постала слушкиња политике и пуке политикантско-политичке
воље, иза које стоје државна сила и квазидржавни разлози – на дуже стазе
посматрано – лингвистичка наука је само привидно надиграна.4 Али на суду историје, будућих поколења и времена, Ковачевићеве књиге (уз текстове и књиге помињаних српских лингвиста, али и неких других аутора)
остаће упамћене као светао пример опирања терору политике над лингвистиком, што мене подсећа на стихове: Сила отме земљу и градове, камол
мени коња отет неће, којима Милош Војиновић у Женидби Душановој одговори оној тројици шићарџија. Откуд увек до три шићарџије, тј. они који
су лакоми на добитак, шићар или пљачку – ни мени није јасно. Можда отуда што поезија увек претходи историји.
Та Ковачевићева спремност/готовост на полемичко укрштање
кôпāљā, и то, народски речено, кавгаџијско (или, што рекли неки његови
опоненти – „конфликтофилно“!) у њему, када се на полемички двобој изазива „цео партер скупа“, више су му – понекад ми се, можда и погрешно,
чини – шкодили него што је од свега тога имао непосредног научног ћара,
упркос томе што ту има доста шопенхауеровске „веселе науке“ и што је
Ковачевић, баш као и проф. Маројевић, у очај бацао многе опоненте. Откуда ми тај осећај о полемици као расипању снага? Прво, из личног полемичког искуства5, а друго, и отуда јер се у свим полемикама у којима се покре4

Ковачевић је тога потпуно свестан јер, на једном месту, каже: „Уосталом,
ко још држи до науке ако му то не одговара када добро зна да на балканској вјетрометини на сваком кораку мистификације много више 'пију воде' од научних чињеница.“ (Ковачевић 2005: 118).
5
А поводом питања полемисати или не полемисати, ево и једног примера
из мога искуства. Док сам, почетком осамдесетих века прошлога, у сарајевским
Вечерњим новинама, полемисао са једним полуписцем – полуполитичарем, чланом
разних комитета, а пошто сам оштро писао о једној његовој песничкој књизи, која
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ћу принципијелна питања, питања од општег значаја, са толиким бројем
учесника и оних који се накнадно уплету у расправу, како се утуци нижу
један за другим и како време одмиче, ускоро заборави на сâм предмет спорења и на крају, уз ad hominem-аргументацију, сви, мање-више, остану на
почетним позицијама. До данас су једино Вуков (и Даничићев) рат за српски језик и правопис у XIX веку, а дéлом други, Нови рат за српски језик и
правопис, средином деведесетих прошлог и почетком прве деценије овога
века, били плодотворни, а већина књижевних полемика у 20. веку више је
била ствар једног друштвеног и културног тренутка, отимања о политичку
превласт и утицај у књижевном животу, јер су књижевна политика, идеологија и догма превладавале над естетиком. Изузетак представља полемика
Данило Киш – Драган Јеремић поводом Кишове књиге Гробница за Бориса
Давидовича (1976). Зашто? Зато што је полемика Данило Киш – Драган Јеремић поводом Кишове књиге Гробница за Бориса Давидовича (1976),
ослободила простор за равноправнији третман постмодернистичке парадигме и за слободнију (тј. стваралачку, креативну) употребу књижевног документа, цитата, и лажног цитата, речју – нових наративних и стилских поступака.
Да закључим, мислим да је највећи добитак од полемике око српског језика и правописа обнова србистике (уместо сербокроатистике) и појачано интересовање лингвистичке науке за отворена научна питања српског језика и њихово решавање. О некима од тих питања реч је и у Ковачевићевој одличној књизи Граматичка питања српског језика (Београд,
2011). Оно што импресионира у овој књизи, као и у другим Ковачевићевим
књигама, првенствено у онима које тематизују многа нерешена граматичка
питања у српском језику, јесте замашност корпуса из којега он ексцерпира
се, гле чуда, звала Будне очи (боље би било да се звала Будне уши!), на улици сам,
полуслепог, срео песника и есејисту Хусеина Тахмишчића (1931–1999), кога је, држећи га испод руке, пратила његова жена. Пошто сам их поздравио, Тахмишчић
ми је рекао да прати ту полемику, сложио се са мном у много чему, али ми је саветовао да се манем ћорава посла, јер, рекао је, зар још треба и доказивати да то што
мој опонент пише не ваља. Обраёуј свој врт и пиши о књигама које волиш. Батали!
Твој текст ништа неће изменити, а натоварићеш белај за врат. Чувај муницију за важније ствари. Време за праве полемике тек долази. Послушао сам га. А то време
нас је све чекало у заседи. Ратно време. И поратно, на неки начин још теже и горе.
(Хусеина Тахмишчића с радошћу помиње песник Рајко Петров Ного у својим књигама Запиши то, Рајко, 2011. и Запиши и напиши, 2012. Наиме, док је Ного полемисао са песником Маком Диздаром, Тахмишчић опомиње Рајка да, у разговорима, више не понавља Андрићеве речи из приповетке „Аникина времена“ [„Осевапио би се ко би ме убио”]. „Хусеин Тахмишчић ме позива кући и опомиње да им
не дајем тако јефтин алиби… Могли би ти, вели, изаћи у сусрет…“). Цитирано
према Ноговом тексту „Влашчадима и пашчадима никад ништа“, књига Запиши и
напиши, 2012, стр. 115.
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примере за анализу, за разлику од „анализа без корпуса или на измишљеном корпусу“, како је он написао у једној полемици. Ту је Ковачевић без
премца, и у граматици и у стилистици. Уз ову (самоочигледну) врлину Ковачевићевих књига, свакако иде и његов доказни поступак (темељен на
мноштву примера, правила, одступања од правила, „зачкољица“ и поузданих закључака), али и оно што сам једном назвао „терминолошко цепање
длаке начетворо“, које, покаткад, његов текст чини непроходним за оне којима лингвистика није струка. Осетљив на нијансу, поседујући слух и за
сличности и за разлике, Ковачевић редовно посебну пажњу посвећује синтаксичко-семантичкој интерференцији књижевноуметничког стила са особинама других функционалних стилова/регистара. Данас, уз друге његове
списе о језику и стилу, и књигу Лингвостилистика књижевног текста
сматрам већим добитком за науку од Ковачевићевих полемичких књига,
које су, ван сваке сумње, морале бити написане, ако ни због чега, а оно стога што никада не смемо ћутати док неко покушава да нам стави „брњицу
на губицу“, како у сјајној песми „Повуците ме за консеквенцу“ пева Рајко
Петров Ного. Увек објавите оно што мислите, макар вас после обесили –
саветовао је, давно, француски памфлетиста Пол-Луј Курије (1772–1825).
***
У књизи Стилска значења и зрачења (2012), Ковачевић има два
текста о Новици Петковићу, објављена у циклусу Два огледа о великом
стилистичару. За Ковачевића је Петковић „вјероватно највећи стилистичар код Срба, и поред тога што је он сам себе сматрао књижевним критичарем и/или теоретичарем“. Помало се двоумећи измеёу Богдана Поповића и
Новице Петковића, Ковачевић, уз једно „вјероватно“, ипак и с правом, даје
предност Петковићу.
Петковићеве речи – „Дакле, моји основни ставови су ови – прво, да
оно о чему говорим буде, пре свега мени самом, до краја јасно… Друго, да
то о чему говорим може бити, колико год је могуће у нашој области, проверљиво, дакле да онај ко мене слуша може проверити оно о чему ја говорим, да види да ли је тачно или није… И треће, да с љубављу говорим о
ономе што је предмет мога проучавања“6 – представљају и Ковачевићеву
поетику и методику. Као и Петковић, и Ковачевић неуморно и зналачки ради на јединственом систему српске културе. Упркос свим отпорима и неразумевањима.
***
Основни појмови модерне лингвостилистике, подсећа Ковачевић у
књизи Стилске фигуре и књижевни текст (1998), јесу: стилем, стилема6

Видети текст „Новица Петковић, гост Другог програма” (Разговарао Милош Јевтић) у зборнику Споменица академику Новици Петковићу, Академија наука и умјетности Републике Српске, уредник академик Рајко Петров Ного, Бања Лука, 2009, стр. 372.
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тичност и стилогеност. Стилем је јединица појачане изражајности на било ком језичком нивоу – од фонолошког до текстуалног. Стилематичност је
стилистичко својство форме језичке јединице, а стилогеност је функционална вредност језичке јединице, и то и оне структурно стилематичне и оне
структурно необележене. Стилематичност је само особина стилема, а стилогеност и стилема и нестилема. Зато сваки стилем није нужно стилоген,
нити је свака стилогена језичка јединица нужно стилем. Другим речима,
парафразирамо аутора, док је стилематичност „апстрактна схема стилске
фигуре, дотле је стилогеност њена употребна вриједност“. У свим радовима ове књиге Ковачевић показује да су стилематске анализе неопходан
услов научног расправљања о стилогености сваког, а посебно књижевног
текста. „Пјесничка индивидуалност при употреби фигуре“ – пише Ковачевић у књизи Стилске фигуре и књижевни текст – „огледа се, меёутим, у
оживљавању задатог фигуративног модела, тј. у функционалној вриједности […] фигура у одреёеном контексту. Стилогеност је, према томе, умјетничко дејство […] израза, његова примјереност […] контексту, његова
'уникатност' у том контексту. “
Ковачевић је добро упознат са могућим приговорима површним
лингвистичким анализама, које – како би рекао Елиот – подсећају на гњечење лимуна, јер не истичу довољно непоновљиву хармоничност Целине.
Знајући да једну од рањивих тачака лингвостилистике може да представља
чак и Марузова општеприхваћена теорија стила као избора измеёу више
могућности које нам језик ставља на располагање, Ковачевић у загради
увек реконструише и нулту, нестилематичну форму неке језичке јединице.
Тиме се, бар донекле, отклања приговор, који је Здеслав Дукат, писац одредбе о стилу у Речнику књижевних термина (стр. 811), формулисао овако:
„Ако се каже да је стил избор, онда се, дакако, мисли на избор говорника
или писца. Но одакле ми знамо које су њему све могућности стајале пред
очима? Ми знамо што он јест изабрао, али… нема никаквог начина да икада дознамо што није изабрао.“ Пуким и неинвентивним сабирањем језичких елемената (детаља) никада нећемо стићи до непоновљиве и на свој начин недељиве Целине7, нити ћемо, парадоксално, моћи да егзактно опишемо онај чудесан уметнички поступак којим је та целина (структура-монада), у којој има доста флуидног, понекад и необјашњивог, саздана од делова или, како би то већ рекао Иво Андрић, срезана изједна, као безмало неразлучив, виши језичко-књижевни естетски облик. Да и не помињемо како
свакој старошколској, непроблемској лингвостилистичкој анализи измичу
многе суптилности, онеобичавања или онеобичајења, како Ковачевић редовно (и исправно) пише, у високооднегованом фигуративном стилу, чије
фигуре и тропи своју необичност граде на à la гешталт-проседеима. У му7

Или, како пева Иван В. Лалић у антологијској песми „Шапат Јована Дамаскина“: „И да ми глас је зуј пчеле у роју, / Ал зато слутим да смисао роја / Зависи и од заблуделе пчеле – / Целине што се бесконачно деле / Да суштост чине недељивог броја.“ (Лалић 2009: 181).
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зичкој мелодији као облику, а понекад и у поезији, која се – ритмом, мелодијом и читавом прозодијом – највише приближава музичком идеалу, поједини чланови (конституенти/компоненте) показују вредности друкчије од
оних које имају као самостални елементи (пре него што су се, на непоновљив начин, удружили у нови низ, у мелодију у музици, или фигуру у поезији).
5.
Једном је Гојко Капор, отац Мома Капора, рекао своме сину да ће
га признати као писца тек када нешто објави у плавим корицама СКЗ. Капор је за живота и то дочекао (2001, роман Ивана, потом, 2008, Исповести8) а Ковачевићу је, у редовном Задругином Колу, о 120-годишњици
СКЗ, објављена књига огледа Лингвостилистика књижевног текста. У
мојој књизи Неовлашћени тумач (2012), коју је печатао Завод за уџбенике
и наставна средства у Источном Сарајеву, налази се и предговор Ковачевићевој Лингвостилистици књижевног текста, додуше, са малчице измењеним насловом: „Научно-књижевна симфонија Милоша Ковачевића“ према
наслову „Књижевно-научна симфонија“ из предговора. Откуд сад – симфонија? И као што је симфонија складна оркестарска композиција са четири
главна става (темпа) у којој се поједини инструменти појављују самостално
а не као пратња, тако се у Ковачевићевој књизи језичко-стилске доминанте
осветљавају и из стилематичног и стилогеног аспекта, и то на различитим
језичким нивоима, док се у закључку и оно што је најсложеније излаже једноставно, запамтљиво, прелазећи у врсту фуге, као најсложенијег музичког
облика (да останемо у семантичком пољу преузетом из музичке терминолошке лексике).
И као што је Ковачевићева Стилистика и граматика стилских фигура постала незаменљив универзитетски уџбеник (лингво)стилистике, тако и његове књиге Стилске фигуре и књижевни текст и Лингвостилистика књижевног текста представљају драгоцене приручнике – путоказе у
којима се – са теоријске, увек помало апстрактне, уопштене стилистичке
равни – прелази у конкретну раван истраживања стилематичности и стилогености, тј. практичног проверавања општих начела у појединачној реализацији.
6.
Од укупно четрнаест огледа у књизи Лингвостилистика књижевног текста, првих седам је посвећено поезији; осми оглед, „О језику и стилу Петра Пајића“, 'тровалентан' је: односи се и на поезију и на прозу и на
есејистику, и он, у композиционој структури студије, делећи је на две без8

Раније му је (али не у плавим корицама) објављена књига Најбоље године и друге приче – изабрао, приредио и поговор написао Марко Недић, СКЗ, Београд, 1997.
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мало равне части (7 + 1 + 6), чини мост који нас, од света лирике (поезије),
(у)води у Ковачевићеве лингвостилистичке огледе о свету прозе (приповетке, бајке, романи), и то не уопштено, него увек тематолошки и проблемски
оштро фокусирано. (Да у књизи има макар један оглед посвећен језичкостилским особинама неког класичног или савременог драмског текста, њоме би била обухваћена сва три књижевна рода: лирика, епика и драма!) У
меёувремену је Ковачевић написао и текст o језику и стилу Радовићевих
драмских текстова за децу. (Реч је о Душану Радовићу.)
При томе Милош Ковачевић није кабинетски затворен у свет својих лингвостилистичких анализа, у свет знакова, него је отворен и за свет
значења. И он, као и српски песници и прозни писци, добро осећа дух свога времена, проблеме свога српског (на)рода и његовог књижевног језика,
саживљавајући се и са егзистенцијалним и са моралним дилемама покренутим лектиром, што најбоље илуструју његови огледи о поезији Зорана Костића, Момира Војводића и Милице Бакрач, те оглед о поезији, прози и
есејистици Петра Пајића.
Два последња огледа у књизи – „О типовима туёег говора у роману
‟Сара‟ Петра Сарића“ и „Синтаксичко-стилистичке особине слободног неуправног говора у романима Меше Селимовића и Скендера Куленовића“ –
представљају можда и најбоље („најнаучније“) Ковачевићеве лингвостилистичке (али и књижевнотеоријске, наратолошке) огледе у другом, завршном делу књиге. Они су и озбиљан допринос не само лингвостилистици и
синтакси него и наратологији на целокупном ареалу српског језика, и они
су не само звездани тренуци Ковачевићевог аналитичког подухвата него и
датум у лингвостилистици код Срба. Управо у овим текстовима, који ће се
памтити и по егзактности и по проницљивости заснованој на интердисциплинарном приступу (естетика, логика, филозофија уметности, наратологија, лингвостилистика), Ковачевић је, рангирајући и наслојавајући чињенице
по њиховој фреквентности, дешифровао и неколико колико типолошки
сложених толико и научно нерегистрованих (неименованих јер ретких) типова туёег говора у делима српских прозних писаца, што и аутору самом и
српској науци о језику и књижевности служи на част.
Шта је, унајкраће, заједничко свим текстовима из ове књиге? Заједничко упркос томе што су они посвећени меёу се несродним српским савременим писцима, упркос томе пишу ли поезију, прозу или есејистику и к
томе још упркос њиховим (донекле) уникатним поетикама? Заједничко им
је то што је Ковачевић уочио, издвојио а потом детаљно и поуздано описао
уметничке поступке и језичко-стилске (стилско-језичке) или пак уметничке
доминанте у делима српских писаца. А доминанта се, опет, према речима
Романа Јакобсона, може дефинисати као „средишна компонента уметничког дела: она усмерава, одреёује и преображава остале компоненте и даје
специфичност делу“. Уосталом, једна од Јакобсонових заслуга у тумачењу
књижевног дела у томе је што је он меёу првима сматрао да „предмет науке о књижевности није књижевност него литерарност“, тј. оно што кон154
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кретно дело чини књижевним „производом“, а литерарност се најегзактније може испитивати на језику књижевног дела/текста, који је онај највидљивији слој књижевноуметничког дела меёу осталим слојевима9, које је,
опет, дефинисао Пољак Роман Ингарден (О сазнавању књижевног уметничког дела).
У делима која Ковачевић анализира, та доминанта једном је двотачка (Петар Пајић), други пут пролептичка фигуративност10 у поезији Слободана Ракитића, трећи – графостилеми у неким Ноговим сонетима, четврти пут су то поетизми, „пјеснички елемент; пјесничко обиљежје; пјесничка ријеч или израз“ (Симеон 1969: 73) у поезији Лазе Костића, некад
ритам и песнички језик (Шантић), понекад типови туёег говора (Петар
Сарић) или синтаксичко-стилистичке особине слободног неуправног говора у романима Меше Селимовића и Скендера Куленовића, или пак
парцелација у роману Топ је био врео Владимира Кецмановића. Итд., и т.
сл. Поступајући на диференциран начин сваком писцу и делу, и Ковачевић је потврдио једно, у (научној) стилистици општеприхваћено, истраживачко начело, које је Лео Шпицер сажео у закључак да у стилистици
„нема априористичких категорија једнако примјенљивих на сва дјела и
на све писце“.
Када сам први пут прочитао Ковачевићев текст „Графостилематичност Ногове поезије“, објављен у зборнику радова Поезија Рајка Петрова
Нога (Београд, 2011: 221–246), био сам затечен проведеном анализом, јер ја
о графостилематичности Ногове поезије, сонета пре свега, нисам написао
ни слова. Не само ја, него ни остали критичари, чини ми се. Зашто изненаёен? Оно, није да нисам уочио како је Ного, још од Безакоња (1977), почео
да властита имена пише малим словом (минускулни графостилем), да апелативне именице пише великим словом (мајускулни графостилем), да
усред стиха, на његовом чланку, поготову ако је тај стих нека врста интертекстуалног сигнала, уводи велико слово, да је одустао од интерпункције,
или да, истина ретко, има и песама у којима је свака реч написана великим
словом („Где Је Овде Лево“, „Карма“, обе из књиге На капијама раја).
9

Да се подсетимо: први је слој звучања, други – слој значења/смисла, трећи – слој приказаних (дочараних) предметности, четврти – слој схематизованих
аспеката (у вези са тачкама гледишта, којима се одреёује „смер гледања, ниво мишљења и начин доживљавања света свих јунака, а нарочито јунака –приповедача“)
(Милосављевић 1997: 236). Постоји и пети слој – слој метафизичких својстава који дозвољава да се питамо и о филозофском значењу књижевног дела. Речју, динамичку структуру књижевног дела сазнајемо у временским фазама које се меёусобно смењују, преплићу и допуњују.
10
Пролепса је – према Речнику књижевних термина (1992, стр. 654) стилска фигура античке реторике која подразумева „антиципацију субјекта споредне
реченице у претходној, главној реченици“. У Речнику се наводи и пример: „Већ те
видим да си добар јунак“, а ту реченицу Ковачевић (Синтакса сложене реченице у
српском језику, 1998: 169) реконструише као: Видим да си ти добар јунак.

155

Бранко Р. Стојановић

Управо о тој врсти стилемâ, који се региструју визуелно, и који често немају свој акустички еквивалент, Ковачевић је написао читаву расправу, поткрепљену мноштвом примера (махом) из сонета Рајка Петрова Нога. Једно
од највећих открића читавог Ковачевићевог огледа о Ноговој графостилематици можда је управо садржано у речима написаним поводом анализе
песме „Где Је Овде Лево“: „Графостилемски онеобичајен сваки елемент у
први план ставља форму као 'главног јунака': семантику исијава сама
форма у чијој је дубокој поетској сјени 'удјенути' смисаони садржај. Стављен у сјену форме – он, што је само на први поглед апсурдно, добија
још већи значај – јер подразумијева и партикуларно и тотално наглашавање! У том наглашавању препознаје се структура (и ритам) ‟корачнице‟. Вјероватно не постоји бољи начин од овог Ноговог општеграфостилемског којим би се тако бјелодано у визуелној структури сонета зрцалила акустичка структура корачнице.“
Врло је занимљиво и за Ковачевићев аналитичко-синтетички поступак карактеристично да он, и у нешто краћим текстовима, на примеру једне
једине песме – говорећи о суштинама и ономе што је у поезији неког песника инваријантно – открива језичко-стилске и арспоетичке константе тог
ствараоца. Можда за ту оцену у овој књизи и нема бољег примера од текста
„Крњевићева 'Пјесан о жалној судби' у лингвостилистичком кључу“.
7.
Једном речју, пред нама је Милоша Ковачевића по многу чему јединствена Лингвостилистика књижевног текста, која, као пример праве
(лингво)стилистичке критике, потврёује речи Леа Шпицера да стилистичка
критика треба да представља „резултат талента, искуства и вере“ (Лешић
1982: 186), а да, опет, „стилистичка анализа намеће том таленту једну дисциплину и једну нарочиту систематичност, која недостаје импресионистичкој критици“ (исто: 187).
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THE SKETCH FOR THE PORTRAIT OF
MILOŠ KOVAĈEVIĆ, THE STYLIST
Serbian Linguist with Knowledge, Reputation and Conscience
Summary
All texts in Kovaĉević‟s book Lingvostilistika književnog teksta [Linguostylistics of the literary text], most of them published previously in the conference proceedings, offer the unifying method, which – as the author says in his
Note – include unity of the linguistic and literary-stylistic analysis of the structural, or to be more precise structural and semiotic type. The texts are devoted to
the various Serbian authors from the second half of the twentieth century, excluding Laza Kostić and Aleksa Šantić. The analysed authors wrote poetry, essays
and prose. Kovaćević noticed, singled out and described artistic procedures, language and stylistic and artistic dominants in the works of Serbian authors.
In the analytical focus of the book there are the works of the Serbian authors in a wide range from Laza Kostić, Aleksa Šantić, Skender Kulenović, Meša
Selimović, Vidosav Stevanović, Petar Sarić, Tiodor Rosić, to Vladimir Kecmanović; from Vuk Krnjević, Petar Pajić, Rajko Petrov Nogos, Slobodan Rakitić
to Momir Vojvodić, Zoran Kostić and Milica Bakraĉ. The two last texts in the
book – “O tipovima tuĊeg govora u romanu „Sara‟ Petra Sarića I “Sintaksiĉkostilistiĉke osobine slobodnog neupravnog govora u romanima Meše Selimovića I
Skendera Kulenovića” – represent perhaps the best Kovaĉević‟s linguostylistic
texts in the second part of the book, based on literary theory and narratology as
well. They are important contribution not only to linguostylistics and syntax, but
to narratology in Serbian language in general. These are the brightest Kovaĉević‟s analytical works.
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КУМУЛАЦИЈСКЕ СТРУКТУРЕ И
СТИЛИСТИКА РЕДА РИЈЕЧИ
Апстракт: У овом раду бавићемо се стилематичном, стилогеном и семантичком анализом типова кумулацијских структура у вези са отклонима у реду ријечи у стандардном српском језику. Јединице кумулацијског низа у мултиплицираној синтаксичкој функцији неприкосновени су носиоци информативног тежишта
реченице без обзира на остале специфично позициониране реченичне конституенте, па их стога, оправдано, уврштавамо у синтаксостилеме реда ријечи. Анализу
смо провели на обимном корпусу примјера издвојених из текстова свих функционалних стилова стандардног српског језика, поготово књижевноумјетничког.1
*ninaceklic@yahoo.com
1
Примјери које у раду наводимо ексцерпирани су из сљедећих прозних
дјела кљижевноумјетничког функционалног стила: Албахари, Д. (Д. Албахари, М)
– Давид Албахари, Мамац, Стубови културе, Београд, 2001; Албахари, Д. (Д. Албахари, КК) – Давид Албахари, Кратка књига, Народна књига, Београд, 1997; Албахари, Д. (Д. Албахари, СП) – Давид Албахари, Светски путник, Стубови културе, Београд, 2004; Албахари, Д. (Д. Албахари, МР) – Давид Албахари, Мрак, Народна књига, Београд, 1997; Албахари, Д. (Д. Албахари, СД) – Давид Албахари,
Судија Димитријевић, Народна књига, Београд, 1996; Албахари, Д. (Д. Албахари,
П) – Давид Албахари, Пијавице, Стубови културе, 2005; Андрић, И. (И. Андрић,
СП) – Иво Андрић, Сабране приповетке, Завод за уџбенике, Београд, 2008; Андрић, И. (И. Андрић, ЗПП) – Иво Андрић, Знакови поред пута I, Народна књига,
Београд, 2005; Басара, С. (С. Басара, ИУС) – Светислав Басара, Изгубљен у самопослузи, Дерета, Београд, 2008; Басара, С. (С. Басара, УИППБ) – Светислав Басара,
Успон и пад Паркинсонове болести, Дерета, Београд, 2006; Братић, Р. (Р. Братић,
НПРБ) – Радослав Братић, Најлепше приче Радослава Братића, Просвета, Београд,
2003; Булатовић, М. (М. Булатовић, ЦП) – Миодраг Булатовић, Црвени петао лети
према небу, Новости, Београд, 2006; Дучић, Ј. (Ј. Дучић, ГИХ) – Јован Дучић, Градови и химере, Библиотека Сабрана дела / Јован Дучић; том 2, Београд, 2008; Јосић
Вишњић, М. (М. Јосић Вишњић, СП) – Мирослав Јосић Вишњић, Сабране приповетке, Драганић, Београд, 1995;Јосић Вишњић, М. (М. Јосић Вишњић, СНГ) – Мирослав Јосић Вишњић, Стари и нови годови, Народна књига, Београд, 2005; Ненадић, Д. (Д. Ненадић, П) – Добрило Ненадић, Поплава, Народна књига, Београд,
1982; Ненадић, Д. (Д. Ненадић, Д) – Добрило Ненадић, Доротеј, Народна књига,
Београд, 2005; Ненадић, Д. (Д. Ненадић, ДЖ) – Добрило Ненадић, Деспот и жртва, Народна књига, Београд, 2004; Павић, М. (М. Павић, ПСЧ) – Милорад Павић,
Предео сликан чајем, Библиотека Новости, Београд, 2004; Пекић, Б. (Б. Пекић,
ХАЊ) – Борислав Пекић, Ходочашће Арсенија Његована, Просвета, Београд, 1970;
Селенић, С. (С. Селенић, ТМ) – Слободан Селенић, Timor mortis, Свјетлост, Сарајево, 1990; Селенић, С. (С. Селенић, ОИО) – Слободан Селенић, Очеви и оци, Свјетлост, Сарајево, 1990; Селимовић, М. (М. Селимовић, ТШ) – Меша Селимовић, Ти-
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Ако „свако препознатљиво обликовање, али и свако одступање од
уобичајеног реда ријечи у реченици, свака складна реченичка конструкција, али и сваки неочекивани обрт у реченичком низу, другим ријечима сваки посебан интонационо-синтаксички поступак увијек изазива неки учинак на читаоца“ (Лешић 2008: 160), онда је кумулација једна од упечатљивијих фигура која сублимира све те критеријуме, те оставља изузетан утисак како на читаоце, тако и на лингвостилистичаре, који се баве свим њеним структурним и семантичким инваријантама и афективним вриједностима.
Кумулација, примарно, не припада реторичким фигурама утемељеним на поступку пермутације. Меёутим, било би потпуно неоправдано изоставити је из анализе којом су обухваћене све синтаксостилеме реда ријечи, као и стилске фигуре настале инверзијом. Наиме, у досадашњим анализама онеобичајених структура у вези са распоредом ријечи, уочили смо да
сваки кумулацијски низ, ако је заиста и стилоген, има изразиту стилистичку и информативну „предност“ у односу на друга онеобичајења реда ријечи
непосредно употријебљена у тумаченим структурама. Ова фигура уједно
ремети устаљени ред у реченици, успорава или убрзава њен ритам, утиче
на интонацију. Често се уплиће у синтагматске спојеве кидајући њихове
чврсте везе, те се намеће као доминантна стилематична структура у цијелој
реченици. На нивоу дубинских реченичних структура, кумулацијски низ је
кључни комуникативни и емфатички елемент, па је остатак реченице потпуно информативно редундантан. Дакле, јединице кумулацијског низа у
мултиплицираној синтаксичкој функцији су неприкосновени носилац информативног тежишта реченице без обзира на остале специфично позициониране реченичне конституенте. Па их стога, оправдано, уврштавамо у нашу анализу.
Ако је свако гомилање, набрајање, кумулативно, у стилистичком
смислу, онда се поставља питање у вези са отклоном од норме као основним принципом у оформљењу стилема. Да би утврдио које су кумулативне
конструкције стилематичне и ако су, зашто јесу, М. Ковачевић примијенио
је критериј који је понудила група реторичара из Лијежа, иако га они нису
шине, Изабрана дела, Београд, 2008; Селимовић, М. (М. Селимовић, Т) – Меша Селимовић, Тврёава, Свјетлост, Сарајево, 1991; Ћоровић, С. (С. Ћоровић, СМ) – Светозар Ћоровић, Стојан Мутикаша, Свјетлост, Сарајево, 1966; Ћоровић, С. (С. Ћоровић, ЦД) – Светозар Ћоровић, Целокупна дела VI, Народна Просвета, Београд,
1932; Црњански, М. (М. Црњански, РОЛ) – Милош Црњански, Роман о Лондону,
Библиотека Миленијум, Београд, 2006. Научни функционални стил: Поповић, Ј. (Ј.
Поповић, ОДВ) – Јустин Поповић, О духу времена, Народна књига, 2005. Публицистички функционални стил: Блиц – Блиц, дневне новине из Београда.

162

Кумулацијске структуре и стилистика реда ријечи

примијенили на ову фигуру, који је као основ класификације стилских фигура заснован на четири операције њиховог извоёења: додавању, изостављању, супституцији и пермутацији.
За основу класификације типова кумулације узели смо подјелу коју
је дао М. Ковачевић, али у допуњеној верзији, укључивши у њу још један
уочени тип мултипликације хомофункционалних координираних елемената. М. Ковачевић примјере кумулације разврстава у четири групе. Прву
групу чине примјери нагомилавања хомофункционалних синтаксичких јединица које су резултат елиптирања, другој групи припадају примјери настали изостављањем, с тим што имају синсематични катафорски супституент, трећа група обухвата примјере утемељене на зависности чланова низа
у којима је први члан најопштији, аутосемантичан, четврту групу чине примјери оформљени поступком додавања који се битно разликују од осталих
типова кумулације, и то по семантичким вриједностима чланова низа који
су једнаки по значењу, али не и по смислу. Ковачевић, такоёе, говори и о
врсти кумулације која настаје синтаксичком апозицијом (М. Ковачевић
2000: 147-154). Све типове које смо навели подударни су са наведеним типовима кумулације, с тим што овдје издвајамо још један тип кумулације са
синсематичним анафорским супституентом.
Кумулацијске низове смо, дакле, класификовали у сљедеће типове:
– Први тип настао је изостављањем комуникативно редундантних
дијелова више дубинских реченица и мултипликацијом семантички разнородних елемената:
(1) Највеће острво северне Африке је близу источне обале Туниса и границе са Либијом, а са хиљадама палминих стабала, непрегледним маслињацима, ружичастим фламингосима, уједначеном
климом, занимљивом историјом и савременим хотелима, данас је
тражена туристичка дестинација коју полако откривају и наши туристи (Блиц, 5112, 8. 5. 2011, 16).
– Други тип оформљен је изостављањем, разликујући се од првог
по регресивном, скоро синсематичном катафорском супституенту:
(2) Када је мајка умрла, све се то, и Дунав и стихови и стан, одједном претворило у речи без суштине, као да им је она својим присуством даровала пуноћу и стварност (Д. Албахари, М, 77).
– Трећи тип такоёе настаје изостављањем, с тим што је препознатљив по супституенту, али анафорском:
(3) Љубав, пријатељство, сажаљење – све то доноси гомиле и
гомиле лажи (С. Басара, ИУС, 162).
– Четврти тип утемељен је на зависности чланова низа у коме је
први члан најопштији, аутосемантичан:
(4) У мају месецу, негде око шест сати после подне, још за дана,
јављају се у густом зеленилу око градића неки раштркани и бојажљиви славуји, (...) (И. Андрић, ЗПП II, 182).
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– Пети тип оформљен је поступком додавања и битно се разликује
од осталих типова кумулације, и то по семантичким вриједностима чланова низа који су једнаки по значењу, али не и по смислу:
(5) Слушао сам како јаучу његове жиле, како цвили његова кора,
како јецају његове рашље, како цмиздре његови чворови, како плачу
његове гране, како његово лишће сузе лије (Мирослав Јосић Вишњић, СНГ, 42).
– Шести тип остварује се синтаксичком апозицијом, те се везује за
комуникативну функцију:
(6) До малочас је то био Illustrissimus, бивши концептуални секретар Земаљске владе, Чича, родуљуб, народни посленик, матори
јарац, члан регниколарне депутације, хистрион и оратор, Србин из
прека, четрдесет година Београёанин (С. Селенић, ТМ, 94).
Кумулација семантички разнородних елемената (1) настала је изостављањем комуникативно редундантних и лексички истородних дијелова
више дубинских реченица, при чему се у површинској структури, сви истородни елементи своде на један, а уланчавају се само они разликовни. Нагомилавање хомофункционалних синтаксичких јединица је у овом случају
комуникативно неопходно, јер су сви мултиплицирани елементи различити
и сваки од њих представља посебну дубинску реченицу. Према томе, ови
елементи су обједињени синтаксичним функцијама, али су семантички
потпуно разнородни. Примјере овога типа можемо подијелити у више подтипова у зависности од врсте мултиплициране реченичне функције:
– Умножени хомофункционални координирани елементи у функцији субјекта:
(1.1) Поред нас је промицало меко зеленило, свеже окречене
ограде и тарабе, гране са зрелим плодовима, канте за ёубре, отпаци
за спаљивање (Д. Албахари, КК, 44); Чекају вас напори, дуги маршеви, гладовање, спавање на земљи, хладноћа, вашке, стјенице, Нијемци (М. Селимовић, ТШ, 8), Предметима из старих београдских породица који су откупљивани у то време, летњиковац је намештен стилским комадима, у њега су донета или ту рестаурирана затечена
стилска огледала, лустери, светиљке, сатови (подни и стони, односно камински), канделабри, стакло, порцелан, керамика, племенити
метали, теписи, слике, графике, географске карте (...) (М. Павић,
ПСЧ, 161).
Стилска маркираност примјера овога (1.1) подтипа почива на поступцима редуковања, а не на мултипликацији. Нагомилавањем семантички разнородних елемената у функцији субјекта показује стилистичко одступање од уобичајене употребе језика у примјерима са финализованим
парцелисаним кумулираним субјектом. Сваки кумулисани субјекат посебно је издвојен, а тако и наглашен парцелацијом.
Кумулација у реченици (Али у томе га спречава изненадна болест.
Чудна малаксалост. Ужасна мучнина (С. Басара, УИППБ, 21)) структурисана је распореёивањем субјекатских синтагми на крај реченице осамоста164
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љених парцелацијом, тако што се свака синтагма која описује симптоме тешког психичког и физичког стања човјековог посебно истиче, па читалац
стиче утисак да их један по један проживљава.
– Кумулацијско умножавање синтаксичке позиције предиката потврёују наредни примјери:
(1.2) Сат је зазвонио у седам, устао сам, истуширао се и обријао, спаковао пртљаг, сишао у хол (лифтом) да се одјавим и платим
рачун, подигнем кутију из сефа и средим да портир донесе моје ствари када стигне такси (Д. Албахари, МР, 56); Позвао сам га, узвикнуо
сам презиме па име, наслонио сам уво на врата од купатила, одшкринуо их, ушао, изашао, затворио их; остала ми је још само дневна соба
(Д. Албахари, КК, 112); Пре него што сам постао мистик, био сам
партијски активиста, алкохоличар, ватрогасац и путујући продавац
Библија (С. Басара, ИУС, 83).
Мултипликација лексема са синтаксичком функцијом предиката
понајвише утиче на реченични ритам и динамику казивања који оваквом
употребом језика постају бржи, жустрији, разигранији. У примјеру (У магази, на вратима и пред вратима нагрнуо свијет, па стењу, гуркају се, вичу,
штипају се (С. Ћоровић, СМ, 42)) све се ковитла и бруји од људске граје и
кретања. Такав ефекат постигнут је, управо, нагомилавањем предиката.
– Мултиплицирана функција објекта која чини кумулацијски низ
огледа се у наредним примјерима:
(1.3) Њен језик се састојао од мешавине пословица и изрека, народних мудрости и одломака из јуначких песама, поучних упадица и
сеоских виспрености (Д. Албахари, М, 24); Говорим о језику зато
што ми управо он, тај туёи језик, стално говори да овде не припадам,
да сам неспособан да на њему прецизно изразим апстрактне концепте, осуёен на свет именица и бројки, крупних новинских наслова и
етикета у самоуслузи (Д. Албахари, М, 36); Она је заправо нека врста психофизичког вампира, који из околине непрестано усисава
здравље, енергију, новац, накит, храну и пиће (С. Басара, УИППБ,
38).
Примјери нагомилавања јединица у синтаксичкој функцији објекта
(1.3), као и структуре са мултипликацијом субјекта (1.1) представљају отклоне од уобичајене употребе језика, с тим што је њихова вриједност
углавном информативна. У некима од примјера као што је и реченица: (Говорим о језику зато што ми управо он, тај туёи језик, стално говори да овде
не припадам, да сам неспособан да на њему прецизно изразим апстрактне
концепте, осуёен на свет именица и бројки, крупних новинских наслова и
етикета у самоуслузи (Д. Албахари, М, 36)) употребом кумулације изузетно се вјеродостојно описују одреёене појаве. Тако, Д. Албахари непознавање туёег, страног језика веома сликовито објашњава сведеношћу на свет
именица и бројки, крупних новинских наслова и етикета у самоуслузи.
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– Кумулацију насталу мултипликацијом хомофункционалних координираних јединица у функцији адвербијалне одредбе потврёују
сљедећи примјери:
(1.4) Приче би требало писати као писма: брзо, неписмено, нечитко; затим би их требало стављати у наранџасте коверте и слати у
материну! (С. Басара, ИУС, 45); Онда се, после рата, после неколико
месеци проведених у Београду, када је изгледало да поново почиње
да се пење, упркос рушевинама и несталим стварима и изгубљеним
особама, дословно суновратила у Пећ (Д. Албахари, М, 57); И сада
путује господски. Првом класом. Мирне савести (С. Басара, УИППБ,
41).
Мултипликацијом, адвербијалне одредбе постају информативно тежиште реченице, иако оне углавном представљају дио рематског језгра,
или ако су на крају реченице, тада завршетак реме слаби. Својим умножавањем оне скрећу пажњу на себе. Тако је и у реченици: (Ништа у свом животу ниси видео, никуда путовао, ништа појео и попио, никога волео, а да
све, сваки твој покрет и свака мисао, није записано у разнобојне књиге, у
књиге разних величина, танке и дебеле, у коцкице и на линије, мастиљавим
оловкама, огорелим перима, пенкалама или писаћим машинама, ћирилицом
(M. Јосић Вишњић, СП, 67)), у којој писац ниже неколико врста адвербијалних одредби једну за другом: одредбу за мјесто, средство, начин, да би
објаснио гдје, чиме и како су записане најситније појединости живота једнога човјека. Сваки покрет, па и свака мисао грозничаво су записивани, било гдје и било чиме.
– Кумулацијске низове атрибута потврёују наредни примјери:
(1.5) Све се очигледно понавља и зато све треба подвргнути деконструкцији, мене на песку, у генитиву, галеба са сарделом у кљуну,
морског јежа, голу Швеёанку на пешкиру (С. Басара, ИУС, 131); Са
једне стране власотиначка, лужничка, нишавска, белопаланачка, сврљичка, заглавска, тимочка, реканска, брсјачка, печалбарска душа
јадника који ће прихватити сваки, и најгори рад, али тек када га притисне љута немаштина (...) (С. Селенић, ОИО, 150).
Структуре са умноженим јединицама у синтаксичкој функцији
атрибута јављају се у најмањем броју примјера, и то најчешће у функцији
неконгруентног атрибута. Мултиплицирани атрибути имају улогу чланова
који дају додатне информације о именској ријечи, понекад и непотребне, те
тим гомилањем умногоме успоравају реченични ритам.
Меёу анализираним примјерима издвојиле су се структуре у којима
кумулацијском низу претходи двотачка која замјењује изостављени реченични члан, најчешће предикат. Овакве конструкције указују на реченично
елиптирање обиљежено употребом двотачке која овдје има функцију реторичке паузе.
Око мене: [←су биле/стајале] кутије са стварима, кофер, писаћа
машина, кошуље на вешалицама, књиге, кишни мантил, пешкири (Д. Албахари, КК, 5).
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Кумулацијске структуре обухватају све реченичне чланове, а умножавањем њихове синтаксичке функције ремети се устаљени ред ријечи у
реченици без обзира о ком реченичном члану је ријеч или на ком мјесту у
реченици се он налази. Уједно, посматрали смо какве стилистичке ефекте
производи мултипликација хомофункционалних координираних јединица
у функцији појединих реченичних чланова. Умножавање реченичних чланова исказаних именским ријечима најчешће успорава реченични ритам, а
понегдје, када је кумулацијски низ невјешто употријебљен, цијела реченица се заглушује, те умара читаоца. Меёутим, код структура у којима се гомилају предикати, убрзава се реченични ритам, разиграва се цијела реченица, захуктава се говор. Ове конструкције су много упечатљивије и ефектније од претходних. Ипак, најфреквентнији су кумулацијски низови у којима
се понавља позиција објекта.
Кумулација са синсематичним катафорским супституентом (2)
слична је нагомилавању семантички разнородних елемената (1) управо
због тога што су обје настале операцијом изостављања. Меёутим, примјери овог типа се дистингвирају од претходних према првом члана у низу хомофункционалних координираних елемената, који постаје регресивни супституент свих осталих елемената низа. Регресивни супституент је толико
значењски уопштен да постаје синсемантичан, а семантички садржај му се
утврёује тек навоёењем осталих пунозначних координираних јединица које
му дају семантичку вриједност. Дакле, однос нагомиланих елемената у низу текстуално меёузависан и почива на бинарној организацији у којој је катафорски члан низа антепониран свим осталим (М. Ковачевић 2000: 148).
Укључивањем супституентске јединице, овај тип добија посебан статус јер
у свом настанку укључује још једну операцију – супституцију. Ови типови
онеобичења су стилистички комплекснији од првих, самим тим што су резултат двију операција које учествују у извоёењу фигура, а имају и свој
пандан у античкој реторици – стилску фигуру дистрибуцију, која у свом саставу има апстрактан појам који се разлаже на комуникативне објаснидбене дијелове, који му дају семантичку вриједност. Лука Зима, меёутим, дистрибуцију не сматра фигуром, „него особитим начином говора, гдје се мисао разширује тим, да се поједини дијелови каквога појма представљају”
(Зима 1988: 97).
(2) Све то се, на крају крајева, своди на срце, све увек води до срца,
и лавиринт, и права линија, и спирала, и круг, све је садржано у истом очекивању новог откуцаја, све до тренутка када новог откуцаја више нeма и
када нам, ако желимо да будемо искрени, више то и није толико важно (Д.
Албахари, М, 133); Све се, даље, одвијало прекомерном брзином, и удаљавање кишних грдоба, и престанак падавине, и дуга, која је само у једном
трену досегла пуну величину, а онда ишчезла, остављајући тек мали исечак
да бледи на све чистијем небу (Д. Албахари, КК, 31).
Наведени примјери кумулације овога (2) типа специфични су са
становишта функционалне реченичне перспективе. На првом мјесту увијек
167

Нина С. Ћеклић

се налази „уопштени елемент―у оквиру теме на који се надовезује рематски дио са језгром исказаним предикатом. Потом слиједи информативно
тежиште цијеле реченице презентовано кумулацијским низом који је смјештен у јаку финалну реченичну позицију. Имајући у виду отклон од граматичко-семантичког реда ријечи, овај тип кумулације представља синтаксостилему реда ријечи у најосновнијем смислу.
Од оваквих примјера разликује се реченица: (Али, када смо стигли
на Трг Слободе, тачније: када се јека у мојим ушима претворила у речи говорника, све је то, и усхит и енергија и наговештај просветљења, почело
да цури из мене (Д. Албахари, МР, 140)), у којој се кумулативни низ и супституент налазе директно један до другога, а затим слиједи наставак реченице. Структуру карактерише и полисиндетска употреба везника и који појединачно наглашава сваки члан низа.
Кумулативне структуре са анафорским супституентом (3), такоёе, имају синсематични супституент као и стилистичке мултипликације објашњене у потврдама другог типа. Меёутим, општи значењски супституент
у анализираним примјерима је постпониран кумулативном низу хомофункционалних координираних јединица за разлику од до сада утврёених кумулација са катафорским супституентом. Овакав супституент је анафорски и
упућује на претходни сегмент текста, антецедент (уп. нпр.: М. Ковачевић
2007: 49).
Примјере овога (3) типа разврстали смо у подгрупе према типу синтаксичке функције кумулисаног члана:
– Кумулацијски низови настали мултипликацијом хомофункционалних координираних јединица у функцији субјекта:
(3.1) Морални идеализам, истинска побожност, породична љубав, све је то дубоко одуховљено само у хришћанским земљама (Ј.
Дучић, ГИХ, 318); Сви сусрети, све посете, сва путовања, све успомене: све то мени мирише на враћање (M. Јосић Вишњић, СП, 57);
Јер осећање поседовања неуништиво је и трајаће колико и човек, а
срце, ум, карактер, врлине и мане, успомене, добра и куће најзад, све
је то само једно велико имање под хипотеком смрти, имање које животом својим увећавамо или растурамо (Б. Пекић, ХАЊ, 301); Гласови и мириси око мене, знаци и појаве на небу, промене и покрети у
мени, светлосне шаре моје роёене крви иза склопљених очних капака,
неочекивана осећања, чак и ликови и догаёаји из снова – све то може
да изазове у мени слике градова и места у којима сам боравио (...) (И.
Андрић, СП, 637); Поимање времена, употреба времена, осећање
времена, све су то за мене праве загонетке, које се постављају преда
мном свакодневно (И. Андрић, ЗПП, 27).
С обзиром на присуство анафорског синсематичног супституента у
структурама овога (3.1) подтипа, разумљиво је да су јединице у антепонираним кумулацијским низовима често у функцији субјекта. Анафорски
уопштени садржилац обухвата и обједињује све наведене умножене елементе. У реченици: (Поимање времена, употреба времена, осећање време168
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на, све су то за мене праве загонетке, које се постављају преда мном свакодневно (И. Андрић, ЗПП, 27)) чланови кумулацијског низа, субјекатске
синтагме, оформљене су тако што се зависни члан синтагме, неконгруентни атрибут времена, понавља у свакој синтагми, па је цијела структура
усложена и поступком епифоричног понављања.
Кумулацијску структуру насталу гомилањем јединица у функцији
субјекта у чијем формирању су учествовали и други поступци творбе синтаксостилема потврёује наредни примјер: (Наше меланхолије и наше болести, ситне и крупне, као и наши нездрави прохтеви и пороци – све су то
само разни начини и покушаји да се човек некако преведе из живота у непостојање (И. Андрић, ЗПП, 64)). Онеобичајену структуру цитираног примјера карактерише, поред кумулације, анафорично понављање лексеме наше у функцији конгруентног атрибута, постпоновање два конгруентна
атрибута, ситне и крупне, који су у семантичком односу супротности, као и
употреба везничко-интензификаторског споја као и који наглашава два посљедња елемента кумулацијског низа. Дакле, сваки елеменат кумулацијског низа је на специфичан начин наглашен и издвојен, тако да сви имају
једнаке значењске вриједности у реченици. На крају, сви елементи обједињени су анафорским супституентом. Андрић наглашава да су и меланхолије, и пороци, и прохтјеви, и болести човјекове само начини којима он прелази из живота у непостојање.
– Кумулацијски низови настали мултипликацијом хомофункционалних координираних јединица у функцији објекта:
(3.2) Кишни мантил, пешкири, доњи веш, кошуље, чарапе, све
сам слагао без реда, премда сам пазио да не измешам чисте и прљаве
ствари, књиге сам спуштао у картонске кутије, надајући се да их подрумска влага није сасвим изјела, прибор за бријање, сто грама млевене кафе, папир, резервну траку за писаћу машину, оловке, резач,
сандале, еспадриле, магнетни шах, кутијицу бомбона, све то сам
ставио у корпу за пијацу, имао сам и неке кесе, и кожну торбицу с
документима (Д. Албахари, КК, 114); Доламе од зелене чоје, сјајне
панцире, бакарне калпаке са перјем, огртаче, нова копља са блештавим врховима, нове мачеве оштрих сечива, дуге углачане штитове
на којима је насликан његов грб (соко на плавом пољу), све је то он
данас изделио (Д. Ненадић, Д, 62).
Разликовна одлика ових (3) примјера јесте употреба именских ријечи у склопу кумулацијских низова. У обимном корпусу нисмо пронашли
ниједну потврду кумулације овога типа са предикатима у антецеденту. Са
аспекта актуелног рашчлањивања реченице, наведене структуре одликују
се информативним истицањем антецедента, а њега додатно маркира и потврёује семантички уопштени анафорски супституент. Кумулацијски низ
представља ново у оквиру тематског дијела, уопштени супституент је дато
у тематском дијелу, док је у наставку реченице рематски дио исказан предикатом.
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На основу семантичког односа цјелине и дијела у низу хомофункционалних координираних елемената, примјери кумулације утемељене на
зависности чланова са првим аутосемантичним чланом (4) нешто су друкчији од примјера другог и трећег типа. Они су препознатљиви по посесивном односу јединица у низу у коме сваки наредни елеменат означава дио
претходног. Први члан у низу је најопштији, али у овом случају, он нипошто није синсематичан, него је обиљежен пунозначном, аутосемантичком
лексемом. Њихова веза је нераскидива, па би изостављање било ког елемента низа нанијело комуникативну штету и окрњило прецизну информацију. У оваквим типовима кумулације можемо говорити о њеној комуникативној, али не и стилској условљености, јер је све подреёено комуникативној нужности. На примјер:
(4) Бог је због тога срушио кулу у Вавилону, а овде, у мојој земљи,
минирали су џамије, спаљивали манастире, разграёивали цркве (Д. Албахари, М, 118); Десет је минута до поноћи, петак, 13. октобар по новом, 30. септембар по старом календару (С. Селенић, ТМ, 7); Хоћу да
кажем следеће: јуче, сада, док ово пишем, 16. октобра, у Београду, у
завичајној Добрињској, у нашем стану, Aromus Illustrissimus за мене
више није смрад, већ носталгична успомена, рекао бих чак – биће које
могу успешно поредити само са неким роёеним, маторим, олињалим,
шугавим, укртелим, крмељивим чукун-стрицем који нема на свету никога осим мене (С. Селенић, ТМ, 49).
Примјери кумулације са члановима низа који су једнаки по значењу,
али не и по смислу (5) битно се стилски и семантички разликују од свих
претходних, мада са њима дијеле исте особине хомофункционалности и координираности. Да бисмо могли објаснити овај тип кумулације, увешћемо
термин једначитост који употребљава М. Ковачевић у објашњавању обавезне везе референта и свих координираних хомофункционалних чланова
низа. Под термином једначитост никако се не подразумијева једнакост, односно, истост значења хомофункционалних елемената, јер би она довела до
синтаксичке и семантичке таутологије и плеоназма као стилске погрешке.
Овај тип кумулације је, заправо, стилогенији и стилематичнији од свих
претходних наведених типова и представља кумулацију као стилску фигуру у складу са њеном примарном класичном реторичком дефиницијом. Јака стилистичка маркираност оваквих структура заснована је на једначитости референта, али не и на његовој потпуној подударности. Да бисмо установили дистинкцију измеёу једначитости и истости денотата, послужићемо
се Фрегеовим разграничењем смисла и значења, на основу кога можемо рећи да су хомофункционалне јединице овог типа подударне по значењу, али
не и по смислу (Фреге 1975: 97–115). Кумулација овог (5) типа, угледајући
се на семантичку везу чланова низа, настала је операцијом додавања за
разлику од претходна четири типа која су настала редукцијом. У стилистичком смислу она посједује најизраженије експресивне вриједности. На
основу семантичких вриједности елеманата у кумулацијском низу, те њихових односа извели смо подтипове овога (5) типа кумулације:
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– Глаголске лексеме ономатопејског карактера (5.1). На примјер:
(5.1) Страшан ветар, слеп и безуман, тресе прозорима и осећа се
у соби као нечији сталан и хладан дух, а негде под кровом шишти,
цвили и с времена на време фијуче и јеца као вештачка олуја на паланачким позорницама, у петом чину, кад убијају главног јунака (И.
Андрић, ЗПП II,187); Гунёа и мрнёа (Мирослав Јосић Вишњић, СНГ,
10); Напољу је звиждало, праскало, фијукало, завијало. (Б. Ћосић,
ПП, 39); Шишти и пишти, нагнут над поњавице, шаторска крила,
катртонске кутије, расклопљене кофере (...) (Мирослав Јосић Вишњић, СНГ, 10).
Наведене структуре засноване су на аудитивним асоцијацијама. Посљедњи примјер обојен је и додатном метафоризацијом употријебљених
глагола, с обзиром да је ријеч о подражавању звукова из природе (вјетра)
који се приписују човјеку.
– Глаголи опажања (везани за чуло вида) (5.2). Такве су сљедеће
потврде:
(5.2) А дрчни или покуњени момци су их гледали, меркали, шацовали, вртели, длановима миловали, ударали, штоповали, нагиксаном капислом у главу дакова на замишљене путеве слали (Мирослав
Јосић Вишњић, СНГ, 13); Жмиркао је и гледао како се његов друг
игра с реком, како кваси своју шиљату и космату главу, и врат свој
дуги и жилави (...) (М. Булатовић, ЦП, 12); Па га је само гледао, па је
само бленуо (М. Булатовић, ЦП, 11).
У издвојеним примјерима подвучени глагол гледати припада лексичко-семантичкој групи глагола која нема никакву афективну вриједност,
но остали уланчани глаголи (меркати, шацовати, жмиркати, бленути)
имају је јер припадају глаголима који осликавају бујност животног колорита, глаголима са изразитим семантичким нијансама. Ову другу групу руски
језик назива просторечие (простонародни) глаголи, док је у српском језику
увријежен термин колоквијални глаголи (Чепасова 1954). А. М. Чепасова у
дјелу о простонародним руским глаголским лексемама описује специфичне
црте ових глагола наводећи да се одликују „животном конкретношћу (не
постоји ни један простонародни глагол који има апстрактно значење), експресивношћу (готово увијек негативном), метафоричношћу“. „Они изражавају квалитативну страну радње (њену прекомјерност, пуноћу или недовољност)“ (Чепасова 1954).
– Глаголи говорења (5.3) одликује висока фреквентност, поготово у
књижевноумјетничком стилу (Б. Тошовић 1995: 56). Такве су
сљедеће потврде:
(5.3) Мукло, умјесто орања, тумба се мрачан равницама Војводине, и котрља се се крвавим главама по путевима словеначким; већ
је стигао као кољач у градове хрватске и херцеговске, и вришти њушећи попришта брежуљкасте Шумадије, и урла преко македонске
сиротиње хиљадама топова што их дању и ноћу к Црној Гори вуче,
тежак, пијан, усплахирен... Смрвљено је све што за њим остаје (М.
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Лалић, ЗП, 14); Мркоје се осврну и виде пијану гомилу око куће.
Вриштали су, бучали су, рикали су (М. Булатовић, ЦП, 134); Стока је
јурила, и гоничи су, машући око себе дугачким моткама, викали и
кричали, опомињали и псовали (М. Булатовић, ЦП, 65); Два-три пута
видио сам, како је испружио шију, змијску главу принио уху муштеријину, па нешто шапће, прича, говори (С. Ћоровић, ЦД, 164); Мучила се, јечала, јаукала, кидала хаљине и грчевито се хватала за јастуке
око себе (С. Ћоровић, СМ, 249); Слушао сам како јаучу његове жиле,
како цвили његова кора, како јецају његове рашље, како цмиздре његови чворови, како плачу његове гране, како његово лишће сузе лије
(Мирослав Јосић Вишњић, СНГ, 42).
Б. Тошовић (Б. Тошовић 1995: 57) позива се и на мишљење Л. С.
Тепљакове која тврди да постоје двије групе глагола говорења: они који
имају и они који немају експресивну вриједност (однос је 230 : 280) (Л. С.
Тепљакова 1979: 132). У издвојеним примјерима глаголи говорити и причати су стилистички немаркирани, а сви остали су изузетно експресивни и
разликују се од стилистички неутралних по томе што се значењски приближавају слоју глагола који изражавају психолошка стања и преживљавања.
Од свих набројаних глаголских лексема најупечатљивије су двије: букати
и рикати. Из примјера видимо да је ријеч о људима који због пијанства бучу и ричу као животиње. Булатовић је у оба случаја глаголе употријебио
метафорично желећи да истакне све оно прљаво, ниско и звјерско у људима. Посљедња меёу издвојеним реченицама, такоёе је јако стилистички
обојена. У њој су сви кумулативно низани глаголи персонификовани. М.
Јосић Вишњић осликава дрво које цвили, јеца, јауче, цмиздри.
– Глаголи кретања или премјештања у простору (5.4). Такве су реченице:
(5.4) Он стално обилази парцеле: раскопава, окопава, прекопава,
премерава, проверава и разбраја, виси негде у граду на састанцима, у
крематоријуму, не држи га фотеља (Мирослав Јосић Вишњић, СНГ,
243); Каткад би, руски у себи, додао, да се аристократ Рјепнин, претвара у сељачки лонац, земљани, у ком, мисли, као зрна пасуља, скачу, врију, играју (М. Црњански, РОЛ, 168); У дну клисуре кошкају се
и гуремају, грче и увијају, као две на смрт закрвљене гује, пут и Каравиљска река (Д. Ненадић, П,11); Прокопије свуда копа и рије, као када његов ћаћа припрема земљу за сијање (...) (Р. Братић, НПРБ, 161).
Структуре ове (5.4) групе примјера, с обзиром на богатство и вишезначност семантичких структура употребљених глагола, почивају на метафоричности глагола. Глаголи кретања најчешће се матафоризују (в. о томе
нпр. у: Тошовић 1995: 127) због њихове семантичке ширине. У реченици:
(Каткад би, руски у себи, додао, да се аристократ Рјепнин, претвара у сељачки лонац, земљани, у ком, мисли, као зрна пасуља, скачу, врију, играју
(М. Црњански, РОЛ, 168)) апстрактна именица мисао банализује се поредићи се са зрном пасуља, које скаче, ври и игра. Глаголи скакати, врети и
играти припадају истом асоцијативном кругу коме и синтагма зрна пасуља
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чије је кретање у врелом лонцу баш такво. Структура, дакле, почива на
сликовитости кумулисаних глагола. Пореёењем и персонификацијом цијела реченица је постала још стилогенија.
– Глаголи који се односе на мануалне радње (5.5). На примјер:
(5.5) Кад у причи све замрси и заплете, само видиш отворени
бездан његовог ждријела из кога излази све страшније од страшнијег
(Р. Братић, НПРБ, 220); Резала, сјецкала, комадала, парала и кидала
(Р. Братић, НПРБ, 161); Шамарају га, бубецају (Мирослав Јосић Вишњић, СНГ, 131); Не може се спалити, уништити, затурити (С. Басара, ИУС, 67).
Метафоричност глагола који се односе на мануалне радње утемељена је на њиховој сликовитости што потврёује и сљедећа реченица ове (5.5)
групе: (Шамарају га, бубецају (Мирослав Јосић Вишњић, СНГ, 131)). Други употријебљени глагол бубецати ономатопејског је карактера, с тим што
се у овој реченици истиче и његова комичност која је у супротности са његовим основним значењем. Овакво кратко, јасно и сликовито изражавање у
функцији је приказивања конфликтних односа меёу људима.
– Поред великог, скоро и највећег броја примјера у којима су кумулиране глаголске лексеме, слиједи и група примјера у којима су
мултиплициране именске ријечи једнаког значења али друкчијег
смисла (5.6), у различитим синтаксичким позицијама:
(5.6) А кроз све то он једно хоће: да савлада пролазност, коначност, ограниченост, а омогући и осигура непролазност, бесконачност, безграничност (Ј. Поповић, ОДВ, 117); То им нико под капом
небеском не може наплатити, баш као ни тај призор обиља и општег
ждрања, кусања, мљацкања, сркања, глабања и вавољења свих оних
сочних и масних залогаја (Д. Ненадић, ДЖ, 17); Пустимо је да стоји
на зиду са својим ёавољим жигом на себи, јер ако не ропћемо кад су
кијамети и поплаве, ратови и насиља, помори и глади, што бисмо се
бунили против тога цртежа који је само обичан траг бојом по малтеру (Д. Ненадић, Д, 174); Криза смисла, свеобухватна криза уопште,
директна је последица баснословне гомиле бесмислица, будалаштина, опсцености, глупости и овешталости које се свакодневно изговарају (С. Басара, ИУС, 314); Можда ће јој то помоћи да преёе у ништавило, у нераёање, у непостојање (С. Басара, ИУС, 67).
Умножавање именских ријечи, у овом случају глаголских именица,
које припадају истом асоцијативном кругу, а по значењу су најсличније
глаголу јести, карактеристично је за примјер: (То им нико под капом небеском не може наплатити, баш као ни тај призор обиља и општег ждрања,
кусања, мљацкања, сркања, глабања и вавољења свих оних сочних и масних залогаја (Д. Ненадић, ДЖ, 17)). Дакле, све набројане именице представљају семантичке варијанте именице храњење, једење, с тим што све
имају и погрдно значење, а уједно и поједине (мљаљцкање, сркање) подражавају звукове који настају при жвакању хране. Њиховим гомилањем Д.
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Ненадић постигао је на сликовитости и упечатљивости призора којим је
показао сву људску бахатост и прождрљивост, незаситост и ниске нагоне.
– Посебну групу чине реченице са умноженим супстантиватима који преузимају функцију редукованог главног члана синтагме (5.7):
(5.7) Кљасти и сакати, гушави и накарадни, све више су се примицали и њој и трпези (М. Булатовић, ЦП, 52); У сваком рату губе
само најслабији, убијени и осакаћени, без обзира коме припадају (С.
Басара, УИППБ, 168).
Ови случајеви су, као и сви остали, реализовани на три начина. Јединице кумулативног низа исте по значењу, али не и смислу, јављају се
дистантно, у пару, потпуно кумулативно или у градацијском низу. Парне
структуре (У сваком рату губе само најслабији, убијени и осакаћени, без обзира коме припадају (С. Басара, УИППБ, 168)) посебно су специфичне јер
настају у форми допуне, појашњења, продубљења значења прве наведене
лексеме. Као такве најкарактеристичније су баш код кумулације која је утемељена на семантичкој синонимији.
Имајући у виду чињеницу да овај тип кумулације почива на дјелимичној семантичкој редупликацији, односно на „семантичкој адјункцији:
сваки нови члан координираног низа понавља архисемску и додаје диференцијалну семантичку компоненту, што омогућује да се опетовани референт стално појављује у ‟новом руху‟“ (Ковачевић 2000:153). Ипак из поновљене синтаксичке позиције и дјелимичне семантичке редупликације не
произлази да јединице низа морају бити категоријално истоврсне. Кумулацију могу чинити комбинације лексема, синтагми, реченица итд.
Кумулација настала гомилањем синтагми огледа се у наредним
примјерима:
(5.8) Постали смо живи ратни музеј, слава стрпана у болесничке
постеље, уфачковано јунаштво (М. Селимовић,ТШ, 132); Мамуран од
прошле ноћи, уздрхталих руку, носим у себи погубно осећање промашености постојања, узалудности сваког покрета, немоћи разума (С.
Басара, ИУС, 54).
У примјеру: (Постали смо живи ратни музеј, слава стрпана у болесничке постеље, уфачковано јунаштво (М. Селимовић,ТШ, 132)) М. Селимовић навоёењем сваке нове синтагме, која је овдје у функцији неглаголског дијела именског предиката, изнова понавља архисемску компоненту и
додаје ону разликовну, допуњујућу. Прва синтагма живи ратни музеј оксиморонска је, друга, слава стрпана у болесничке постеље горко иронична,
а трећа уфачковано јунаштво скоро сатирична, а све три заједно сликају
ефемерни сјај и славу некадашњег јунаштва омаловаженог у миру.
Кумулацију твори и нагомилавање клауза. На примјер:
(5.9) Доминирали смо, били бољи током целе утакмице и имали четири стопостотне шансе (Блиц, 5112, 9. 5. 2011, 38); Мрсили су, петљали, без конкретне идеје покушавали играчи у црвено-белим дресовима да угрозе Шаранова у првих 45 минута (...) (Блиц, 5112, 9. 5.
2011, 38); Уортачили су се, постали савезници, склопили савез, објави174
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ли рат, потписали пакт против узајамног ненападања док са све снаге
имају усредсредити на заједничког непријатеља који (Д. Албахари, СД,
246); Погинуо, страдао, нестао, погоёен у јуришу, налетио на непријатељску засједу, убијен мином, заклан ножем, као да је десет живота
имао па их губио један по један (М. Селимовић, ТШ, 192); Милели су
за њим, пузали, бауљали четвороношке, шапутали (М. Булатовић, ЦП,
69); Не учини ли то, човек остаје бесплодан, бесмислен, беживотан,
суши му се душа, распада, атомизира, расипа, и он поступно изумире,
док сав не умре, сав без остатка (Ј. Поповић, ОДВ, 57).
Поред пет основних типова кумулативних структура, постоји још
један који се остварује синтаксичном апозицијом, те се углавном везује за
комуникативну функцију. По класичној дефиницији представља „гомилање или низање неколико сличних атрибута који појачавају обиљежје појаве”(Симеон 1969: 60) и у реторици се зове амплификација (6). Она меёу
свим типовима стилске фигуре кумулације има најмању изражајну вриједност, јер је заснована на референцијалној синонимији. То потврёују сљедећи примјери:
(6) Он у ствари и није писац, већ црни маг. Фауст руске књижевности (С. Басара, УИППБ, 62); Да би се људи окупили у религиозну
заједницу, требало је претходно да се зауставе и подигну град и тако се
симболично и физички одвоје од природних стихија првом државном
институцијом – градским зидинама (С. Басара, УИППБ, 88); Он сматра
да је могуће искупити се путем греха, понављањем, гомилањем, умножавањем грехова, све до момента када греси бивају искупљени апсолутним покајањем. Потпуном метанојом (С. Басара, УИППБ, 185);
Декаденција града започиње рушењем градских зидина – првобитних
институција (С. Басара, УИППБ, 214).
Изражајна вриједност примјера овога (6) типа огледа се једино у реченицама у којима је синтаксичка апозиција потпуно (Он у ствари и није
писац, већ црни маг. Фауст руске књижевности (С. Басара, УИППБ, 62))
или осамостаљена употребом црте (Декаденција града започиње рушењем
градских зидина – првобитних институција (С. Басара, УИППБ, 214)).
Кумулацијске структуре могу бити усложене и још неким поступцима творбе синтаксостилема. На примјер:
– кумулација усложена парцелацијом (7.1) и
– кумулација удружена са поступцима понављања (7.2).
Умножавање хомофункционалних координирних елемената удружено са поступком потпуног осамостаљивања стварају се структуре са семантички и информативно проширеном кумулацијом код које се искључиво комуникативно и интонационо истичу парцелисани дијелови који би у
спојевима без парцелације представљали потврёивање, ближе одреёивање
и информативно расвјетљавање прве наведене јединице кумулацијског низа. Поступком потпуног осамостаљивања и информативни и стилистички
акценат стављен је на парцелате који су архисемски обједињени са првом
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јединицом из низа која је остала у базној структури. У овим примјерима
поступак осамостаљивања „надјачава“ стилистички поступак додавања.
(7.1) Боловање се код нас претвара у суморно и летаргично ленчарење. У потпуну пасивност (С. Басара, УИППБ, 181); Цео тај метеж
се, меёутим, сасвим у руском духу, доживљава као успон. Као напредак. Као почетак нове епохе (С. Басара, УИППБ, 172); Козаци на границама Царства били су тактичка варка. Пуко скретање пажње (С.
Басара, УИППБ, 166); Али за потребе „Злочина и казне“ ја сам сам, у
литерарном смислу наравно, убио своју бабу. Заплета ради. Јер сваки
пажљивији читалац зна да мене не интересује злочин већ казна. Агонија гриже свести. Олакшање покајања. Спремност на трпљење (С. Басара, УИППБ, 83); Пре свега, наравно, захваљујући Нанки. Неуморној
Нанки. Нанки Гојковици. Плетиљи, Нанки видарици (С. Селенић, ОИО,
37).
Карактеристика наведених (7.1) структура насталих поступцима додавања и осамостаљивања јесте семантичко и информативно потврёивање,
конкретизовање или додатно појашњавање појма наведеног у основној
структури. Парцелати, у том случају, постају информативно тежиште реченице. Парцелисани сегменти који врше функцију информативног конкретизатора ближе одреёују већ наведени појам који је најчешће потпуно семантички уопштен (Другачије не бих могао говорити о томе. О прошлости (С. Басара, ИУС, 40)) или је само дјелимично одреёен (Истинска Паркинсонова болест углавном нема никаквих симптома. Никаквих јадних дрхтавица (С. Басара, УИППБ, 71)). У првом примјеру уопштени катафорски
супституент о томе конкретизује се у парцелисаном сегменту конструкцијом о прошлости (о томе→о прошлости), док је у другом примјеру први
појам већ дјелимично појашњен али и парцелатом додатно конкретизован
(некакви симптоми→некакве јадне дрхтавице). Семантичко и информативно потврёивање првог наведеног појма парцелисаним сегментима обиљежје је наредног примјера: (Пре свега, наравно, захваљујући Нанки. Неуморној Нанки. Нанки Гојковици. Плетиљи, Нанки видарици (С. Селенић,
ОИО, 37)). Појам именован у базном сегменту, властито име Нанка, скоро
се хипнотички понавља и сваки пут изнова одреёује у парцелисаним сегментима реченице. Таквом структуром писац упорно истиче њену важност
и величину. Чини се да би тако до бесконачности могао набрајати све њене
врлине. Додатно појашњавање појма наведеног у базној структури као у
примјеру: (Јер сваки пажљивији читалац зна да мене не интересује злочин
већ казна. Агонија гриже свести. Олакшање покајања. Спремност на трпљење (С. Басара, УИППБ, 83)) показује како лексема казна смјештена на
крај базне структуре добија друга семантичка обличја, не потпуно истоветна, у парцелатима. Казна постаје агонија гриже свести, олакшање покајања, спремност на трпљење. Она је слична сваком појединачном објашњењу, али обухвата и све њих скупа. Оваквим синтаксостилистичким поступком казна се у мислима читалаца материјализује, постаје опипљивија и
стварнија.
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С обзиром да кумулација у структурном смислу представља распореёивање јединица у низ, она је неријетко усложена поступцима интензификације, и то интензификације понављањем. Редупликације могу бити
епизеуксичке и епаналептичке, и ни случајно не представљају искључиво
структурну подршку кумулацији, већ једну ширу и значајнију – семантичку. „Тако семантика редупликације архисеме потпомогнута редупликацијом још ког синтаксичког члана за посљедицу има исказ с изразитом експресивном вриједношћу“ (Ковачевић 2000: 154). Поновљена лексема, заправо, представља заједнички семантички именилац свим умноженим јединицама низа, али им и појединачно даје посебан смисао. Стилистички маркиране кумулацијске структуре подстакнуте поступцима палилошког понављања, у складу са ексцерпираним потврдама, разврстали смо у зависности
од морфолошке припадности редуплициране лексеме, у сљедеће најчешће
подтипове:
– Кумулација потпомогнута понављањем замјеница и бројева
(7.2.1):
(7.2.1) Када би она рекла „не”, то је било „не”; није било другог
значења, другог тумачења, другог читања (Д. Албахари, М, 13); Све
се у њу уливало, свака недаћа и сваки неуспех, свако трпљење и свако страдање (Д. Албахари, М, 14); И у томе сам открио једно значење нашег времена: та фослна смола из терцијера, тај отпад којем
приписујемо вредност само зато што светлуца, и који нам је још
дражи ако у себи крије неког слепљеног инсекта, та прошлост коју
дарујемо као залогу за будућност, такви смо ми (Д. Албахари, КК,
25); Али нема вишег оног ентузијазма. Оног полета. Оног елана (С.
Басара, УИППБ, 15).
Меёу овим (7.2.1) примјерима запазили смо да је у већини случајева
употреба поновљене опште придјевске замјенице сваки, свака, свако и лексеме сав, сва, све везана за употребу анафорског супституента све то:
Пре шест година, меёутим, сваки покрет, сваки изненадни трк, свака гласно изговорена реч, о звиждуцима и да не говорим, све то је, дакле,
могло да значи нешто сасвим друго од оног што су тај покрет, трк или реч
привидно представљали (Д. Албахари, П, 85); Сви сусрети, све посете, сва
путовања, све успомене: све то мени мирише на враћање (M. Јосић Вишњић, СП, 57).
Репризном употребом придјевске замјенице сваки обухваћене анафорским супституентом све то у реченици: (Свако роёење, свака болест,
свака женидба, сваки развод, свака смрт – све је то педантно бележено у
одговарајуће протоколе (С. Басара, ИУС, 197)) С. Басара наглашава да је
свака појединост човјековог живота и сви људски животи заједно убиљежени и одговарајуће протоколе. Умјесто да каже да су сви битни догаёаји у
људском животу записани у књиге, он наводи сваки важан догаёај појединачно наглашавајући га понављањем лексеме сваки. Ништа, дакле, није
промакло будном оку записничара.
– Кумулација усложена редупликацијом приједлога (7.2.2):
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(7.2.2) Историја је била збир чињеница, осећања нису имала никакве везе с њом, и свако је морао да постави себе наспрам њих: наспрам историје, наспрам чињеница и наспрам осећања (Д. Албахари,
М, 31); У уторак је све почињало доиста да живи, устајао сам из кревета са одреёеним намерама, имао сам толико тога да напишем, толико тога да прочитам и испланирам, и све то већ сам осећао у себи,
прво у можданим ћелијама, у распореду амино-киселина, потом у
мишићима, у прстима, у словима писаће машине, у ткању папира (Д.
Албахари, КК, 45); Видимо их у снази, у сили, у моћи, а не знамо за
њихову тјескобу, за страх од свега, од себе, од другог, од већег, од
мањег, од паметнијег, од пакоснијег, од вјештијег, од тајне, од сјене, од мрака, од свјетла, од кривог корака, од искрене ријечи, од свега, свега, свега! (М. Селимовић, Т, 212).
Стилистичкорепризним понављањем приједлога у примјеру: (У
уторак је све почињало доиста да живи, устајао сам из кревета са одреёеним намерама, имао сам толико тога да напишем, толико тога да прочитам
и испланирам, и све то већ сам осећао у себи, прво у можданим ћелијама, у
распореду амино-киселина, потом у мишићима, у прстима, у словима писаће машине, у ткању папира (Д. Албахари, КК, 45)) најприје се истиче значење приједлога у, да би се потом њиме истакло како писцу у сваки дио тијела, у сваку пору онога што он дотакне улази мисао о писању.
– Кумулација усложена понављањем прилога (7.2.3):
(7.2.3) Поново седам, поново устајем, поново одлазим до прозора, поново ослушкујем (Д. Албахари, М, 173).
Наведена потврда издваја се не само понављањем исте лексеме поново, него и њеним значењем, па се само понављање још више значењски
потврёује и истиче. Афективна вриједност примјера почива на итеративном значењу поновљеног прилога. Све набројане радње у реченици се оваквом употребом прилога поново безброј пута понављају, осјећа се немир
човјека који чека и ишчекује.
– Кумулативни низови усложњени умножавањем глагола (7.2.4):
(7.2.4) Мајка је, меёутим, била у праву: живот увек мора да се
живи из почетка, у џепу можеш да имаш прегршт фотографија, и то
је све, нема освртања, нема пореёења, нема трагања за сличностима и разликама. Ништа није слично, ништа није различито (Д. Албахари, М, 180).
Цитирани примјер интересантан је у значењском смислу због понављања глагола имати у одричном облику презента, а потом и помоћног
глагола јесам, такоёе у одричном облику. Напосљетку, аутор редуплицира
и одричну именичку замјеницу ништа. У структури, дакле, понављају се
лексеме нема, није и ништа. Оне негирају и ниподаштавају све, па и било
какве сличности или разлике у животу, успомене, баш све што је било прије.
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Кумулација може бити осложена и полисиндетском употребом везника (7.2.5), којом се истиче сваки члан низа, те се тако интензификују
њихова значења, појединачно. На то указују наредни примјери:
(7.2.5) Једино објашњење је у томе што је он био одушевљен свим
њеним, и изгледом, и француским језиком, и њеном мајком, и њеном
културом (...) (М. Селимовић, О, 30); Не питам ни за име села, не тиче
ме се ни ово кретање сјенки око ватара, ни узвици, дозивања, наредбе,
тихи разговори, изненадан весео смијех (М. Селимовић, ТШ, 5); Нисам
имао ни папир ни оловку, ни платно ни четкицу, само сам на тренутак
помислио да би требало да се сакријем у жбуње и наставим неопажено
да га посматрам (...) (Д. Албахари, СП, 165).
Полисиндетска употреба везника најчешће је везана за кумулацију
са катафорским синсематичним супституентом као у примјеру: (Али, када
смо стигли на Трг Слободе, тачније: када се јека у мојим ушима претворила у речи говорника, све је то, и усхит и енергија и наговештај просветљења, почело да цури из мене (Д. Албахари, МР, 140)). Уопштени семантички
садржалац обухвата значење свакога набројанога члана појединачно, с тим
што је сваки тај члан низа појединачно једнако битан јер је наглашен везником интензификатором. Д. Албахари у овој реченици не употребљава
запету у набрајању која је својствена и конструкцијама са репризном употребом везника и. Таквим низањем везника и реченица визуелно оставља
утисак као да из ње нешто „цури“, као и из наратора, и усхит и енергија и
наговештај просветљења.
Примјенивши четири операције извоёења синтаксостилема: додавање, изостављање, супституцију и пермутацију, да бисмо установили које
је гомилање хомофункционалних координираних елемената стилогено, у
овом раду извели смо шест типова кумулацијских структура. Први тип (1)
настао је изостављањем комуникативно редундантних дијелова више дубинских реченица и мултипликацијом семантички разнородних елемената.
Други тип (2) оформљен је изостављањем, разликујући се од првог по регресивном, скоро синсематичном катафорском супституенту. Трећи тип
(3) настаје, такоёе, изостављањем, с тим што је препознатљив по супституенту, али анафорском. Четврти тип (4) утемељен је на зависности чланова
низа у коме је први члан најопштији, аутосемантичан. Пети тип (5) оформљен је поступком додавања и битно се разликује од осталих типова кумулације, и то по семантичким вриједностима чланова низа који су једнаки по
значењу, али не и по смислу. Шести тип (6) остварује се синтаксичком апозицијом, те се везује за комуникативну функцију.
Кумулација са члановима низа који су једнаки по значењу, али не и
по смислу (5) битно се стилски и семантички разликују од свих претходних, мада са њима дијели исте особине хомофункционалности и координираности. Настала је операцијом додавања за разлику од претходна четири
типа кумулације која су настала редукцијом. У стилистичком смислу она
посједује најизраженије експресивне вриједности. На основу семантичких
вриједности елемената у кумулацијском низу, те њихових односа извели
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смо неколико подтипова овога (5) типа кумулације. Првих пет подтипова
односи се на семантичке вриједности глаголских лексема уланчаних у кумулацијске низове: глаголске лексеме ономатопејског карактера (5.1), глаголи опажања (везани за чуло вида) (5.2), глаголи говорења (5.3), глаголи
кретања или премјештања у простору (5.4) и глаголи који се односе на мануалне радње (5.5). Поред великог, скоро и највећег броја примјера у којима су кумулиране глаголске лексеме, издвајају се и примјери у којима су
мултиплициране именске ријечи једнаког значења али друкчијег смисла
(5.6), у различитим синтаксичким позицијама. Посебну групу, такоёе, чине
реченице са умноженим супстантиватима који преузимају функцију редукованог главног члана синтагме (5.7). Поновљене синтаксичке позиције и
дјелимична семантичка редупликација не значе да јединице низа морају
бити и категоријално истоврсне. Кумулацију могу чинити комбинације
лексема, синтагми и реченица.
Мултиплицирање хомофункционалних координираних елемената
може бити усложено и још неким поступцима творбе синтаксостилема, па
тако настају кумулацијске структуре осложене поступцима осамостаљивања (7.1) и палилошког понављања (7.2).
Кумулацијске структуре распрострањене су у скоро у свим функционалним стиловима, с тим што је најстилогенији тип са изразитим семантичким инваријантама (5) одлика искључиво књижевноумјетничког стила.
Кумулација коју препознајемо као гомилање семантички разнородних елемената обједињених синтаксичким позицијама (6) често се употребљава у
новинском подстилу публицистичког функционалног стила. Она скоро да и
није стилистички маркирана, али, свакако, читаоцу нуди мноштво информација, па је непобитна њена информативна вриједност. Од двају битних
улога кумулације – комуникативне и стилске – превагу у оваквом њеном
типу узима комуникативна, што и приличи особинама новинског стила.
Умногоме је сиромашнија употреба кумулације у административном и научном стилу, јер су они суштински много концизнији и хомогенији, те не
дозвољавају предуга уланчавања и умножавања ријечи. Такви кумулативни
низови могли би помутити јасноћу мисли и њен логички слијед који представљају пресудне елементе ових функционалних стилова.
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ACCUMULATED STRUCTURES AND
WORD ORDER STYLISTICS
Summary
By applying four methods of forming syntax stylemes: addition, omission, substitution and permutation, we have identified six types of accumulated
structures in this paper. The type of accumulation is considerably different, both
stylistically and semantically, consisting of elements which are equal in meaning
but not in sense. It differs from all other types, even though they share certain
homo-functional and coordinated features. This type assumes addition of elements unlike others that are formed by reduction of elements. In stylistic terms it
contains the most expressive functional values. According to the semantic values
of the elements in the accumulated sequence and their mutual relations, we have
identified several subtypes of the accumulated structures; in the first place there
are structures related to the meaning of the linked verbs (onomatopoeic verbs,
verbs of perception, speech, movement and manual actions) and those structures
containing multiplied nouns which are equal in meaning but not in sense. This
type is a distinctive characteristic of literary functional style.
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САМЈУЕЛ БЕКЕТ И РАДОМИР КОНСТАНТИНОВИЋ
(контактне везе и типолошке аналогије)
Апстракт: У раду се разматра на какав пријем је наишао Самјуел Бекет
код Радомира Константиновића, српског књижевника, филозофа и есејисте. При
анализи теме примјењује се рецепционистички и компаративни приступ, који се
темељи на уочавању контактних веза и типолошких аналогија измеёу два писца
која припадају различитим националним књижевностима, али сличним поетичким
концепцијама. Наш писац је безрезервно прихватио Бекета и почео да га популарише у бившој Југославији. Константиновићева нескривена фасцинираност Бекетом као писцем, али и везаност за њега као човјека и пријатеља, била је дуготрајна, а исказана је у многим његовим дјелима. Као парадигматични примјери издвојене су двије Константиновећеве књиге – роман Излазак и документарно-есејистичко дјело Бекет пријатељ, уз осврт на три краћа рада објављена у периодици
(„Самјуел Бекет”, „Сусрет са Самјуелом Бекетом”, „Где је Толстој?”) и два есејистичка фрагмента из књиге Пентаграм: белешке из хотелске собе – „Субјект без
објекта” и „Тамо где нема суда”).
Кључне ријечи: Бекет, Константиновић, рецепција, контактне везе, утицаји, типолошке аналогије.

1. Када се 2000. године појавила књига Бекет пријатељ Радомира
Константиновића, дочекана је са доста публицитета. Захваљујући својој несвакидашњој документарно-есејистичкој форми, ова књига је на својеврстан начин оживјела интерес како за Бекета, тако и за Константиновића.
Истовремено, конкретније је скренула пажњу и на специфичан однос нашег писца према знаменитом представнику књижевности апсурда. Књига
Бекет пијатељ саткана је од тридесетак Бекетових писама и исто толико
Константиновићевих коментара (појашњења) есејистичко-мемоарског карактера, који несумљво доприносе да се лакше реконструише и разумије
природа њихове меёусобне везе. На основу Константиновићевих коментара није тешко закључити да је његову рецепцију Бекета одредило превасходно то што се одвијала у два правца. Наиме, наш писац је интезивно пратио Бекетов књижевни рад, а такоёе је успио да с њим успостави и одржава и лични контакт. Истина, тај је контакт у почетку био више пословне
природе, али је веома брзо прерастао у трајно пријатељство. Дубини и трајности пријатељско-пословне везе два писца, посебно је допринијела Константиновићева супруга Каћа Самарџић, преводилац прве Бекетове књиге
на српски језик – романа Молоа (1959). Када све то имамо у виду, онда с
правом можемо претпоставити да је Самјуел Бекет заиста на својеврстан
*

vesnamici@gmail.com

Весна Б. Мићић

начин обиљежио критичко-есејистичко и романсијерско дјело Радомира
Константиновића, што ћемо покушати у наставку рада да покажемо и образложимо на парадигматичним примјерима.
2. Након премијере драме Чекајући Годоа у театру Бабијон у Паризу, 1953. године, критика се интензивније почела занимати за живот и дјело
Самјуела Бекета (иако је он почео да пише скоро двије и по деценије раније). Приближно у исто вријеме, на српској књижевној сцени се афирмисао
Радомир Константиновић, као један у низу писаца који су развој тадашње
српске прозе учинили динамичнијим и сложенијим него икад (в. Петковић
1999: 40). У кратком раздобљу објавио је књигу пјесама Кућа без крова
(1952), те романе Дај нам данас (1954), Мишоловка (1956), Чисти и прљави
(1958) и Излазак (1960). Осим тога, почео је да пише филозофска и критичко-есејистичка дјела. Он је био меёу првима који су се у српској штампи
огласили написима о Бекету. Његов репортерски конципиран текст, под
једноставним насловом „Самјуел Бекет”, објављен је у НИН-у, 18. августа
1957. године. Мада у то вријеме још увијек није постојао ниједан званичан
превод неког Бекетовог дјела на српски, ни у периодици, ни у самосталним
издањима, Константиновићев чланак открива да је он већ релативно добро
био упознат са дотадашњим Бекетовим књижевним радом. Уочава се да је
посебан утисак на њега оставила драма Крај партије, коју је гледао у позоришту непосредно прије њиховог првог меёусобног сусрета, јуна те исте
године (1957) у Паризу, у стану холандске књижевнице Јакобе ван Велде.
Присуство сценском извоёењу драме Крај партије, те упознавање и краткотрајно дружење са њеним аутором, инспирисали су Константиновића да
своје импресије о свему томе уобличи и изнесе у писаној форми. Тако је
настао поменути чланак, препун изразито субјективно интонираних вербалних егзалтација, посредством којих је Константиновић изрекао свој суд
о Бекету. Притом је ставио посебан акценат на исказивање уочене корелације измеёу Бекетовог физичког изгледа и понашања у друштву и ликова
које је створио у својим дотадашњим књижевним дјелима (посебно у Крају
партије).
У уводном дијелу свог чланка Константиновић наводи субјективно
запажање о Бекету, истичући како је први пут „срео писца који савршено
ничим не демантује своје дело” (Константиновић 1957: 8). Надаље, он покушава да објасни свој утисак према коме измеёу „Бекета и његових текстова постоји тако директна и очигледна веза, да је то на махове управо непријатно, до физичког бола” (Константиновић 1957: 8). Фасцинантна је за
нашег писца та несвакидашња Бекетова физиономија у којој види недвосмислене аналогије са књижевним ликовима које је овај „дугачки, мршави
и жилави Ирац” створио у својим дјелима, као могуће носиоце разноликих
егзистенцијалних схватања.
Почетком 1959. године Константиновић се поново огласио радом о
Бекету. У часопису Поља објавио је чланак под насловом „Сусрет са Са184
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мјуелом Бекетом” (в. Константиновић 1959а: 8), у коме је, измеёу осталог,
најавио да ће роман Молоа, у преводу Каће Самарџић, изаћи ускоро у издању „Космоса”. Тај чланак је важан не само као најава и приказ романа Молоа него и због тога што доноси низ до тада мало познатих био-библиографских детаља о Бекету, као и неких импресија о његовој личности. То је
била добра прилика да се заинтересовани читаоци ближе упознају са чињеницама о животу и дјелу Самјуела Бекета, будући да се у то вријеме у
Европи о њему већ много писало, док у тадашњој Југославији још није био
довољно афирмисан.1
Иако је Константиновић у тексту објављеном 1957. у НИН-у писао
као се те године упознао са Бекетом и како је то лично познанство на неки
начин обиљежило и одредило његово даље поимање Бекетове литературе,
у уводном дијелу свог другог по реду текста о Бекету, он још једном посебно истиче тај моменат:
„После првог сусрета са Бекетом у Паризу, у стану холандске књижевнице Јакобе ван Велде, записао сам узгредно, али с дубоким уверењем, да је Бекет, као човек, пуна потврда, чак афирмација своје литературе. Сад, у тренутку кад се на нашем језику појављује први његов роман (досад смо га знали само као драмског писца), чини ми се да не
бих имао шта друго да напишем. Можда тек још једном ово исто да поновим, ту тврдњу у којој лежи сав смисао, тако посебан, који Бекетова
литература има за мене” (Константиновић 1959а: 8).
Евоцирајући успомене на свој први сусрет са Бекетом, Константиновић покушава врло сугестивно да пренесе своје виёење „тог Ирца, брёанина кошчатог, тог човека од саме кости и коже, спрченог лица, укоченог
фасцинантног погледа, ћутљивог, али страховито присутног, тешког као земља”, да би као конкретизацију тог свог виёења, у некој врсти кратког закључка на крају исте реченице, додао како у тој Бекетовој појави, по његовом мишљењу, има нечег, „исконског, библијског” (Константиновић 1959а:
8). Како би донекле појаснио то своје виёење Бекета, он помиње да је недавно негдје прочитао да је Крај партије, у ствари модерна варијанта легенде о Јобу, што га је, како каже, нагнало да разумије „поново да је то библиско [sic!], исконско, заиста најбитније у Бекету, да савременост за њега
има смисла и значаја само као повод за афирмацију онога што је дубоко,
старо као земља, ћутљиво и тајанствено” (Константиновић 1959а: 8). И у
наставку, Константиновић потенцира причу о загонетности и некој врсти
детерминисаности Бекетовог лика и дјела. Сматра да је Бекет „неодреёен”
и „неизвјестан”, и као писац и као човјек, и да просто тражи да га „деши1

У повременим написима у периодици о Бекету се писало само као о
драмском писцу. Као изузетак може се навести чланак српског књижевника и новинара Макса Еренрајха (Карло Остојић) „Бекет се зове тај чудни човјек” објављен
у НИН-у 25. јануара 1959. године. Наведени текст је биографског карактера и садржи драгоцјене и тадашњој српској јавности мало познате податке о животу и
дјелима Самјуела Бекета.
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фрујете”, док „он уствари све време игра с нама једну велику игру, највећу
која постоји – игру жмурке” (Константиновић 1959а: 8).
3. Већ на основу прва два Константиновићев чланка о Бекету (а написаће их још), јасно се види да се наш писац и прије тога био зближио са
дјелом и ликом тада већ познатог и признатог писца у свијету. Још тада, а
поготову данас, читалац Константиновићевих дјела могао би да закључи
како је Бекет од почетка писања био његов узор и одредио његов приступ
књижевности и књижевном занату. Уосталом, критика је рано уочила Константиновићеву везаност за Бекета и настојање да свој авангардни романсијерски концепт установи на темељу Бекетових идеја.2 И новији текстови
о Константиновићу говоре у истом смислу. Тако Радован Вучковић у књизи посвећеној компаративном проучавању одабраних српских и свјетских
модерних романа 20. вијека, каже да је Радомир Константиновић „своје романе писао у бекетовском маниру” (Вучковић 2005: 537). Слично мисли и
Предраг Палавестра у историјском прегледу српске књижевне критике, истичући да је Константиновић „зачетник и творац српског антиромана и
херметичке бекетовске авангарде” (Палавестра 2008: 591).
У српској критици чак је присутно мишљење да и Константиновићеви романи – Дај нам данас (1954) и Мишоловка (1956), представљају дјела у бекетовском стилу (в. Јерков 1992: 121). То мишљење је сасвим прихватљиво, али требало би имати у виду да су та два романа објављена прије
1957. године, односно, прије помињаног критичког текста у НИН-у и почетка познанства двојице писаца, па је мало вјероватно да је ту могло бити
ријечи о контактним везама и утицајима.3 Прије да је ријеч о типолошким
аналогијама изазаваним сличном духовном климом која је владала у свим
земљама послије Другог свјетског рата и нуклеарне катастрофе. Али, такоёе, требало би узети у обзир и чињеницу да је Константиновић као есејиста
показао интересовање за Бекета у готово свим текстовима општег карактера које је написао послије тога, почев од есеја „Где је Толстој?” (1959) до
књига Пентаграм (1966) и Бекет пријатељ (2000). Занимљиво је, на при2

На примјер, током 1961. године објављено је више критичких осврта поводом романа Излазак, у којима су, измеёу осталог, помињане сличности и разлике тог Константиновићевог дјела са Бекетовим остварењима (види: Миодраг Максимовић, „Даље од Бекета”, Илустрована политика, бр.119, Београд, 1961; Петар
Џаџић, „Јуда чека Годоа”, Политика, 22. јануар, 1961; Драшко Реёеп, „Радомир
Константиновић: Излазак”, Летопис Матице српске, март, 1961; Мухарем Первић,
„Револт и искушење Јудино”, НИН, 22. јануар 1961; Зоран Петровић, „Је ли могућ
роман? Нека питања антипрозе поводом Константиновићевог Изласка”, Видици,
март 1961).
3
Ипак, треба имати у виду и чињеницу да је Константиновић познавао
француски језик, као и да је посредством своје супруге, која је била преводилац са
француског, могао бити добро обавијештен о дјелима савремене француске књижевности и читати их у оригиналу, прије него што би она била објављена у преводу на српски.
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мјер, да у есеју „Гдје је Толстој” Константиновић покушава да покаже како
је толстојевски епски начин приповиједања мртав и како наступа вријеме
нових антиепских приповједачких концепата чији је носилац тада био Самјуел Бекет. Указујући на уочљиве разлике измеёу Бекета и Толстоја у поимању нарације и обликовању наративне граёе, Константиновић каже: „Бекету је за роман довољна фабула коју би Толстој својевремено исцрпео на
свега неколико страница, можда само једном реченицом, у неколико речи.
Зар заиста у овој околности можемо да видимо пуку амбицију, ћудљиву
игру литературе? Бекет је велики писац зато што не полази из литературе
него из најдубљих њених разлога. Ако још говори, овај човек не говори из
толстојевске Љубави, него из њеног отсуства, надахнут је тим отсуством
и управо због тога не фабулира” (Константиновић 1959б: 8). Након што у
филозофском маниру објашњава како постојање приче, па макар и најцрње
и најбезутјешније, ипак представља дјело сачуване вјере у љубав, Константиновић по каузалистичком принципу долази до тезе да је живот покрет,
покрет је љубав, љубав је прича, живот је прича. Воёен том тезом, он се
пита: „Да ли Бекет, који је по свом профетству Толстој наших дана, атеистички Толстој, већи безбожник и од Сартра (који је ипак догматичар), да
ли он без љубави, у отсуству њеном и упркос том отсуству може истински
да исприча причу?” (Константиновић 1959б: 8) Закључак је да свака Бекетова прича заправо није прича: „Једина прича која је остала, то је та прича
како за нас више нема приче. Остало је још само да се сврши, да се некако
оконча то умирање од неумирања (...)”(Константиновић 1959б: 8).
Имајући у виду оно што је Константиновић претходно рекао о питању приче и љубави, подразумијевало би се да је он и у Бекевом апсурдном, песимистичком приповиједању, видио бар дјелиће сачуване вјере и
љубави. Меёутим, изгледа да је то схватање ипак демантовао, односно довео у питање својим коначаним судом о Бекетовој причи и причању: „Приче су овде заиста само 'приче', нико у њих не верује, ни онај ко их прича
[(...)], а још мање ми, који треба да их слушамо и да у њих поверујемо. Ова
литература додирнула је дно, стигла на ону последњу дубину до које ми,
ипак у времену можемо стићи: тамо где је време стало као да никад није ни
постојало” (Константиновић 1959б: 8). Проблем времена тј. одсуство времена у Бекетовом дјелу, Константиновића наводи на закључак да савремена литература није само раскрстила са Толстојевим епским приповиједањем објективне историје, него и са субјективном историјом, апстрахованој у Прустовим сјећањима, сновима, бојама и мирисима.
Подстакнут, вјероватно, Константиновићевим размишљањима у
есеју, „Где је Толстој?”, Мухарем Первић запажа да „Константиновић пре
свега радикално, како код нас нико није учинио, разграничава не само класичну 'ексклузивно савремену' литературу и сву досадашњу цивилизацију
од оне коју треба да створи нова уметност, којој је Бекет значајна (вероватно само) полазна тачка” (Первић 1988: 351).
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Иако Константиновић у књизи Пентаграм: белешке из хотелске собе на релативно малом простору пише о Бекету, односно, филозофски промишља о поетици његових дјела у оквиру два есејистичка фрагмента –
„Субјект без објекта” и „Тамо где нема суда” (в. Константиновић 1984:
388-403), може се ипак рећи да је и ту његов примјер она тачка око које се
врте сва остала разматрања есејисте, Радомира Константиновића. И овдје,
послије кратких и прегнатних анализа неколико Бекетових драмских текстова, Константиновић се изјашњава за Бекета чији јунаци трагају за изгубљеним смислом и у том узалудном трагању остају заробљени у ништавилу, гдје се ништа не догаёа и човјек се никуда више не креће, очекујући летаргично долазак смрти. Због те инертности у коју упадају Бекетови јунаци, пишчев обликовни поступак мора да буде друкчији него у књижевности која је претходила. Бекетов примјер, према Константиновићевом мишљењу, показује да више није могућа права и велика тема коју су проналазили писци прошлости и чега је био свјестан и Бекет. Константиновић зато
и каже: „Бекетова тема је одсусуство теме; његова прича је да нема приче”
(Константиновић 1984: 390). Према Константиновићевом мишљењу, то је
разлог што Бекетови јунаци непрекидно петљају са стварима, немајући суштинског животног циља: „Читава драматургија Бекетова је драматургија
овог тражења ствари, тражења објеката као 'њиховог' објекта према коме
би, можда, могли поново да се врате у реченицу бића у акцију, из ништавила не-акције, и отуд, под овим општим императивом тражења објекта, као
тражења себе самих, изгубљених пред изгубљеним, не наёеним објектом
ова бића осуёена на крајње сиромаштво (...)”(Константиновић 1984: 391).
Можда би данас било тешко реконструисати Константиновићев однос према Бекету да касније није написао књигу Бекет пријатељ. Овако,
уз објашњење писама која су размијенили у неколико деценија дружења,
Константиновић је објаснио и своје поетичке идеје и синтетизовао раније
исказе о том писцу. Такоёе, неколико година послије објављивања првог
текста о Бекету, на који се позива и у овој књизи, Константиновић је објавио роман Излазак. У роман је увео библијску тему, али је његов начин
приповиједања у основи био на Бекетовом трагу. Прије тога, исту тему варирао је у расправи Ахасвер или трактат о пивској флаши и актуелизовао
је библијски мит, што ће бити једна од опсесија тадашње српске прозе. Меёутим, иако је митска тема у првом плану, могуће је запазити да суштинска
обиљежја Константиновићевог приповиједања и његове филозофије произлазе из непосредних и књижевних додира са Бекетом, са његовим драмама
и романима.
4. Константиновићева фасцинираност Бекетом и везаност за њега
као човјека и пријатеља била је дуготрајна и свестрана и исказана је у многим његовим дјелима, па би јој се могла посветити посебна и обимна студија. Меёутим, ми ћемо се у овом раду ограничити да конкретније прокоментаришемо како се та везаност огледа у два његова дјела: у књизи Бекет
пријатељ и роману Излазак. Мишљења смо да се на тај начин најбоље мо188
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же пратити историја те везе, али истовремнено и видјети како се одвијала
рецепција Бекета и његових дјела у српској књижевности на примјеру дјела
једног истакнутог тадашњег писца.
Kњигa Бeкeт приjaтeљ прoизашла je из преписке двa писцa, који
припадају различитим националним књижевностима и културама, али донекле сличним поетичким оријентацијама. Основу књиге чини двaдeсeт
шeст датираних, крaћих писaмa, које je Сaмјуeл Бeкeт послао Рaдoмиру
Кoнстaнтинoвићу и њeгoвoj супрузи Кaћи Сaмaрџић. Сва та писма настала
су у временском распону од скоро деценију и по – од априла 1958. до краја
1972. године. Меёутим, треба нагласити да, према свједочењу аутора књиге, то није све што је Бекет послао њему и Каћи. Један дио те преписке је
изгубљен, а већи је уништен у Константиновићевој кући у Ровињу (почетком деведесетих, када је дошло до распада СФРЈ и избијања ратних сукоба).
Сачувана Бекетoвa писмa презентована су у књизи у три облика:
као фотокопије оригиналних писама, затим у штампаној форми на
фрaнцускoм језику, те у српском преводу. Иако се фотокопије оригиналних
писама (факсимили) могу сматрати готово аутентичним документима, нису
у том облику од велике користи заинтересованим читаоцима, јер је Бекетов
рукопис изузетно нечитак. Радомир Константиновић то непосредно потврёује у интимно интонираној напомени, која умјесто предговора стоји на почетку књиге, гдје измеёу осталог каже: „нервозан, Бекет је био и слабог вида, тако су његове реченице често као каква неразумљива шара, поруке-цртежи, чији смисао је дубоко скривен” (Константиновић 2000: 5). Ипак, Бекетова нечитка писма упућена Константиновићу успјела је да „дешифрује”
госпоёа Славица Милетић, како наводи Константиновић и уз то додаје:
„Омогућила ми је тако да још који пут будем са Бекетом. И са Каћом. Захвалан сам” (Константиновић 2000: 5). А захвални могу да буду и сви који
се подробније интересују за Бекетов живот и рад, јер већ при самом погледу на копије оригиналних писама јасно је да су ријетки они читаоци који
би могли да проникну до значења ријечи и реченица исписаних Бекетовим
рукописом, што је добар показатељ да је Милетићева већ успјешним „ишчитавањем” и „дешифровањем” писама урадила велики и тежак посао.
Меёутим, ни писма сама по себи (било на француском или српском) не би много значила за читаоце да нису пропраћена и разноврсним
напоменама и кoмeнтaрима, којима Рaдoмир Кoнстaнтинoвић предочава
или појашњава одреёене догаёаје и ситуације. Те напомене и коментари
имају, заправо, рецепционистички карактер, јер сaдржe вишестрано
aутoрoвo виёeњe Бекетa и непосредно свједоче о путу и начину на који је
Константиновић реципирао Бекета. Прво, дoк je o њeму писao приje него
што га је лично познавао. Затим, када га је први пут сусрео (што је за Константиновића више од пуког упознавања сa славним писцем, јер му је омогућило да у својој представи конкретније супротстави Бекета као обичног
човјека и као великог писца); надаље, ту је и виёење Бекета које је произа189
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шло из њихове прeписке и нaрeдних меёусобних сусрeта. Коначно, видимо и Константиновићеву представу о Бекету након прeстaнaка коресподенције, са наставком интересовања за славног писцa и новим покушајима
проницања до суштине његовог лика и дјела. Све те стране
Кoнстaнтинoвићeвoг веома личног дoживљaja највећег писца апсурда
спojиле су се у jeдну емоционално обојену и комплексну представу. У цјелини посматрано, могло би се рећи да је Константиновић у књизи Бекет
пријатељ дао необичан али пријемчљив портрет Бекета, различит у односу
на сва његова досадaшња критичaрско-есејистичка представљања.
Зa Кoнстaнтинoвићa је сусрет сa Бекетом, нa вeчeри кoд Јакобе ван
Велде (сестре истакнутих холандских слика Гера и Брама ван Велдеа, са
којима се Бекет дружио за вријеме рата и о којима је писао) у Пaризу био
на неки начин „судбински” (пред)одреёен. Нoћ уoчи сусрeтa, Рaдомир
Кoнстaнтинoвић и њeгoвa супругa Кaћa Сaмaрџић глeдaли су у пoзoришту
Бекетoв Крaj игрe. При упoзнaвaњу Кoнстaнтинoвић увиёа велику сличност измеёу Бекета и ликова његове драме, о чему је писао у свом чланаку
„Самјуел Бекет”, објављеном први пут у НИН-у 18. августа 1957. године.
Тај чланак Константиновић помиње и у првом поглављу књиге Бекет пријатељ, насловљеном са „Сусрет са Бекетом”. Подсјећајући се тог првог сусрета Константиновић и након више од четири деценије стоји код свог првобитног увјерења, па чак указује да је оно можда и одредило његов доживљај Бекета:
„Можда није безначајно за мој доживљај Бекета, да сам њега, Хама
и Клова, срео готово истовремено: тек једно вече пре сусрета са Бекетом
гледали смо Крај партије. У Јакобином стану Бекет није био творац Хама
и Клова, онај који их је написао (њихов Бог, дакле: онај који их је створио),
него неко као они. Он је чак и физички, својом појавом (сасушено дрво у
Годоу, за Ђакометија?) припадао њиховом свету. Нема код Бекета разлике
измеёу њега и његовог фантазма. Бекет је фaнтaзaм Бeкeтa” (Константиновић 2000: 12).
Судећи према утисцима и коментарима у књизи Бекет пријатељ,
Константиновић се још од педесетих година перманентно интересовао за
знаменитог аутора литературе апсурда, имајући притом прилично јасну
представу о аналогији измеёу његовог лика и дјела. Та представа као да је
временом постајала све интензивнија, па је Константиновић искористио
прилику да у својој књизи документарно-есејистичког карактера допуни и
коригује нека од својих запажања о Бекету, записана много година раније.
С тим циљем, он најприје подсјећа да је у чланку из 1957. године
записао да је приликом првог сусрета са Бекетом „ту суштинску истовјетност његовог тела и његове имагинације, његовог лица и његове философије” доживљавао као нешто „непријатно до физичког бола” (Константиновић 2000: 13). Потом наводи како је у својој биљежници из 1964. године
нашао записано да Бекета „треба гледати, а не слушати” (Константиновић
2000: 13) што је, како сада сматра, речено оштро и неспретно, „али таква је
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била опозиција измеёу његовог говора и његове појаве” (Константиновић
2000: 13). Резимирајући тако властите рефлексије о Бекету са знатне временске дистанце, он каже: „Помишљам да би мој прави говор о њему био
говор о магији његовог присуства као антијезичкој магији” (Константиновић 2000: 13). Дакле, Константиновић користи прилику да у књизи Бекет
пријатељ на нов начин, конкретније, формулише свој доживљај Бекета, који је у основи стекао још при њиховом првом сусрету, а касније само потврёивао у одреёеним ситуацијама или пак, путем различитих извора (нпр.
позоришне и књижевне критике о Бекету и фотографије са проба представа
које је Бекет режирао). Управо из те вишеструко уочене везе измеёу Бекетовог ћутања (одсуства говора) и рјечитости (присуства) његовог лица и
тијела проистекла је Константиновићева опсједнутост Бекетом. Након што
указује да му је у почетку било тешко то Бекетово ћутање, али и да му је
временом све мање сметало, Константиновић открива како је временом научио да слуша Бекета, гледајући га. С тим у вези посебно истиче како је
био фасциниран њиме: „Био сам фасциниран њиме: једино фасцинација посвећује у ово присуство у коме ишчезава разлика измеёу гледања и слушања” (Константиновић 2000: 13). Чврсто вјерујући да он није једини коме се
у пeрцeпциjи и дoживљajу Бекета наметнуо утисак о необичној блискости
измеёу пишчевог лика и дјела, Константиновић с разлогом претпоставља
да је Бекет сличне утиске оставио на многе од својих сaгoвoрникa.
На учвршћивању приjaтeљства измеёу Рaдомира Кoнстaнтинoвићa
и Сaмjуeлa Бeкeтa посебно су утицале двије околности. Прва је та што је
Константиновићева супруга Каћа Самарџић преводила роман Бекетов роман Молоа на српски језик, а друга, што се Константиновић као главни
уредник београдске издавачке куће Космос, побринуо да тај превод буде
објављен. Бeкeт је тим поводом од 7. до 12. јула 1958. године са супругом
боравио у Београду, гдје се поново сусрео са брачним паром Константиновић-Самарџић4 и тaj пoнoвни сусрeт двojицe писaцa (први, у Пaризу, биo je
тeк упoзнaвaњe) прeрaстао је тoкoм гoдинa у нeсвaкидaшњу привржeнoст.
5. Да је интензивно дружење са Бекетом и бављење његовим књижевним дјелом оставило трага и у Константиновићевом белетристичком
4

О тој Бекетовој посјети Југославији објављен је у Политици (13. јула
1958. године) кратак чланак „Самјуел Бекет у Југославији”. На једном ступцу објављена је фотографија Самјуела Беката са Каћом Самарџић у шетњи београдским
улицама и кратак извјештај у коме се, измеёу осталог, наводи да је Самјуел Бекет
провео пет дана у Београду, интересујући се за живот нашег славног града и његову околину, да га је инпресионирало Панчево, као и да му је јуче (дакле 12. јула)
приреёен свечани пријем у издавачкој кући „Космос”, након чега је отпутовао.
Ову Бекетову посјету Београду забиљежио је и публициста Радован Поповић у
својој великој монографији Славни гости Србије XX века (2010), као и Радомир
Константиновић у књизи Бекет пријатељ (2000).
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писању свједочи роман Излазак. Тај роман био је једно од првих дјела у којем је један тадашњи српски писац преузео библијску тему и покушао да је
обради на тај начин што ће преокренути њено значење позитивне, еуфоричне представе о Исусу и његовом издајнику Јуди у негативну квалификацију њеног смисла. Касније су се други српски аутори, особито Борислав
Пекић и Данило Киш, још динамичније позабавили библијским темама, настојећи да демистификују митске узорке. Ако би се данас просуёивало такво настојање, могло би се доћи до закључка да оно није било у складу са
Бекетовом драмско-романсијерском праксом, нити са концепцијама тадашњег француског новог романа. И Бекет и нови француски романсијери
преузимали су граёу за своја дјела искључиво из непосредне стварности и
личног искуства, а библијске теме и митски обрасци, нису их конкретније
занимали. Меёутим, и поред тог важног разилажења у почетном приступу
тематској граёи, може се ипак пажљивим читањем открити колико је Константиновић био на трагу Бекетових приповједачких поступака, замисли и
изведби у библијском руху које му, вјероватно, с једне стране служи као
својеврсна камуфлажа да сличности не би биле посве евидентне.
Константиновићев роман, као и Бекетова романсијерска дјела, писан је у ја форми и главни јунак у Константиновићевом роману Јуда исповиједа се у првом лицу и говори о себи и свом двојнику Исусу кога је издао
у критичном тренутку. Говори о томе како је постепено губио свој људски
лик и претварао се у утвару и како се у његовој свијести одржавала и исто
тако преображавала слика страдалног Исуса и његових поступака прије и
послије чина издајства. Исповиједа се као неко ко се налази пред смртном
осудом и ко је принуёен да у том критичком тренутку сачини извјештај о
ономе што је било и шта се десило у животу и стварности. А управо је то
стартна позиција из које почиње приповиједање Бекетових јунака у свим
романима. Они су преживјели некакав претходни живот који је старошћу
изгубио сваки смисао и њима је стало да у предсмртним тренуцима забиљеже догодовштине о свом протеклом животу.
Тако се Молоа у истоименом роману нашао у једном моменту дубоке старости у кревету своје давно умрле мајке и човјеку који га посјећује
даје исписане листове које означава као интимни дневник. Његова је жеља
да остави свједочанство о себи самом и о свом животу. На сличан начин
поступа и Малоне у роману Малоне умире. И он биљежи своја искуства у
животу онако како су се стварно одвијала и како их је он доживљавао, а то
значи без неког реда и уљепшавања. Све је завршено, једино треба на крају
живота средити његов биланс. Та идеја о крају живота, о крају животне
партије и о потреби да се претходно уобличи у форми писаног исказа, посебно је изражена у посљедњем Бекетовом роману Немушто гдје је степен
расула људског тијела још већи него у претходним романима. Док се јунак
романа Малоне умире налази у скоро празној соби са свега неколико ситница свог животног инвентара, у Немуштом јунак је сабијен у ћупу, нема ру-
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ке и ноге, напола је глув, а обилази га једна жена и из тог нељудског положаја он прича своју причу.
Меёутим, Бекетови ликови, унакажени старошћу или животом, не
истрајавају на истинитом приповиједању, већ се њихове приче на одреёеној тачки муте. Они уносе и измишљене детаље и прича добија сасвим нови облик, јер се у приповиједање уводе и разноразни детаљи који са њом
немају битније везе. Главна опсесија Бекетових јунака јесте да морају говорити у стисци времена и у близини смрти која само што није дошла. Тако
безимени јунак у роману Немушто каже: „Морам да говорим, а немам шта
да кажем, баш ништа сем туёих речи. Иако не умем да говорим, не желим
да говорим, морам да говорим” (Бекет 1986: 29).
Могло би се рећи да је Бекетова поетика приповиједања најексплицитније изражена у посљедњем роману Немушто и њен смисао је идеја да
је приповиједање вид одбране пред неумитношћу смрти, а да је крај приче
и приповиједања, једнак крају живота. Својеврсно изједначавање говора са
постојањем, са животом, односно, варијације таквог схватања могу се
уочити и у појединим есејистичким списима Радомира Константиновића5,
а то је и основна поетичка идеја његовог романа Излазак.
Не изненаёује зато ни сличан почетак Бекетовог романа Малоне
умире и Константиновићевог Изласка. Бекетов роман почиње исказом:
„Свакако ћу ускоро бити сасвим мртав. Напокон” (Бекет 1969: 7), а Излазак
ријечима: „Ово говорим ја, Јуда. Ко има уши нека слуша. Свршено је са
мном” (Константиновић 1988: 7). Дакле и Константиновићев јунак започиње са причом у тренутку када је крај живота извјестан, и када откуцавају
посљедњи тренуци, па се причом треба бранити од нестајања.
Почетна сцена у Изласку одвија се поред јерусалимског зида; Јуда
је ту са конопцем у рукама. Том сценом почиње и завршава се роман, с тим
што се Јуда на крају поистовјећује са Исусом. У таквом положају Јуда се
присјећа свог протеклог живота у дугој причи која је распореёена у шездесет и два поглавља. Јуда приповиједа како се са доживљеним мукама постепено растакало и његово физичко биће. Најприје су га злостављали копачи и под њиховом присилом Јуда је био принуёен да се креће на кољени5

На примјер, у есејистичком фрагменту „Тамо где нема суда”, у књизи
Пентрагам: белешке из хотелске собе, Константиновић варира идеју да говорити
значи бити, постојати, живјети. Измеёу осталог, узима као примјер Бекетовог Молоја (sic!) и филозофски настоји објаснити његову животну позицију: „Ако Молоју
остаје од тела још само рушевина, над којом он чак више и не жали (...) остаје ова
вољаа сећања, ова принуда на путовање, па макар и у сећању, ова осуда да устане
увек када падне, па макар и у сну којег сања усред неке шуме из које нема изласка:
он говори, и он затиче себе усред говора, он открива, као и дуги ужаснути духовифантоми овог света, као и свако од нас, да је језичка воља неизбежна коб, да је нека над-воља (...) Уста се отварају вољом да се буде, ова воља их отвара, ту где бити значи желети да се буде (...) бити је говорити, артикулисати неартикулисано
(...)“ (в. Константиновић 1984: 402).
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ма, пузећи: „Морао сам да се спустим на колена. И то је срећа што можемо
да се спустимо на колена кад је потребно. Бауљао сам, ишао сам четвероношке. Али ишао сам” (Константиновић 1988: 149).
А то бауљање, кретање четвороношке по земљи и прљавштини карактеристичан је положај Бекетових јунака. Они су се животним метаморфозама претворили у нешто што је слично гмизавцима и у том нељудском
облику приближили се земљи, губећи притом психо-физичка својства људских бића. Будући да су Константиновићеви јунаци познати библијски ликови, могло би се очекивати да су нека њихова својства и понашања унапријед задата. Меёутим, у роману Излазак она су специфична, сведена на
приземност. Такоёе, могуће је уочити да чак и (библијски) амбијент Константиновићевог романа понекад показује изразиту сродност са окружењем
и наглашеном атмосфером ништавила, каква нам је позната из Бекетових
драма и романа (периферија, уз пут ). Слична атмосфера значи и меёусобно
сличне поступке Бекетових и Константиновићевих јунака.
Такоёе, Константиновићеви јунаци, попут Бекетових, стално су опсједнути стварима. Константиновић је то уочио у Пентаграму (тачније, у
поменутој есејистичкој биљешци под насловом „Субјект без објекта”), истакавши да „сви Бекетови јунаци петљају са стварима, увек, ма којим, ма
каквим, игра коју они једино играју јесте та игра са стварима, тај покушај
да се ствари, поново, пронаёу, као објекти, али са стварима које су само
ствари, које ниста не значе” (Константиновић 1984: 391). А Јуда је примјер
јунака који се стално бави стварима и животињама. С њим су у сталном дотицају конопац, пас и магарац. Конопац је на одреёен начин постао нераздвојни дио његовог физичког бића, слично као и конопац којим је око врата везан Срећко у драми Чекајући Годоа. Константиновић то на више мјеста истиче, приказујући Јудину игру са конопцем каскадом ријечи:
„(...) одавно држи конопац у руци, не раставља се од тог конопца,
ево погледајте Јуду боље: то је Јуда који говори с конопцем у руци, у
левој или десној, некад је тај конопац пред њима а некад иза њега, па
или Јуда прати конопац или тај конопац прати Јуду, а који је то конопац, и одакле, казаћу ако тај конопац не буде бржи од мојих речи”
(Константиновић 1988: 62-63).
Бекетови романи су приче о расулу људског тијела и ума и приповиједају о томе како тече тај процес и како се из људског лика изненада
створи креатура без правих емоција, без икаквог интелектуалног достојанства. Живот редукује те јунаке сводећи их на крају на тјелесно ништа које
треба да се изједначи са стварима у чину смрти и са космичком празнином.
У романима се, кроз монологе самих ликова, представља тај процес преображавања и постваривања људског бића. Бекет се, меёутим, не задржава
много на описима појединих животних етапа својих јунака, иако слика и
неке идиличне тренутке из њихове прошлости. Он их релативно брзо изводи на позорницу у облицима остарјелих креатура; у положају непокретних,
а живих предмета, који губе стварне тјелесне и умне способности. То се
посебно може видјети на примјеру Молое, јунака истоименог романа. Нај194
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прије га доживљавамо у стању болести, али још живог људског бића: возио
је бицикл и личио је на скитницу која болује од амнезије и других болести.
Послије тога је кренуо на пут, ухапшен је, приспио је у кућу старе Лус,
обољела му је и друга нога и почео је да се распада и креће потрбушке као
гмизавац. У исто стање доспијева и Моран у другом дијелу романа, а то је
и стање у коме се налазио и Молоа за којим је трагао.
Константиновићеви јунаци крећу се истом низбрдицом, мада не доспијевају у такво стање потпуног психо-физичког растакања. Њихово растројство изазвано је историјским разлозима и митском предодреёеношћу,
од које не могу потпуно одступити. То је, можда, мала разлика која Константиновићеве јунаке раздваја од Бекетових, али суштински их веже то
што и њих очекује неизбјежна смрт уз претходни губитак људских обиљежја. Јуда донекле и предосјећа шта ће се десити с њим. О том расулу Јудиног тијела пророковао је пророк Захарија, који је ишао по јерусалимским
улицама и крчмама, увјерен да ће се Јудино тијело распаднути и раздвојити. Јуда каже за себе тим поводом:
„(...) да са страхом гледам у ове моје руке јесу ли већ почеле да одлазе од мене, свака на своју страну, и да гледам такоёе у моју сенку на
зиду, да видим имам ли још ово моје јадно тело, као и сви, па чак и
распети, или су то сада некаква тела о којима немојте, молим вас да говорим, два тела (која јесу и нису тела), или три, или седам, и седамдесет и седам, све нека моја, али не моја, тела која лебде негде, у ноћи
овог обистињеног пророчанства, и круже, и траже се, да се наёу, да се
поново саставе, као ове моје речи (...)” (Константиновић 1988: 62).
Константиновић, меёутим, Бекетову идеју о распаду људског тијела
преображава у визију, што Бекет, наслоњен на непосредну и бруталну малограёанску стварност, никад не чини.
Константиновић се највише приближава Бекету извоёењем на сцену два дублетна лика која се на крају спајају у један. И то је била једна од
одлика Бекетове прозе коју је он могао преузети од Франца Кафке, њему
блиског писца. Већ од драме Чекајући Годоа а и Крај партије, Бекет је
увео у радњу по два пара ликова а то је чинио и касније у романима. И
Константиновићеви Јуда и Исус су дублети истога типа: дати су као антиподи који један без другога не могу. Они се меёусобно привлаче и одбијају. Понекад говоре један са другим, али се не чују: свако утонуо у своју
причу које се меёусобно призивају. Због тога се у Јудином доживљају Исуса, односно друге половине свог властитог бића, мијешају различите и противрјечне емоције, некад изразито негативне и тамне, а потом екстатичне и
свијетле. Гледајући Исуса разапетог на Голготи, Јуда подноси у првом тренутку извјештај себи и онима којима говори о ужасном изгледу мртвога тијела, па каже:
„Са раширеним рукама, он, црна птичурина. Одвратан као сви разапети. Заударао је. Зашто ми не верујете? Зар нисам био тамо? Нисам
ли отишо да га видим, наказног, с отвореним устима, да осетим тај задах из његовог тела, већ црног у срамоти.”
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Одмах иза тога Јуда ће оповргнути свој први утисак:
„Лажем. Није заударао. Ништа нисам осетио. Ово моје проклето
око. Јесам ли га имао зато да бих видео, о браћо, како је опет леп, чак
лепши него што је био онда као младић мој страшни. Био је леп, признајем. У чуду лепоте” (Константиновић 1988: 324).
Наведени цитат неодољиво подсјећа на Бекетово апсурдистичко поигравање, односно на његово већ чувено „али”, којим врло често почиње
реченицу као антитезу оном што је претходно рекао.6 Истина, Константиновић да би оповргнуо првобитни исказ свога јунака, не почиње нови исказ
са „али”, него са „лажем”, што се може окарактерисати као још експлицитније оповргавање претходно изреченог запажања. Очито је да је Константиновићевој приповједачкој и животној филозофији близак овакав Бекетов
наративни поступак, будући да настоји да га из филозофско-есејистичке
перспективе и објасни у Пентаграму, гдје, измеёу сталог, каже:
„И ту је све тај исти дуализам дијалектике без синтезе, у сталној
отворености, у немогућности форме, јер у тој антитетичности сукоба
без разрешења; ако се неки податак, понекад, и организује, он бива порушен, разорен оним упорним Бекетовим Али будуће негације, која
отвара понор те апсолутне отворености, опет ове бескрајности неразрешеног, неразрешивог сукоба, одсуства форме” (Константиновић 1984:
389).
И поред указаних сличности, остаје непобитна основна разлика измеёу два писца: једног чији јунаци су дио баналне стварности савременог
доба и врзмају се по њеним најбезнаднијим каљугама, а другог, чији су јунаци познате митске личности – Јуда и Исус. Слика живота и свијета коју
Бекет преноси исказима својих ликова је брутално реалистичка, чак би се
могло рећи и ужасавајуће натуралистичка – готово без икакве вјере, наде и
љубави. Изузетак је Немушто посљедњи роман у трилогијском низу, гдје
је увоёењем епизодног женског лика – крчмарице Магдалене, Бекет ипак
отворио некакву перспективу вјери, нади и љубави. С друге стране, примјетно је да Константиновић, настојећи да демистификује библијски мит,
није тако мрачан и брутално реалистичан у представљању стварности као
Бекет, а не искључује ни љубав и вјеру у живот.

6

На овај Бекетов приповједачки поступак први је указао француски критичар Макс Пол Фуше у једној од најранијих интерпретација романа Молоа. Наиме, он је, измеёу осталог, уочио да у роману Молоа „свакој афирмацији одговара
негација, свака потврда је праћена реченицом чије почетно 'aли' исправља или поништава оно што јој претходи” (Фуше 1959: 275).
(Фушеов критички осврт на роман Молоа објављен је у француском часопису Carrefour 1951. године, поводом првог издања овог романа на француском. У
преводу на српски, приказ је изашао под насловом „Хроника распадања” 1959. у
избору критика које су штампане умјесто поговора српском издању романа Молоа).
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Истина, Константиновићев приказ јерусалимских крчми, улица и
свакојаког свијета који по њима гмиже и премеће се, лудујући у свеопшем
хаосу до краја приче и приповиједања – није нимало свијетао. Али, Констатновић такву слику креира реторичком бујицом ријечи које је удаљавају
од посве ништавне и апсурдне стварности и преводе је, ипак, у нешто мање натуралистички хаотично. Умјесто грубе приче о стварном животу,
Константиновић понекад и лирски уздигнутим тоном ствара представу нечега што је удаљено од стварности и што јесте митска прича, а не реалност.
Константиновић митску причу десакрализује, што је основна интенција
његовог романа, али не уништава тиме њене митске коријене. Он представља два лика у положају који је могуће мотивисати не само предодреёеношћу у миту већ и стварним особеностима та два лика. Јуда је, у пишчевој
интерпретацији, извршитељ и патник уроњен у хаос чињења и живљења, а
Исус лебди негдје изван свега тога и без стварне патње очекује да се изврши слово писма. Није у стању да учини ни једно чудо, а губавце који од
њега очекују изљечење, злоставља умјесто да им помогне. Исус је огољен и
остављен без основног митског послања: да чини чуда. Он то није у стању,
али је ипак у бољем положају од Јуде који је упућен да проживи и властиту
и Исусову трагедију.
И причом о Исусовом страдалничком путовању и о његовом физичком „распадању” на том путу, Константиновић се донекле приближава Бекетовом начину приповиједања и погледу на свијет. Меёутим, начин на који Константиновић уобличава ту причу, ипак га на одреёен начин удаљава
од Бекета. Разлика се огледа првенствено у приповједачком тону и изразу.
Константиновић приповиједа патетично и лирски подигнутог тона и вербалистичким гомилањем ријечи. Бекет, напротив, као писац усресреёен на
ствари и стварност, концизно, служећи се гротескним искривљавањем
стварности и људских поступака и емоција. Сам Константиновић је на једном мјесту у књизи Бекет пријатељ указао на ту разлику у њиховом стилу
и онда када су им неке идеје и поступци слични. Говорио је о моралу који
одреёује поступање једне врсте, као што је Бекетово и његово властито па
је закључио: „Хоћу да кажем да је тај морал као говор тај брбљиви морал
био тада измеёу мене (брбљива, још увек?) и овог човека који је пре и после тога доводио у питање тај брбљиви морал” (Константиновић 2000: 46).
Иако је овдје ријеч о једном исказу који се односи на понашање у приватном животу, он би се могао пренијети и на њихов приповједачки израз: Бекетов је концизан и јасан, а Константиновићев реторичан и емфатичан, па
је ближи Сатру и Хајдегеру.
Можда на тај начин треба схватити указивање на меёусобне разлике два писца и њихових дјела које су пропратиле објављивање романа Излазак. Угледни критичар Драган Јеремић, филозоф по струци, „изврстан
ерудит коме су компаративне естетичке студије биле права и најдубља вокација” (Палавестра 2008: 520), вјероватно је најексплицитније указао на
разлике измеёу смислова које кроз своје приповиједање изражавају Кон197
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стантиновић са једне стране, а Бекет са друге. У огледу „Противречности
једног бунта,” написаном поводом објављивања романа Излазак, Јеремић,
поред осталог, каже: „Константиновић верује у велику моћ речи. Критичари који његово стваралаштво извлаче из Бекета, не виде једну основну разлику у полазној тачки њиховог схватања литерарног феномена. Бекет не
верује у моћ речи; речима он компонује ћутање. Он пише о ономе што ниједна реч узета за себе, а ни море речи не може да разјасни или разведри.
По Константиновићу, ако човек говори може нешто и да разуме. Он не може прво да разуме па после да говори, али може нешто да разуме само помоћу самих речи, ако непрестано говори, ако просипа речи. Говорећи непрестано о оном што га мучи, он ће можда разумети шта је то што га мучи
[(...)].
Насупрот Бекету, који је изгубио свако поверење у било какву вредност литературе изузев у испуњавању тренутка пред свршетак свега, Константиновић је сачувао веру у литературу, која, по њему, може донети коначно разочарење, али и могући спас. Он има наде и негује је из романа у
роман. Свако Бекетово дело даје утисак последњег дела које се уопште може написати пре коначног ћутања, свако Константиновићево дело, напротив, изгледа као један нови покушај у несусталом полету да се допре бар
милиметар ближе нечем коначном, јасном, извесном, па чак и охрабрујућем (...) ”(Јеремић 1961: 435-436).
6. Свакако, није без основа мишљење критичара Зорана Петровића,
који каже: „Константиновић је пошао од Бекета, понео свој крст, претворивши се нехотице у његову негацију” (Петровић 1988: 357). Но, можда је
и неизбјежно да буде тако: да један писац буде импресиониран туёим дјелом и личношћу, да се поведе за њим, а да га специфичност личног темперамента присили да изабере властити пут стваралачког писања. И у таквим
случајевима, не могу се порећи подстицаји које је један писац примао од
другог. А управо о томе се ради када је ријеч о пријему Бекета од стране
Радомира Константиновића. Наш писац био је фасциниран дјелом аутора
који је, у посебним књижевним и духовним приликама постао (са својим
особеним схватањем апсурда), водећа личност у тадашњој европској књижевности. Константиновић га је безрезервно прихватио и почео да га популарише на српскохрватском говорном подручју, упознао се с њим, дописивао се с њим и на тај начин дао јединствен примјер рецепције једног страног писца у српској књижевности. А како је текao пријем (усвајање) Бекетове личности и његовог дјела најбоље свједоче два Константиновићева
остварења којима смо овдје посветили највише пажње: Бекет пријатељ и
Излазак.
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SAMUEL BECKETT AND RADOMIR KONSTANTINOVIĆ
(CONTACT RELATIONS AND TYPOLOGICAL ANALOGIES)
Summary
The Paper discusses Radomir Konstantinović‟s reception of Beckett.
Konstantivović was Serbian author, philosopher and essayist. The topic was
analysed by the use of the receptionist and comparative approach, based on the
noticing of the contact relations and typological analogies between the two authors who belong to different national literatures, but with similar poetical conceptions. Our author unquestioningly accepted Beckett and started to promote
his works in the former Yugoslavia. Konstantinović‟s obvious fascination with
Beckett as the author, and his personal friendly relationship with him, was longlasting, which is expressed in his books. As the paradigmatic examples we would single out two Konstantinović‟s books – novel Izlazak and documentary essayistic work Beckett, the friend [Beket prijatelj], and three shorter works published in periodicals (“Samjuel Beket”, “Susret sa Semjuelom Beketom”, “Gde je
Tolstoj”), and two essayistic fragments from the book Pentagram: beleške iz hotelske sobe – “Subjekt bez objekta”, and “Tamo gde nema suda”).
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ЛЕКСИЧКА ФИГУРАТИВНО-СУПЕРЛАТИВНА
КОМПАРАЦИЈА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
Апстракт: У раду се указује на један тип перифрастичког изражавања суперлативног значења у оквиру синтагме чији је подреёени конституент градациона лексема којом се осим високог степена заступљености особине или својства
изражава и додатна експресивна компонента. Анализиране конструкције показују
да овакав начин нијансираног изражавања суперлативног значења има много шири опсег од морфолошког суперлатива.
Кључне ријечи: компарација, градација, суперлативно значење, експресивност.

Описни придјеви, као што је познато, имају општу одлику да означавају особине које се појављују и виде у одреёеном степену изражености.
Посљедица те чињенице је компарацијска трочлана парадигма (позитив,
компаратив, суперлатив), што представља експлицитну, морфолошку компарацију придјева и прилога. Меёутим, када је ријеч о степеновању, градирању, интензитету, као ненумеричкој квантификацији, можемо рећи да је
семантичка вриједност придјева с обзиром на њихову контекстуалну актуелизацију и семантичке модификације релативна и да се све то заснива на
постојању извјесног стања ствари у већој или мањој мјери. Можемо се запитати шта подразумијевамо нпр. под квалификативима паметан, глуп, лијеп, ружан и сл. При вредновању и квалификовању ствари, појава, не даје
се процјена типа црно-бијело, тачно-нетачно, истинито-лажно и сл., него се
у ствари процјена добија одговарањем на питање у којој мјери, у којем степену су ствари такве1 (Задех 1965: 338-353) што се исказује вриједносним
оцјенама типа сасвим, веома, прилично, поприлично, једва, скоро, донекле и
сл. Тако се на примјер вриједност лексеме која се односи на истинитост
може одмјеравати као: „истинито – прилично истинито, веома истинито,
крајње истинито, потпуно истинито; неистинито – не одвећ истинито,
донекле неистинито, прилично неистинито, веома неистинито, крајње неистинито, потпуно неистинито и сл.“ (Радовановић 2009: 84). У све то се
уклапају и придјевске / прилошке синтагме са градационим лексемама као
конститутивним елементом, тј. оне које интензивирају садржај придјева
*

sanja.kuljanin27@gmail.com
У расправама о темама ове врсте мање-више се полази од Лотфија Задеха. У његовом чланку из 1965. године о фази скуповима он излаже идеју да су
ствари подложне оцјењивању одговарањем на наведена питањаа – у којој мјери, у
којем степену су оне такве (Задех 1965: 338-353).
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или прилога уз које стоје у смислу наглашавања степена заступљености
особине већег или мањег од уобичајеног. У овом раду указаћемо на синтагме у функцији изражавања високог степена заступљености особине или
својства, блиског суперлативном значењу, што представља један вид перифрастичке апсолутне компарације, али само оних у којима градациона лексема носи собом и додатну фигуративну, експресивну компоненту. Овдје
смо навели само невелик број тих лексема, јер се он у ствари непрекидно
повећава из експресивно-стилске сфере језика како би се надомјестила експресивно изблиједјела значења постојећих лексема (Ристић 1990: 114).
Анализа примјера лексичке фигуративно-суперлативне компарације проведена је на разнофункционалном корпусу, књижевноумјетничком, публицистичком и на разговорном функционалном стилу, у шта убрајамо примјере
са разних интернетских форума.
Лексеме које конституишу фигуративно-суперлативну синтагму,
анализиране у овом раду, јесу начински прилози који у одреёеном контексту, уз придјев или прилог, указујући на степен својства већи од уобичајеног, уносе и неке позитивне или негативне конотације, као одраз различитих субјективних оцјена и ставова, као нпр.: страшно, страховито, застрашујуће, ужасно, невјероватно, неизрециво, необично, драстично, ёаволски, врашки, проклето, смртно и др., те придјев мртав и замјенички
прилози тако и толико.
Доста фреквентни прилози са значењем негативног квалитета, а
употријебљени с намјером изражавања субјективног става у вези са наглашавањем великог степена, интензитета неког својства, јесу они са иманицом страх у својој основи: страшно, страховито, застрашујуће и, њима
по значењу блиско, ужасно. О јачини, силини и великом степену ових лексема свједочи рјечничко одреёење: „Страховит, -а, -о, а) који изазива
страх, стравичан, страшан, ужасан; б) голем, силан; страховито прил.
стравично, страшно, јако, силно“ (РМС 6, 19). „Страшан, -шна. –шно, 1. а)
који садржи у себи претњу, који изазива осећање страха, запрепашћења,
ужаса, стравичан, ужасан; 2. а) врло јак (по интензитету), силан неподношљив; страшно прил. у врло великој мери, јако, силно, ужасно“ (РМС 6,
20). Наведене одреднице, дакле, потврёују негативни квалитативни принцип ових лексема, па тако и прилога страшно. Меёутим, у позицији испред
придјева и прилога, тј. када је та лексема, као и страховито, застрашујуће
и ужасно у функцији модификације придјева и прилога, до изражаја долази њихова градациона улога. Оне интензивирају садржај лексеме уз коју
стоје до високог, суперлативног степена, у складу са интензитетом емоција
које изазива страх, лексема која је у основи наведених градационих јединица. У зависности од семантике придјева / прилога који је модификован
наведеним прилозима, субјективни став говорног лица може бити негативан или позитиван. У првој групи невешћемо примјере изражавања негативног субјективног става о оцјени степена, интензитета.
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страшно, страховито, застрешујуће, ужасно
Учитељ ... висок и страшно мршав Приморац; Много је, страшно
много сиротиње без одела ... без ичега (РМС 6, 21); Овај крај је страховито опљачкан; Био је страховито брбљив; Каже да је код нас страховито досадно (РМС 6, 19); Погледао сам у њега: плакао је, искривљених уста, страховито ружан (Селимовић, 164); Једни играју као да
обављају неки страшно важан посао...; Седео сам испод неких страшно старих стубова...; Аутомобил је ишао страховито брзо (Блиц,
3062, 21. 8. 2005, 9); ... meni je bio strahovito dosadan (popboks.com); Застрашујуће скупо (наслов). Цене мобилног телефонирања у Хрватској
су застрашујуће високе (Интернационал, 265, 12. 8. 2004, 13); Изгледа
застрашујуће ужасно (еmuforums); Zastrašujuće mršava Sarah Jessica
Parker (BRAVO, 29. 8. 2011); Zastrašujuće konzistentan osmeh Baraka
Obame (Kontrapunkt, 2. 10. 2009).
С обзиром на значење које могу имати при одреёивању ријечи уз
коју стоје, у научној литератури се, осим дефинисања прилога као ријечи
којима се „именују и означавају и унутрашње особине глаголских процеса,
као начин и интензитет“, (...) „и спољашње околности под којима се одвија
процес, као место, време“ (...), констатује да се прилозима „именује и означава и интензитет особина казаних придевима и другим правим прилозима
(он је врло леп, он врло лепо пева)“ (Гортан Премк 1997: 25). У наведеним
примјерима градационе лексеме у придјевској / прилошкој синтагми блиске су значењски са лексемама врло и веома, које такоёе у позицији испред
придјева / прилога изражавају суперлативно значење (Куљанин 2013) и замјењиве су тим двјема лексемама, али супституцијом би се изгубила експресивно-стилска обојеност, а добили бисмо неутрално и уобичајено, као
нпр.: страховито мршав – веома мршав, страшно много – веома много,
страховито досадно – веома досадно, страховито брзо – веома брзо, ужасно лош – веома лош, ужасно строга – веома строга. Очигледно је да је
супституција потпуно могућа, али је очигледно и да је свака синтагма у пару прва наведена свакако богатија за извјесне семантичке компоненте, а тиме и експресивнија. Синтагма веома мршав подразумијева висок степен заступљености тог својства, рјечнички одреёеног као „недовољно ухрањен,
слаб, сув“ (РМС 3, 450), а у све то укључује се субјективно виёење говорног лица у вези с том квалификацијом. Подсјетићемо на повезивања свих
категоризовања са фази вриједностима и прелазностима меёу категоријама,
па мршавост у различитим контекстима може бити различито процијењена, што зависи од схватања и става самог говорног лица. Меёутим, садржај
придјева мршав, тј. „недовољно ухрањен“, може бити заступљен у јачем
степену од уобичајене норме која се приписује позитиву тог придјева. Веома мршав значило би прекорачење те норме, тј. виши степен тог својства,
близак апсолутном суперлативном значењу. Меёутим, синтагма из нашег
примјера, осим што упућује на велики степен, интензитет, страшно мршав,
она то још и појачава додатним компонентама, које изражавају став говор203
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ног лица у вези са исказаном особином – толико мршав да је то страшно,
што свакако доприноси експресивнијем, јачем изразу. У сљедећој реченици
акценат је на количинском прилогу много, који се појављује на почетку реченице, али очигледно да сам тај прилог, са становишта говорног лица, не
изражава у потпуности процјену одреёене ситуације, па је садржај тог прилога, када га говорник по други пут употребљава, појачан лексемом страшно, чиме се изражава субјективни став о, не само огромном броју, овдје
конкретно сиротиње без одијела, без ичега, него и бојазан, забринутост
због такве ситуације. Тако је и у осталим реченицама. Наведеним начинским прилозима, осим великог степена, додатно се изражава и субјективни
став у вези са њиховим основним квалитативним значењима: страховито
опљачкан – веома много, изразито, наглашава се количина, тј. много тога је
опљачкано или све је опљачкано, толико да је страховито; страховито брбљив – веома много брбљив, толико брбљив да је то страховито; страховито досадан – веома досадан, толико досадан да је то неподношљиво, веома
тешко поднијети, толико да је страшно; страшно стари стубови – веома
стари, толико стари да је то страшно, да постоји бојазан да ће се од старости срушити и сл.; страховито брзо – веома брзо, толико брзо да је то било
страшно, страховито, тако брза вожња изазивала је страх; застрашујуће
скупо – веома скупо, скупо у веома великој мјери, толико да је застрашујуће, изазива страх од можда других и још већих поскупљења и сл.; застрашујуће високе (цијене) – веома високе цијене, толико високе да изазивају
страх од још виших цијена и сл.; застрашујуће мршава – веома мршава, у
веома великој мјери мршава, толико да је то застрашујеће; застрашујуће
конзистентан (осмијех) – веома конзистентан, толико да је то застрашујуће, да тај стални осмијех изазива недоумице, страх, немогућност да се разоткрије и сл.; застрашујуће ужасан – у веома великој мјери ужасан, толико ужасан да изазива велико осјећање страха, стравичност, запрепашћење
итд. У посљедњем примјеру прилогом застрашујуће одреёује се придјев
ужасан, а то су по значењу веома блиске лексеме, чиме се изражава веома
велики интензитет одреёеног својства, тј. жеља говорника да искаже висок
степен ужаса, страха и да „подвуче, учини очитијим одреёени сегмент исказа, односно, да дјелује на адресата. Ово се уклапа у опће правило да стилогеност фигуре почива на могућности избора измеёу нефигуративног, неутралног исказа и фигуративног, маркираног. При томе је нарочити важно
(...) да фигура не постане сама себи циљ и да тиме заправо доёе до супротног ефекта, тј. снижавања квалитета стила у тексту“ (Катнић-Бакаршић
1996: 45).
Меёутим, дешава се веома често, поготово у разговорном функционалном стилу, да се прилози страшно, застрашујуће и ужасно, вежу уз
лексеме с позитивном семантиком (страшно добар, страшно лијеп, ужасно згодан), те је субјективни став о оцјени степена, интензитета позитивног квалитета. Слиједе примјери у којима фигуративно-суперлативно значење позитивног квалитета носе наведене лексеме.
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Strašno pametan i brz: predstavljen robot za preciznu operaciju oĉiju
(24sata.info); Belupo mi je strašno simpatiĉan klub i uvijek ću ga se sjećati
po lijepom ... (nogometni – magazin.com); Film je strašno dobar i na kraju
ona djevojka ima prelijepo tijelo (filmovizija.com); Strašno dobar igraĉ, jedan od boljih levih bekova u Evropi (sportske.net); Film je pakleno dobar,
dugo sam odlagao da ga gledam, ali kad sam ga odgledao ... strašno dobar
film; Dešava se da je neko strašno dobar kompozitor, pa mu nikada ništa ne
proĊe (zdravkocolic-cola.com);Nepoznati ljubavnik je strašno zgodan, lep i
neverovatno seksipilan (porodicnilekar. net).
Set mu je dinamiĉan i užasno dobar (dj035.org); Nešto lošijeg kvaliteta
nego što smo oĉekivali, ali šta da se radi. Srećom pa je materijal užasno dobar (imeo.com); Kod mene je obrnut sluĉaj. Mešanac je totalni tupson i ne
kapira ništa, dok mi je rasni pas užasno pametan i sve zna ... (forum.krstarica.com); To je zato što ateisti imaju jaku potrebu da nam svima objasne kako su užasno pametni, i pritom su arogantni ... (blic.rs); Danas je užasno dobar dan, a ja već duţe vrijeme izbjegavam zapisivati već radije sve hvatam
u fotografije (redallstar.blog); On je stvarno presavršen, volimo se, on je
užasno dobar prema meni ... ali je užasno ljubomoran (edusex.org).
Zastrašujuće pametan. Mislim da će biti jako dobar znanstvenik (efpezege. 16.forum.com); Bajern je zastrašujuće jaka ekipa (dzungla.org); (...)
ali to je mala cena koju plaćam da bih bila zastrašujuće predivna (pinkradio.com, 23. 3. 2011, 20.00).

У оваквим конструкцијама, дакле, постоји могућност да лексема с
негативним значењем реализује синтагматску везу с лексемом афирмативног значења, што функционише и као фигура супротности, оксиморон,
''синтаксичка конструкција у којој су спојени меёусобно семантички неспојиви, контрадикторни појмови'' ( Ковачевић 2000: 93). Такве су комбинације, наравно, стилски много ефектније. У наведеним примјерима лексеме
страшно, ужасно, застрашујуће као градациони и експресивни елементи
модификују лексеме са позитивном семантиком, као што су придјеви добар, паметан, згодан, чије се основно значење, да наведемо само придјев
добар – који је високог квалитета, који поуздано, ваљано служи, квалитетан, који задовољава одреёену намену, сврху, функцију, подесан, погодан
(РМС 2007: 289), са становишта говорног лица, преводи у виши степен. У
свим примјерима прилозима страшано, ужасно, застрашујуће еквивалентни су врло и веома, којима се, како смо већ рекли, може изразити велики
степен заступљености особине, близак суперлативном значењу, али они немају такву изражајност какву имају прилози у склопу наведених примјера.
Довоёењем у везу прилога с негативним конотацијама и придјева с афирмативном семантиком, као у претходним примјерима, до изражаја долази
емфатички карактер тих конструкција, максимално наглашавање заступљености особине изражене надреёеним чланом синтагме, али на који се не
преносе семантичке компоненте градационог прилога (у примјерима стра205
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шно паметан, ужасно згодан и сл. изражава се само изразито велики степен особине и изразито емоционално наглашавање, а негативне компоненте прилога страшно потпуно су занемарене).
Велики је број лексема којима се реализује субјективна оцјена степена и емоционални однос према тако одреёеном степену. Групи прилога
са додатним, фигуративним компонентама значења додаћемо и прилоге невјероватно, необично, неизрециво, баснословно, који такоёе изражавају велики степен заступљености својства или особине и по чему су блиски лексемама врло, веома, због чега је такоёе могућа супституција и тих прилога
наведеним лексемама (нпр. врло / веома важан и сл.).
Додатне компоненте које прилог невјероватно уноси у фигуративно-суперлативну синтагму јесу „неочекивани, неуобичајени степен“. Навешћемо неколико примјера:
невјероватно
Многи родитељи из најбољих намјера праве невјероватно велике
грешке када је исхрана дјеце у питању (Глас Српске, 9. 9. 2008, 29);
Сиднеј је невероватно скуп град (Блиц, 2745, 3. 10. 2004, 17); Додир је
невероватно важан за развој новороёенчета (Блиц, 2693, 12. 8. 2004,
19); ...село је у своје нове, дуге и црне аутомобиле и споро, са невероватно малим размаком измеёу возила, отклизало низ улицу (Којовић,
23); Невероватно сам тужан (наслов); Ја сам невероватно тужан што
нисмо били у стању да обезбедимо бар учешће у баражу за шампионат
Европе следеће године (Вечерње новости, 15. 10. 2011).
У претходним реченицама прилогом невјероватно по интензитету
су одреёени придјеви (велик, скуп, важан, мали, тужан, срећан, креативан, лијеп, луд), а уз то говорно лице изражава и субјективни став о таквој
процјени. Издвојићемо неколико примјера: невјероватно велике грешке –
веома велике грешке (степен, интензитет својства), што је неочекивано и
тешко је повјеровати да су могуће тако велике грешке (додатна компонента); невјероватно скуп град – веома скуп град (степен, интензитет својства), толико скуп да је немогуће повјеровати да интензитет тог својства
може бити тако висок (додатна компонента); невјероватно луде скулптуре
– веома луде скулптуре (степен, интензитет својства), толико су луде, тј.
необичне, чудновате, неуобичајене да је то невјероватно (додатна компнента) итд.
Тако и прилози необично, неизрециво, баснословно уз придјев или
прилог такоёе указују на интензитет особине већи од уобичајене норме, уз
додатне компоненте из њиховог семантичког садржаја, што потврёује њихово рјечничко одреёење: „необично, на необичан начин, чудно, чудновато,
изванредно, врло много“ (РМС бр. 3, 718); „неизрециво, на неизрецив начин, неисказиво, неописиво“ (РМС бр. 3, 696); „баснословно, претерано
много, невероватно, фантастично“ (РМС бр. 1, 146).

206

Лексичка фигуративно-суперлативна компарација у српском језику

необично
Сазнао сам ... да је необично брижан отац ... (Којовић, 48); Zato će i
nastaviti da prate svaki pokret u neiscrpnom „tajnom ţi votu slonova“ da bi
što bolje upoznali ove neobiĉno brižne i osećajne ţi votinje (rts.rs); On je bio
jedan od komandanata cara Valerijana i ĉovek velikog bogatstva i neobiĉno
hrabar (sh.wikipedia.org); Šešelj je jedini politiĉar koga poštujem, ne zato
što je uvek u pravu ... , već zato što je principijelan i neobiĉno hrabar (forum.krstarica.com); Cvetovi su sa dugim lelujavim mamuzicama i deluju
neobiĉno ljupko (forumcvecara.me); Има људи који необично лијепо
украшавају свете иконе у храму (svetosavlje.com).
неизрециво
... и свим бићем желим побећи из ове неизрециво отужне празнине... (Којовић, 199); Kako biti neizrecivo srećan? (alo.rs/saveti); Bio sam
neizrecivo srećan (blic.rs); Neizrecivo je misteriozna priĉa Harlana Noulsa,
bilionera i predsednika Bio-Komp industrije (potr.rs); Simpatiĉan film u poĉetku, a pred kraj neizrecivo dosadan (popboks.com); Ne mogu vjerovati
kako je forum neizrecivo dosadan (forum.ffzg); I opet, Bog je neizrecivo
dobar i pun ljubavi za svakog ĉovjeka (blog.vecernji.hr); Kad vidim plastiĉno, imam neki neizrecivo loš osjećaj (bgdcafe.net); ...ako prethodno obmane
graĊane da će im ţi vot postati neizrecivo prazan, ţa lostan i besmislen (tportal.hr); ... voljom njenih (muških) prethodnika izgleda neizrecivo besmislen
(zenskestudie.edu.rs).
баснословно
Баснословно скупи и брендирани ручни сатови постали обавезан
статусни симбол претендената на српски естрадни престо (Курир, 519,
13. 1. 2005, 12); Dva mjeseca prije Nove godine većina hrvatskih zvijezda
još nije dogovorila nastupe, zbog basnoslovno visokih honorara koje traţe
za nastup; Privremena vlada ĉeškog premijera Jana Fišera odluĉila je da
smanji basnoslovno visoke plate direktorima i menadţe rima (naslovi.net).
Наведени примјери показују да и ови прилози, осим значења великог степена, имају додатну компоненту „неочекиваног, неуобичајеног степена“, којима говорно лице изражава субјективни став о одреёеним квалификацијама: необично брижан отац – веома брижан отац (степен, интензитет својства), толико брижан да је то необично, неуобичајено (додатна компонента); неизрециво отужна празнина – веома отужна празнина (степен,
интензитет својства), толико отужа да је то неочекивано, неуобичејено неописиво (додатна компонента); баснословно скупи сатови – веома скупи сатови (степен, интензитет својства), толико су скупи да је то претјерано
много, невјероватно, неуобичајено, неприхватљиво (додатна компонента) и
сл.
Веома често функцију изражавања великог степена заступљености
неке квалификације, надмашивања ''норме'', имају и прилози ёаволски, врашки, боговски и сл., који, како се види, „у основи имају именицу са значе207
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њем митолошких бића, а који пореёење реализују у смислу 'онако као што
чини појам у основи' (онако као што се поступа с појмом у основи)''
[Ристић 1990: 141]. Ево неколико реченица са синтагмом у којој је конститутивни члан са градационом семантиком и додатном компонентом оцјене
лексема врашки:
врашки
Срео сам успут свог кројача, увек веселог старијег човека ... али
врашки вредног и упорног и надасве доброг мајстора свог заната. (Којовић., 24); Vraški dobar razlog za besplatnu kartu do Zemlje izlazećeg
sunca; Sir Alex Ferguson je vraški dobar struĉnjak; Van Gaal: Nevjerovatno, vraški sam razoĉaran! (Блиц, 6. 2. 2011).
Велики степен придјевског садржаја исказан је ''поредбеним прилогом'' (врашки) ''чије се значење објективног односа реализује у пореёењу,
при чему прилози именују појам одреёене врсте према коме се на основу
сличности одреёује појам управног дијела синтагме'' (С. Ристић 1990: 138).
Једно од фигуративних значења придјева врашки јесте јак, жесток, а с тим
у вези прилошко значење је 'на врашки начин', јако, жестоко страшно,
што у ову синтагму уноси градирање високог степена: врашки вриједан –
веома вриједан (степен, интензитет особине), толико вриједан да је то необично и неуобичајено (додатна оцјена). Ови прилози се веома често везују
за придјеве афирмативне семантике и у таквим конструкцијама максимално се наглашава одреёена квалификација и у вези с тим субјективни став
говорног лица (врашки вриједан, врашки добар, врашки згодан, боговски
лијеп и сл., гдје прилози у чијој су основи именице са значењем митолошких бића изражавају велики степен особине у смислу тако велики степен
да је то нестварно, неизрециво, неописиво, неуобичајно).
Интензивирање особине или својства лексемама које, према оцјени
говорног лица, могу имати ту улогу, обично се приписује прилозима и партикулама, а да ту могућност имају и придјеви свједочи придјев мртав (мртав пијан, мртва уморна). У оваквом начину интензивирања значење великог степена садржаја придјева уз који стоји придјев мртав произлази из
примарног значења придјева мртав, а у вези с којим се подразумијева непокретност, престанак активности, мировање, хладноћа, безизражајност и сл. Значење мјере, степена потврёено је и рјечничким одреёењем:
„Мртав, -а, -о 10. (у прилошкој служби) у највећој мјери, претерано: мртав жедан, мртав пијан, мртав поспан“ (РМС 3, 446). Навешћемо неколико примјер с лексемом мртав у функцији интензивирања:
мртав (уморан, озбиљан)
То је нарочито непријатно када се мртви уморни и гладни вратите
кући касно (Политика, 33314, 6. 8. 2006, 24); На жалост, много радим, а
кући долазим мртва уморна (Блиц, 2693,12. 8. 2004, Б7); Стиже кући
мртав уморан (Курир, 10. 9. 2006, 13); Добро размисливши, Кеба му је
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мртав озбиљан одговорио (Курир, 13. 9. 2006, 12); Мртви смо уморни
(Блиц, 3626, 17. 3. 2007, 36); Репрезентативац Перуа ухваћен је у сачекуши саобраћајне полиције након што се мртав пијан враћао с Октоберфеста (Курир, 27. 9. 2006, 23); Ali ĉitaoci će sigurno pomisliti – „mratav ozbiljan“to i ide uz pesnike ... Pesnik treba da bude mrtav ozbiljan ako
već nije mrtav, jer mu srce krvari (amika.rs); Obratite paţnj u na dirigenta
koji pokušava ostati „mrtav ozbiljan“ u ovoj komiĉnoj situaciji (youtube.com);

У нашим примјерима мртав стоји уз придјеве уморан и озбиљан.
Као и у претходно анализираним синтагмама с градационим лексемама, ријеч је о великом степену квалификације, који се, као што смо већ уочили, у
неутралном стилу може супституисати лексемама веома, врло: мртав уморан – веома уморан, мртав озбиљан – веома озбиљан. У оба случаја изражава се велики степен – умора и озбиљности, такав да га говорно лице, исказујући своју оцјену о томе, изражава пореёењем: уморан као да је мртав,
тј. обамро, непокретан, немоћан да се покрене, без активности; озбиљан
као да је мртав, тј. без икаквог израза на лицу, хладан, лишен осјећајности.
Синтагма с лексемом у функцији оцјене степена, интензитета и изражавања субјективног става говорног лица, тј. синтагма с лексемом мртав свакако је ефектнија, изражајнија и тиме експресивнија.
Слично можемо одредити и модификацију придјева и лексемом
смртно, као начинским прилогом са негативном семантиком.
смртно
Rutina, sigurnost i uraĉunljivost su mu smrtno dosadni (ipersonic.com);
Kampanja je smrtno dosadna (tportal.hr); Za Romea, osim što je smrtno zaljubljen u Juliju, ne moţe mo a ne reći da je poduzetan i hrabar mladić (maturski.com); Radi kod don Heronima, koji je smrtno zaljubljen u nju (sr.wikipedia.org).
У синтагмама смртно досадан, смртно заљубљен, смртно озбиљан,
преовладава семантика великог степена заступљености квалификације изражене придјевима, а субјективни став говорног лица је у вези са примарним значењем овог и сличних прилога. У обје групе примјера и придјев мртав и прилог смртно, фигуративно употријебљени у наведеним синтагмама, изражавају суперлативно значење, али уз изразит субјективни став говорника.
У ову групу лексема са функцијом интензивирања, градирања можемо сврстати и замјеничке прилоге за начин тако и количину толико, који тако употријебљени, лексему уз коју стоје, осим градуативно, појачавају
и емфатички. У свакодневној комуникацији, у разговорном функционалном стилу, а и у књижевноумјетничком, ово су веома фреквентне лексеме у
функцији интензивирања прилога и придјева. Издвојили смо неколико примјера са овим градационим елементима:
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толико, тако
Нашла се однекуд и флаша пића да се почасти тако високи гост ...
(Којовић, 91); Раније ниси тако дубоко увлачила дим (Романијски, 37);
...остаје у човјеку нешто што га тјера да се не предаје, нешто нормалним људима обично, а у рату толико велико (Пржуљ, 38); Тако да муслимани нису имали шансе да нас ухвате на толико јефтин фазон (Пржуљ, 40).
У наведеним примјерима придјеви и прилози интензивирани су замјеничким прилозима тако, са начинским, и толико, са количинским значењем. У оваквој позицији њима се истиче велики степен садржаја датих
придјева (прилога), које је блиско значењу веома, врло. Значење с којим су
ове градационе лексеме употријебљене у нашим примјерима потврёено је и
у рјечничкој и граматичкој литератури. У РМС једно од значења лексеме
тако јесте истицање високог степена нечега. У Граматици српског језика
за странце ова лексема је сврстана у градуативне партикуле, гдје стоји да
она „истиче висок степен нечега, пре свега неке особине“ (Мразовић 2009:
483).
Анализиране синтагме показале су да се суперлативно значење може изразити и перифрастичким формама, које у односу на монолексичку,
синтетичку компарацију, као граматикализовану морфолошку трочлану парадигму, имају много веће могућности изражавања прелазних, нијансираних значења у оквиру истог, суперлативног степена заступљености особине или својства. Овдје смо издвојили лексеме страшно, страховито, застрашујуће, ужасно, невјероватно, неизрециво, необично, драстично, ёаволски, врашки, смртно, мртав, тако и толико, које представљају градационе допуне уз позитив придјева или прилога, али осим изражавања великог степена, оне у исказ уносе и додатне, експресивније семантичке компоненте садржане у примарном значењу тих лексема. Њихова је улога у наведеним синтагмама изражавање сложенијих садржаја и подробније карактерисање у вези са степеном особине (квалитета) или својства исказаног придјевом или прилогом с којим се комбинују, а тиме израз постаје јачи и живљи, а у њему је садржана и интенција говорника. Такве конструкције изражавају високи степен емоционалне ангажованости говорног лица, па су
то веома често и емфатички маркиране јединице. Лексичка фигуративносуперлативна компарација, дакле, има шири домен употребе, будући да је
синтетичка компарација затворен систем. Осим тога, фигуративно-суперлативне конструкције имају емоционалну и експресивну вриједност, па
функционишу и као јединице семантичко-прагматичког, а тиме и стилистичког плана.
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Извори
а) белетристика
Којовић 2007: Вељко Којовић, Крвава кошуља сарајевска, Бањалука: Бесједа.
Пржуљ 1998: Жељко Пржуљ, Браћа по улици, Панчево: Знамење.
Романијски 1994: Симеун Романијски, Снајпер, Горњи Милановац – Пале:
Дечје новине, СРНА.
Селимовић 1998: Меша Селимовић, Тврёава, Крагујевац: Кантакузин.
б) лексикографски извори
РМС 1967: Речник српскохрватског књижевног језика, бр. 6, Нови Сад –
Загреб, Матица српске – Матица хрватска.
в) штампа
Блиц, дневне новине, Београд; Блиц жена, недјељни часопис, Београд; Вечерње новости, дневне новине, Београд; Глас Српске, дневне новине, Бањалука, Интернационал, дневне новине, Београд; Курир, дневне новине,
Београд; Политика, дневне новине, Београд; Press, дневне новине, Београд.
г) интернет сајтови
www.alo.rs/saveti
www.amika.rs
www.b92.net
www.bgdcafe.net
www.blic.rs
www.dj035.com
www.dzungla.org
www.efpezege .16forum.com
www.emuforums.com
www.filmovizija.com
www.forum.cafemontenegro.com
www.forumcvecara.me
www.forum.krstarica.com
www.forum.ffzg
www.imeo.com

www.mondo.rs
www.mojblog.rs
www.nogometni–magazin.com
www.popboks.com
www.porodicnilekar.com
www.redallstar.blog
www.rts.rs
www.seharabooks.com
www.sportske.net
www.svetosavlje.com
www.tportal.hr
www.zenskestudie.edu.rs
www.zdravkocolic-cola.com
www.sh.wikipedia.org
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LEXICAL FIGURATIVE-SUPERLATIVE
COMPARISON IN SERBIAN LANGUAGE
Summary
The paper discusses certain type of periphrastic expression of the superlative meaning within the syntagm with the gradation lexeme as the subordinate
constituent. The gradation lexeme, apart from the high level of presence of characteristic or trait, possesses an additional expressive component. The analysed
constructions indicate that this manner of the versatility of expressing the superlative meaning is much more presented than the morphological superlative.
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ОПИСНО ПРЕВОЂЕЊЕ КАО ЈЕДАН
ОД НАЧИНА АДАПТАЦИЈЕ ЕНГЛЕСКИХ
ТЕРМИНА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
Aпстракт: У овоме раду се дефинишу појам и карактеристике термина,
као и мјeсто описног превоёења у систему преводних поступака.
Циљ рада јесте утврдити у којим ситуацијама описно превоёење термина одреёене области са енглеског језика на српски може бити прихваћено са лингвистичког становишта, односно, када је, ипак, потребно тежити проналажењу
бољих језичких рјешења.
Анализом примјера у оквиру спортске терминологије покушали смо доћи
до одговора на поменута питања. Установили смо да енглески језик има способност да сажетије од српског изрази одреёене концепте и да због тога, измеёу
осталог, долази до описног превоёења одреёених енглеских термина. С обзиром на
све карактеристике које посједују термини, као специфична категорија у вокабулару једнога језика, описно превоёење може се сматрати прихватљивим у ситуацијама када је у границама језичке економичности, као и када се наводи поред англицизма као додатно објашњење, ако англицизам није довољно познат циљним
читаоцима.
Кључне ријечи: превоёење, термини, адаптација, енглески, српски.

1. Увод
Већина наука данас у свијету тежи терминолошком уједначавању.
Једна од посљедица такве социолингвистичке ситуације јесте употреба англицизама у готово свим терминосистемима српског језика. Већина новина
у областима попут технологије, медицине, економије или спорта долази
углавном са енглеског говорног подручја, па је због тога и лексика која
именује те новине, такоёе, енглеског поријекла. Ипак, у одреёеним ситуацијама, неки појмови које из енглеског језика уводимо у српски изражавају
се домаћим језичким средствима. Адаптација енглеских лексема описним
превоёењем један је од начина да се нови појмови уведу у српски језик, а
да се при томе избјегне увоёење англицизама.
Поставља се питање да ли је термине из енглеског језика боље
адаптирати преобликовањем, што значи прихватати фонолошки, односно
ортографски адаптиране оригиналне енглеске лексеме, или их је боље преводити неким од преводних поступака, меёу којима је и описно превоёење.
Одговор на ово питање захтијева анализу проблема из неколико различитих углова.
*

vvalentinab@yahoo.com
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На самом почетку дефинисаћемо појам термина и описног превоёења.
2. Појам термина
Као дио науке о језику, лексикологија се бави проучавањем значења ријечи и њиховим деривационим, синтагматским и парадигматским односима. У оквиру ове науке постоји више различитих поља истраживања.
Једно од њих јесте терминологија која проучава термине, односно ријечи
које прецизно одреёују појмове карактеристичне за одреёену област.
Питања којима се лексиколози баве у оквиру изучавања терминологије су бројна. Пажњу језичких стручњака, измеёу осталог, заокупља пореёење карактеристика термина и општег лексичког фонда. Бавећи се овим
питањем, лексиколози желе утврдити „теже ли термини да се прилагоде
уобичајеним законитостима и односима својственим у општем лексикону,
као што су полисемија, деривација, синонимија или антонимија, и да ли те
односе успостављају мешајући се са општом лексиком или остају затворени у свој терминолошки систем“ (Драгићевић 2010: 20).
Одговоре на поменута питања jeдним дијелом даје Д. Гортан-Премк
(2004: 116–125) која, бавећи се особинама термина у оквиру лексичког
фонда, издваја неколико њихових карактеристика:
– Термини имају ограничену способност полисемије. Секундарна
значења добијена метафором су ријетка, док су чешћа значења
добијена метонимијом и синегдохом.
– Термини имају ограничене деривационе способности.
– Појава синонимије је резултат упоредне употребе ријечи из разичитих језика.
– Термини имају већу способност успостављања антонимских односа него лексеме општег лексичког фонда.
На основу облика у којима се јављају, односно према начину настанка, термини одреёене области могу се подијелити у три групе (Busamann 2006: 1186):
– термини настали од домаћих ријечи,
– термини који се јављају у облику интернационализама,
– термини који се јављају у облику неологизама.
Домаће лексеме, односно ријечи које су у свакодневној употреби у
одреёеном језику, у одреёеним ситуацијама могу бити употријебљене као
термини. У оваквим случајевима, значење домаћих ријечи се сужава у
оквиру дате области (на примјер, violation = прекршај). Термини који имају
интернационални карактер у српском језику највећим дијелом засновани су
на основама из латинског и грчког, али данас их све више чине ријечи из
енглеског језика (на примјер, спорт).
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Неологизми представљају лексеме које се уводе у језик да би означиле нове концепте. Ова врста лексема може настати на неколико начина
(Busamann 2006: 794)1:
– формирањем нових израза у складу са правилима творбе помоћу
језичких елемената који већ постоје у језику (dead ball – мртва
лопта),
– семантичким трансфером (star – звијезда),
– преузимањем лексема из других језика (play off – плејоф),
– изразима са саставним дијеловима употријебљеним метафорично
(лептир – стил у пливању).
Треба имати у виду да је наведена подјела неологизама оквирна, јер
у великом броју случајева није могуће тачно утврдити о коме начину настанка неологизма је ријеч. Поред тога, неки се термини формирају комбиновањем наведених начина творбе. Тако, на примјер, енглески термин dead
ball (мртва лопта) створен је употребом домаћих језичких средстава, а заснован је на метафори.
Идеалан термин има сљедеће особине: транспарентност, интернационалност, устаљеност, краткоћа, системност, недвосмисленост, прецизност, несинонимност (Шипка 1998: 128). Меёутим, иако је једна од основних карактеристика термина једнозначност, Драгићевићева (2010: 21–22)
примјећује да јужнословенски описни рјечници показују неколико различитих могућности, а поменута једнозначност само је једна од њих. Како
исти аутор запажа, други је случај када нека ријеч има више значења, у
оквиру којих су само нека терминолошка. Постоје и примјери лексема код
којих се подударају терминолошко и опште значење (Гортан-Премк 2004).
На примјер, лексема штап која се користи у српском језику има опште и
терминолошко значење (у хокеју или голфу означава штап који се користи
у игри).
Лингвисти, бавећи се питањем синонимије, измеёу осталог, желе
утврдити да ли су примјери истовремене употребе појединих термина у
различитим областима примјери полисемије. Р. Драгићевић сматра да се у
оваквим случајевима, ипак, не ради о полисемији, што је и наше мишљење.
На примјер, термин рекет користи се у кошарци, тенису и криминалистичкој терминологији. Значења ове лексеме у свим поменутим областима су
различита.
Посебну врсту термина чине фразеолошке јединице односно фразеологизми који представљају вишечлане називе одреёених појмова.
С обзиром на све наведене карактеристике, јасно је да су термини
врло специфичан дио вокабулара. Због тога често постоје бројне недоумице приликом њиховог превоёења.

1

Примјери су дати из нашег корпуса.
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3. Описно превоёење
При контакту двају језика, у нашем случају енглеског и српског,
превоёење ријечи представља један од начина адаптације. Неколико је разлога због којих је овај вид адаптације у језику практичан, а то су: коришћење домаћих језичких средстава (а не страних, какав је случај када се ради о
преузимању термина преобликовањем), мања најезда англицизама, лакша
интерпретација ријечи и разумијевање значења (Прћић 2005: 175).
Адаптацији превоёењем углавном подлијежу оне лексеме из енглеског језика које припадају општем вокабулару и „које су културолошки
или необележене или обележене, али са тенденцијом ширења у друге културе“ (Прћић 2005: 176). Меёутим, поред превоёења ријечи које припадају
општем вокабулару, често се преводе и ускостручне терминолошке ријечи,
на које ће и бити усмјерена наша пажња у овоме раду.
Прћић (2005: 178) наводи три услова која су неопходна да би било
могуће превоёењем адаптирати одреёену лексему:
– уколико је ријеч прагматички преводива, јер је општекултурно,
стварно или потенцијално релевантна;
– уколико је ријеч морфосинтаксички и семантички преводива, јер
постоје продуктивни системски ресурси у језику примаоцу;
– уколико је ријеч економично преводива, јер је превод у домену
лексике, довољно кратак и мање или више прозиран.
Ипак, постоји мимоилажење измеёу теорије и праксе, посебно када
се преводе термини. У анализи која слиједи, измеёу осталог, видјећемо да
постоје примјери описних превода термина који прелазе границе језичке
економичности, као и да постоје ситуације у којима поједини енглески термини у српском језику већ посједују еквиваленте у облику одреёене језичке конструкције, па други еквиваленти (односно термини на српском) за
дате енглеске термине нису неопходни.
Овдје ћемо дефинисати врсте преводних поступака као начина
адаптације енглеских лексема у српском језику. Класификацију смо направили на основу подјеле преводних поступака коју даје Прћић (2005: 178–
180), а примјери које наводимо су из нашег корпуса:
1. Дословно превоёење
Под овим превоёењем подразумијева се непосредно превоёење уз
евентуално преузимање неких додатних семантичких обиљежја. На примјер, spikes – спринтерице.
2. Структурно превоёење (калкирање)
Ово превоёење се односи искључиво на изведене, сложене или фразне полиморфемске ријечи и подразумијева дословно превоёење елемената
ријечи из језика даваоца одговарајућим елементима из језика примаоца. На
примјер, FIBA – ФИБА, death spiral – спирала смрти.
3. Дјелимично структурно превоёење (дјелимично калкирање)
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Под овом врстом превоёења подразумијева се превоёење у коме се
један елеменат из језика даваоца преводи одговарајућим елементима језика
примаоца, док се преостали елементи само преузимају. На примјер, match
ball – меч лопта, forward pass – пас лопта.
4. Функцијска апроксимација
Функцијска апроксимација представља вид превоёења, у коме се
садржај језика даваоца што вјерније изражава језичким средствима језика
примаоца. На примјер, time wasting – пасивна игра, banana kick – маказице,
mountain bike – теренски бицикл, snowboard – даска за скијање.
Осим наведених начина превоёења енглески термини се на српски
језик преводе и описно2. Овај вид превоёења се јавља у ситуацијама када
одреёену енглеску лексему не можемо превести нити на један од претходно поменутих начина, а постоји потреба за њеном адаптацијом. У тој ситуацији се отварају двије могућности – описно превести лексему или је преобликовати3.
У ситуацији када у језику на који је потребно превести дати термин
не постоје одговарајућа 'морфосинтаксичка средства', односно 'језичке
структуре за изражавање одреёеног садржаја', преводи су обично предуги,
па се прибјегава преузимању страних лексема уз њихово преобликовање
(Прћић 2005: 128).
О неким недоумицама и потешкоћама које се јављају приликом
превода терминологије говори Новаков (2010) у свом раду Поједини елементи превоёења енглеских стручних текстова на српски језик. Измеёу
осталог, овај се аутор у поменутом раду бави питањем превода енглеских
термина синтагмама и перифрастичким изразима усљед непостојања језичких структура у српском језику чијом би се употребом могао добити кондензовани језички облик са својствима термина.
У анализама примјера из спортске терминологије које ћемо дати детаљно ћемо размотрити ова питања.

2

Описно превоёење као врсту преводног поступка помиње М. Милић у
раду Утицај енглеског језика на српски у процесу адаптације спортске терминологије. <http://www.ff.uns.ac.rs/stara/elpub/susretkultura/89.pdf>. 10. 1. 2012.
3
Не треба заборавити да у одреёеним ситуацијама поједине лексеме улазе
у српски језик преобликовањем, иако би могле бити преведене неким од наведених
преводних поступака. Тада је „мотив преузимања линија мањег отпора, односно
интелектуална тромост, инертност, али и неукост; понекад је по среди обични снобизам и помодарство“ (Прћић 2005: 128).
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4. Анализа корпусног материјала
Примјере описног превоёења терминологије спорта које смо пронашли у нашем корпусу4 подијелили смо по спортовима у којима се користе.
Терминологија атлетике:
– anchor > посљедња измјена у штафети,
– changeover > измјена штафетне палице,
– field events > дисциплине које се изводе на травнатом дијелу стадиона (скакачке и бацачке дисциплине),
– lifting > кршење правила код брзог ходања када се нога подигне
прије него се савије.
Сматрамо да преводи термина anchor и changeover представљају
описне преводе који јасно преносе значење термина и у границама су језичке економичности. За разлику од њих описни преводи термина field
events и lifting су исувише опширни и немају карактеристике термина.
Терминологија тениса:
– foot fault judge  судија који контролише да ли ће играч за
вријеме извоёења сервиса нагазити сервис линију.
У случају термина foot fault judge, примјећујемо да је описни превод веома опширан и да нема карактеристике термина. Како је судија који
контролише да ли ће играч за вријеме извоёења сервиса нагазити сервис
линију један од линијских судија на тениском мечу, овај термин би се могао
превести хиперонимом линијски судија, али бисмо у том случају имали термин који нема исте семантичке компоненте као термин на енглеском језику. То значи да термин линијски судија, ипак, не би био сасвим одговарајући еквивалент за енглески термин.
Терминологија бејзбола:
– infielders > играчи унутрашњег дијела терена.
Код наведеног примјера, који смо у оквиру терминологије бејзбола
нашли у нашем корпусу, примјећујемо да облик који се користи у српском
језику нема карактеристике термина. Меёутим, како је синтагма играчи
унутрашњег дијела терена устаљена у српском језику и како се поменутим
(описним) језичким обликом именују не само играчи бејзбола већ и играчи
других тимских спортова који играју на позицијама на средини терена,
сматрамо да у овом случају није неопходно тражити други језички еквивалент у српском језику.
Терминологија лакроса:
– cross > штап са мрежицом на врху.
Наведеним преводом енглеског термина cross описује се изглед реквизита (штапа) који се користи у лакросу. Овај термин могао би се преве4

Корпус су чинили рјечници Englesko-srpsko-engleski Football A-Z (2011) и
Englesko-srpski reĉnik sportskih termina (2006), као и спортске енциклопедије Спортови – Визуелна енциклопедија (2007) и Тhe Sports Book (2007).
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сти и обликом штап за лакрос, што би било нешто језички економичније,
мада мање прецизно од датог описа. Поред поменутог облика, термин cross
могао би бити и преобликован и употријебљен као англицизам крос, али,
како овај спорт није заступљен код нас, навоёење англицизма требало би
бити праћено и додатним објашњењем (односно описом).
Терминологија фудбала:
– chest trap  примање лопте грудима,
– flying header / diving header  ударац лопте главом у скоку,
– foot trap  примање лопте стопалом,
– front-tackle  предње избијање лопте,
– holding  недозвољено држање противника руком,
– interception  прекид противничког напада,
– length passing  додавање дугим лоптама,
– lobbing in  центрирање високо пред гол,
– thrower  играч који убацује лопту у игру након досуёеног аута.
Примјећујемо да већина описа који се јављају у српском језику као
преводи енглеских термина у оквиру фудбала у себи имају елементе превоёења функцијском апроксимацијом. То значи да се садржај енглеског термина настоји што је вјерније могуће изразити језичким средствима српског
језика, при чему код наведених примјера настају описни облици, односно
описни преводи.
Од свих наведених термина из фудбала, по нашем мишљењу, једино у случају лексеме thrower oписни превод прелази границу језичке економичности. Дослован превод овог термина на српски језик гласио би бацач. Ова се лексема у нашем језику не употребљава у поменутом контексту, већ се када је потребно именовати фудбалера који убацује лопту после
досуёеног аута употребљавају језичке конструкције, као на примјер, име
играча + уцбацује лопту у игру или аут изводи + име играча. Због тога сматрамо да непостојање термина за поменути појам у српском језику не представља потешкоћу за разумијевање у овоме спорту.
Терминологија борилачких спортова:
а) Терминологија каратеа
– dojo > доёо (сала за вјежбање),
– tameshiwari > тамашивари (демонстрација ломљења),
– kata > ката (симулација борбе против једног или више замишљених нападача),
– shiai / kumite > шјаи / кумите (спаринг борба).
б) Терминологија аикидоа
– atemi  атеми (ударци у виталне тачке на тијелу),
– aikidoka  аикидока (особа која тренира аикидо),
– boken  бокен (дрвени мач),
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– aikidogi  аикидоги (бијели кимоно),
– hakama  хакама (дуге широке панталоне).
в) Терминологија кендоа
– chudan > чудан (oдбрамбени положај),
– men > мен (памучна кацига),
– kote > коте (заштитне рукавице),
– do > до (штитник за груди),
– tare > таре (заштитни појас).
г) Терминологија сумо рвања
– mage  чворови у које сумо рвачи везују своју косу,
– mawashi  маваши (појас који носе рвачи),
– sagari  сагари (украсна кићанка која се налази на појасу).
Код терминологије борилачких спортова5 видимо да је присутно
двоструко именовање појмова. Термини се на српском језику појављују у
облику прилагоёеног оригиналног облика поред кога се наводи и описи облик, односно објашњење термина на српском језику. Једино у случају термина mage у нашем корпусу нисмо пронашли адаптирани облик, већ само
описни превод. Када би се овај термин као и остали термини из групе борилачких спортова преобликовао – маге, било би потребно и поред њега навести додатно објашњење, с обзиром на то да је ријеч о термиологији спорта који код нас није заступљен.
Терминологија БМX-а
– flat land > флетленд (вожња на равном),
– street > стрит (улична вожња),
– half-pipe > халф-пајп (вожња у полуцијеви).
Слично као код терминологије борилачких спортова, и код терминологије БМX-а у српском језику постоји двоструко именовање термина.
Поред преобликованих енглеских термина јављају се описни облици, односно појашњења. Како је основни циљ превода разумијевање садржаја превода од стране циљних читалаца, навоёење додатних објашњења јесте начин да се то постигне.
Терминологија екстремних спортова:
– surfing > сурфинг, сурф, (jахање на таласима),
– paragliding > параглајдинг, летење на змају, (једрење падобраном),
– skydiving > скајдајвинг, падобранство, (акробатика у ваздуху),
– skysurfing > скајсурфинг, (акробатика у ваздуху са даском причвршћеном за стопала),

5

Наведени борилачки спортови и њихова терминологија највећим дијелом
воде поријекло са Далеког истока.
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– bungee jumping / bungee jump > банџиџампинг, банџиџамп, банџи
скокови, bungee скокови, (скакање са еластичним конопцем).6
У оквиру терминологије екстремних спортова уочавамо да у српском језику постоји именовање термина на три и више начина, при чему је
описни облик један од њих. Описни облици који се јављају за термине surfing, paragliding, skydiving и bungee jumping представљају описне преводе
који су се појавили послије прихватања англицизама7. Стога сматрамо да, с
обзиром на ширину употребе, англицизми треба да остану у нашем језику
као термини којима се именују наведени спортови, а описни облици се могу, уколико је у неким ситуацијама потребно, наводити поред англицизма
као додатно објашњење.
5. Резултати анализе
Као што се из наведених примјера може видјети, меёу преводима
термина са енглеског језика на српски које смо издвојили из нашег корпуса, налазе се описни преводи који су на неки начин дефиниције датих термина. Овакви преводи у неким примјерима у себи садрже и друге елементе
превоёења (на примјер, превоёење функцијским еквивалентом).
На основу облика у коме се јављају описне преводе енглеских
спортских термина, можемо подијелити у сљедеће групе:
1. описни преводи као једини облик употребе енглеских термина у
српском језику (на примјер, cross > штап са мрежицом на врху);
2. описни преводи који се користе упоредо са преобликованим енглеским терминима (на примјер, сурфинг, сурф, jахање на таласима);
3. описни преводи који се јављају као додатно објашњење за преобликоване термине и наводе се поред њих у заградама (на примјер, атеми [ударци у виталне тачке на тијелу]).
Сматрамо да, према критеријуму оправданости, описне преводе из
нашег корпуса можемо подијелити на оправдане и неоправдане:
1. Описни преводи који се јављају као једини облик употребе енглеских термина у српском језику оправдани су када су јасни и када
су у границама језичке економичности (на примјер, changeover >
измјена штафетне палице), а неоправдани када су сувише дуги,

6

Говорећи о економичности превода одреёених ријечи, Прћић наводи
примјер превода скакање са еластичним конопцем. Према овом аутору, наведени
превод представља „крајњу тачку економичног превода, преко које нема сврхе да
се инсистира на превоёењу“ (Прћић 2005: 128).
7
О преобликованим англицизмима који накнадно добијају своју преведену верзију говорио је и Прћић (2005: 129). Прћић сматра да у случајевима када се
англицизми накнадно преводе, преведени облици добијају својство стилске обиљежености, а англицизми постају стилски необиљежени чланови синонимског скупа.
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па тиме и неекономични (lifting > кршење правила код брзог ходања када се нога подигне прије него се савије).
2. Описни преводи који се употребљавају упоредо са облицима преобликованих енглеских лексема, односно англицизама, такоёе су
оправдани само ако су у границама економичности језика (термини који означавају називе екстремних спортова).
Меёутим, уколико су англицизми већ у значајној мјери прихваћени
и имају широку употребу, било би боље описне облике (уколико је потребно), употребљавати као додатна објашњења него их користити за именовање поменутих појмова (bungee jumping / bungee jump > банџиџампинг, банџиџамп, банџи скокови, bungee скокови, скакање са еластичним конопцем).
3. Сматрамо да је употреба описних превода који се јављају као додатно објашњење за поједине термине и наводе поред њих у заградама оправдана када се ради о додатним појашњењима појмова чије значење није познато циљној читалачкој публици (mawashi  маваши [појас који носе рвачи]).
У ситуацијама када описни преводи јесу дуги, а већ постоји неки
устаљени језички еквивалент за дати термин (као код примјера thrower),
мишљења смо да није неопходно у српском језику тражити други еквивалент, који би имао карактеристике термина.
Овдје можемо констатовати да се механизми творбе у енглеском и
српском језику разликују. Наши примјери показују да енглески језик има
способност да гради економичније језичке облике него српски. До адаптације термина описним превоёењем, измеёу осталог, долази из разлога што
српски језик не посједује структуре које би биле употријебљене да се превоёењем свих енглеских термина добију језички облици који имају карактеристике термина.
6. Закључак
Као што смо у анализи могли видјети, када се јави потреба за превоёењем неког термина није увијек једноставно пронаћи одговарајући
еквивалент, jeр он, пошто се ради о новим концептима, обично и не постоји у језику на који је дати појам потребно превести. Иако је у неким ситуацијама одреёени појам могуће превести неком домаћом ријечи, некада ове
ријечи не посједују све семантичке компоненте термина који преводимо.
На примјер, ако се као српски еквивалент за енглески термин употријеби
хипероним енглеског термина, јасно је да такав српски термин нема идентичне семантичке компоненте као термин на енглеском језику (линијски судија није сасвим исто што и foot fault judge).
У неким ситуацијама прибјегава се адаптацији енглеских термина
преобликовањем. Када се изврши овај вид адаптације, догаёа се да англицизам није разумљив, па се поред њега наводи још једна номинација у фор222
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ми описног превода, односно додатног појашњења (flat land > флетленд
[вожња на равном]).
Наша пажња у овоме раду била је усмјерена на описне преводе термина које смо пронашли у нашем корпусу, а анализа коју смо извршили
имала је за циљ да дефинише неке од карактеристика описних превода енглеских термина на српски језик.
С обзиром на то да описи углавном немају карактеристике термина,
у ситуацијама у којима постоји истинска потреба за употребом датог појма
у српском језику, сматрамо да је умјесто описног превода датог термина
потребно пронаћи боље језичко рјешење, што значи одговарајући еквивалент у српском језику, који би у потпуности, првенствено по значењу, одговарао енглеском термину. Како ово није једноставан задатак, у процесу
стандардизације оваквих термина поред лингвиста треба да учествују и
стручњаци из дате области, како би се пронашло најбоље језичко рјешење.
У појединим ситуацијама, као што смо већ у анализи истакли, сматрамо да описни преводи не морају бити, по сваку цијену, замијењени неким краћим, економичнијим језичким обликом, који би имао карактеристике термина. Ово се односи на примјере термина чије се значење у српском
језику у потпуности преноси употребом одреёених устаљених синтаксичких конструкција (за означавање фудбалера који убацује лопту после досуёеног аута употребљавају се језичке конструкције, као на примјер, име
играча + уцбацује лопту у игру или аут изводи + име играча).
На крају можемо закључити да приликом превоёења терминологије
треба имати у виду да енглески језик има способност да сажетије од српског изрази одреёене концепте, што значи да елементи творбе у српском језику не допуштају да се све терминолошке ријечи из енглеског језика преведу терминима у српском.
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DESCRIPTIVE TRANSLATION AS THE MEANS
OF ADAPTATION OF THE ENGLISH TERMS
IN SERBIAN LANGUAGE
Summary
The paper defines the concept and characteristics of the term, as well as
the place of the descriptive translation in the system of translation procedures.
The aim of this paper is to define the situations in which the descriptive
translation of the terms of certain fields from English into Serbian can be accepted from the linguistic point of view and when it is necessary to find better language solutions.
By analysis of the sports terminology, we tried to answer the previously
mentioned questions. We found out that the English language has the ability to
express certain concepts more concisely than Serbian and that is why the certain
English terms are translated by description. Considering all the features of the
terms, as a specific category in the vocabulary of a language, descriptive translation can be accepted when it is within the boundaries of linguistic economy, as
well as when it is placed next to the Anglicism in order to make it more clear
when the target readers are not familiar with its meaning.
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СИНТАКСИЧКО-СТИЛИСТИЧКЕ OДЛИКЕ
ЕПАНАЛЕПСИЧКИХ КУМУЛАЦИЈА
Апстракт: У раду се анализира један тип синтаксостилемских форми настао поступком палилошког интензивирања. Ријеч је о епаналепсички структурисаним кумулацијама, код којих уланчавање хомофункционалних јединица увијек
прати и редупликација лексички подударне компоненте. Анализа синтаксичко-семантичких и стилских специфичности датих конструкција проведена је на књижевноумјетничком корпусу српског језика, а одабрану граёу чинили су прозни текстови.
Кључне ријечи: синтаксостилем(и), кумулација, епаналепса, интензивирање, неелиптична структура.

Епаналепсички структурисана нагомилавања потпадају под кумулативне форме код којих је понављање исте синтаксичке функције праћено
и/или потпомогнуто интензивирањем. Под интензивирањем подразумијева
се „такав језички поступак преуреёења синтаксичке конструкције којим се,
употребом посебних формално-граматичких средстава један или више реченичних чланова истиче (наглашава) и смисаоно и емфатички“ (Ковачевић 2000: 325). Будући да се поступцима интензивирања онеобичава структурно-синтаксички план конструкција насталих уланчавањем хомофункционалних јединица, при чему се нарушава или крши њихов „уобичајени систем, али не принцип системности“ (Лотман 1976: 373), све кумулације тако оформљене имају надограёену, тј. синтаксостилемску структуру.
Стилистичко преуреёење синтагматске или реченичне структуре
кумулативних форми у чијој је основи интензивирање, може бити остварено на два основна начина. Први начин подразумијева тзв. палилошко интензивирање. Под палилогијом се у њеном првобитном реторичко-поетичком значењу подразумијева општи појам за понављање ријечи у реторици
и поетици (Речник 1985: 518, Ковачевић 2003: 325). Палилошка понављања
могу бити позиционо условљена или позиционо неусловљена. Античка је
реторика, наиме, уз фигуративно врло разуёена позиционо условљена понављања истих ријечи и/или исказа (анафора, епифора, симплока, мезофора, анадиплоза, просоподоза, и др.), посебним фигурама сматрала позиционо неусловљено понављање исте ријечи или исказа (Ковачевић 2003: 243;
1998: 35). Заједно са епизеуксом, епаналепса представља фигуру позиционо неусловљеног понављања исте ријечи или исказа (Ковачевић 2003: 243).
Према општијем, апстрактнијем критеријуму одступања (конкретнији тип
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отклона представља критеријум за издвајање једне језичке форме као посебне фигуре), она припада и групи семантички редундантних фигура, у
које Зима убраја и плеоназам, параплерому, епитет, синонимију, таутологију и фигуре порицања и тврёења (в. Зима 1988: 297; Ковачевић 2003: 240).
Будући да у чисто синтаксичке фигуре понављања спадају оне које се темеље на синтаксичким категоријама, првенствено оне код којих се понавља
одреёени синтаксички члан, епаналепсу и епизеуксу1 правилније би било
одредити као морфосинтаксичке јер почивају на понављању хомолексичких и хомоформних јединица у различитим позицијама стиха или строфе
(Ковачевић 1998: 35).
Епаналепсички интензивиране кумулације везују се за усложене координиране синтаксичке конструкције. Као површинска структура, епаналепсичка конструкција не настаје поступком редукције подударних елемената, већ њиховом експликацијом, па изостаје њихово своёење на један у
оквиру сложене синтаксичке структуре. То подразумијева да уланчавање
хомофункционалних јединица код овог типа конструкција увијек прати и
редупликација лексички подударне компоненте, тј. у саставу сваке од координираних јединица редуплицира се лексички подударан елемент из дубинске структуре. Усложена форма епаналепсичке кумулације настаје, дакле, изневјеравањем општедјелујућег правила брисања лексички и облички
истородних дијелова двију или више дубинских реченица доведених у координирану везу2. То значи да кумулације овог типа подразумијевају поступак редупликације исте синтаксичке позиције, али, не укључују операцију редуковања, односно изостављања лексички подударних, комуникативно редундантних дијелова из дубинске структуре. Друкчије речено, код
епаналепсички интензивираних низова редуплициране јединице доведене
су у координирану везу, мада се у тој вези „противи“ правило о брисању
лексички подударних чланова.
У координираној вези у епаналепсички структурисаном низу реализују се јединице исторазинског - синтагматског или клаузалног типа. У кумулацијама оформљеним уланчавањем хомофункционалних синтагми као
лексички подударан елемент реализује се најчешће нека адјективна (као
нпр.: Бен Хаас схвата у једном тренутку озарења да је до свега овог довела
његова сопствена таштина, његова сопствена настраност и његова полемичка страст: доказати ученицима да Пигмалион нема моралну страну мита, него да је то једна обична скандалозна хроника којој је дат привид митског, Д. Киш, ЕМ, 98), или адвербијална лексема (Много рачуна, много дубиоза, много заувек отписаних и брисаних позиција у великом и разграна1

Епизеукса као фигура контактно позиционо неусловљеног редуплицирања подразумијева узастопно понављање хомоформне јединице у истом стиху (уп.:
Ковачевић 1998: 35).
2
Епаналепса као фигура понављања подразумијева свјесно понављање
истих језичких јединица у узастопним реченицама (уп.:. Зима 1988: 299; Ковачевић 2000: 148).
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том Лотикином књиговодству, И. Андрић, НДЋ, 237). Код епаналепсичких
конструкција које настају уланчавањем клаузалних јединица, координирана хомолексичка јединица најчешће је глагол (као нпр.: Нема сврхе, нема
смисла, нема користи, M. Селимовић, Т, 193), или супстантив (као нпр.: За
пашу не сме да постоји „не знам“, „не умем“ или „нема“ и „не може“; кад
паша тражи, онда мораш све знати, све имати, све моћи и све умети... , И.
Андрић, ОПЛ, 116).
Епаналепсичке кумулације с редуплицираном адјективном лексемом
У епаналепсички низ с поновљеном адјективном лексемом ступају
хомофункционалне синтагматске јединице. Кумулације овог типа реализују се у форми везничких или невезничких, асиндетских конструкција. Везничка форма најчешће се остварује као копулативна везничка конструкција. Као нпр.:
(1) Но њена појава, њена збуњеност и њена одлучност деловале су
на масу, и људи почеше да се растурају, дирнути снагом њених аргумената (Д. Киш, БП, 53); Бен Хаас схвата у једном тренутку озарења да
је до свега овог довела његова сопствена таштина, његова сопствена
настраност и његова полемичка страст: доказати ученицима да Пигмалион нема моралну страну мита, него да је то једна обична скандалозна
хроника којој је дат привид митског (Д. Киш, ЕМ, 98); Њега ништа не
боли, не сврби и не пецка, у свакоме трену ужива у томе што је жив,
свака му се влас, свака жилица, сваки дамар и свака пора на кожи радују (Д. Ненадић, ДиЖ, 78); То изусти па са дна ћасе дохвати скврчени, прегорели свињски папак, све што је остало од оних лепих, оних
прекрасних, оних мирисавих што куваних, што печених парчади... (Д.
Ненадић, ДиЖ, 100).
Примјери (1) показују да свака од уланчаних јединица – супстантивних синтагми, подразумијева редупликацију (најмање три пута) исте
адјективне лексеме као подреёеног члана у функцији атрибута. Захваљујући томе, код датих конструкција долази до подударности контекста њихове
дубинске и површинске структуре. Могућност „своёења“ кумулативне конструкције на само један од лексички подударних чланова а да значење
остане исто, показатељ је да су хомолексички чланови кумулативног низа
комуникативно редундантни (уп.: Бен Хаас схвата у једном тренутку озарења да је до свега овог довела његова сопствена таштина, његова сопствена
настраност и његова полемичка страст: доказати ... ← Бен Хаас схвата у
једном тренутку озарења да је до свега овог довела његова сопствена таштина, настраност и полемичка страст...). На комуникативном је плану, дакле, у датим конструкцијама редуплицирање адјективног елемента редундантно. Као што је познато, понављање ријечи у „тексту“, по правилу, не
значи механичко понављање појма, јер оно „чешће сведочи о сложенијем,
мада истовремено и јединственом смисаоном садржају“ (Лотман 1976:
180). Према томе, редупликација ријечи не значи овдје механичко удвајање
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појма, него његов другачији, нови, сложенији садржај. Понављање је овдје
значајно само ради његовог емоционалног наглашавања у датом контексту,
и може се „правдати“ само експресивно-стилистичким, а не и комуникативним разлозима: редуплицирана адјективна јединица постаје смисаоно
најистакнутији члан кумулираног низа, преузимајући на себе емфатички
акценат. А понављање ријечи најчешће подразумијева и најјачи степен реченичног акцента, односно, понављање језичких јединица у ствари је „формално-граматичким средствима изражен реченични акценат“ (Миновић
1970: 39). У наведеним примјерима с редуплицираним адјективом тако се
максимално наглашава значење особине изражене надреёеним чланом, тако да епаналепсичка конструкција има врло велику емоционалну и експресивну вриједност. Тако у наведеном примјеру: Но њена појава, њена збуњеност и њена одлучност деловале су на масу, и људи почеше да се растурају, дирнути снагом њених аргумената, понављањем исте адјективне лексеме у низу истиче се њена емоционалност, и сугерише се смисаони садржај зачуёености, неочекиваности.
Епаналепсички низ са редуплицираном адјективном лексемом може
бити додатно осложен асиндетским уланчавање синтагматских јединица.
Нпр.:
(1а) Његово одсуство, његово месечарство, његово мисионарство,
све појмови лишени земног, и, ако хоћете, приповедачког контекста,
материја крхка попут снова, обележена пре свега својим примордијалним негативним својствима, све то постаје неко густо ткање, тешко
ткање, материја сасвим непознате специфичне тежине (Д. Киш, БП,
114); Његова расутост, његова рашивеност, његова ведра беспомоћност, његова наивна лаж, његова недосљедност ... све је то било људско (М. Селимовић, Т, 296).
Као што наведени примјери (1а) показују, асиндетском везом додатно је наглашен афективни учинак епаналепсичке форме. Обједињени
асиндетом, уланчани синтагматски садржаји са хомолексичком адјективном јединицом истичу се као цјелина, тј. садржај сваког од њих се појачава
у јединство различитости. Стилски ефекти који се постижу тако оформљеним низом јесте појачана сугестивност изражавања, с посебно наглашеном
емоционално-експресивном компонентом.
Епаналепсичке кумулације с редуплицираном глаголском лексемом
Епаналепсичке кумулације са редуплицираном глаголском лексемом остварују се унутар реченичне конструкције (сложене реченице). И
овај тип епаналепсичких кумулација реализује се у форми везничких и невезничких (асиндетских) координираних конструкција. Асиндетски тип,
врло емоционално обојен, неупоредиво је чешћи. Као нпр.:
(2) Било је биједно, било је смијешно, било је ружно (М. Селимовић, Т, 30); Нисам имао запошљења, нисам имао куће, нисам имао ништа, а било ми је свеједно (М. Селимовић, Т, 19); Могли су ме претући,
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могли су ме затворити, могли су ме убити, зар су мало људи убили без
разлога (М. Селимовић, Т, 102); Крила је стид, помисао је крила, све је
крила, док није рецкав поклопац одлетео преко њене главе и војник
пред њом увио руку (А. Исаковић, УЗАИДП, 8); Нема сврхе, нема смисла, нема користи (M. Селимовић, Т, 193); Јеврејин нема тла, нема тврдог непомичног корена, нема језика, и зато нема слободу личности (И.
Секулић, КПГ, 189); Дуго је преметао по дрвеном сандуку: нема бритве, нема каиша за оштрење, нема троугласте турпије, нема бруса, нестало воштане свијеће коју је дјед својеручно „усукао“ себи за укоп (Б.
Ћопић, БСБ, 57).
Наведени примјери (2) показују да се епаналепсичке конструкције
остварују у оквиру једноструко или вишеструко сложене реченице. Друкчије речено, епаналепсичке кумулације са поновљеном глаголском лексемом у наведеним примјерима (2) подразумијевају поликлаузални низ, и при
том је у свакој од хомофункционалних клауза (најмање три) попуњено мјесто предиката. Хомолексичка глаголска јединица, дакле, редуплицира се у
оквиру предиката, и то у његовим различитим синтаксичким типовима: у
прилошком предикату (нпр.: Било је биједно, било је смијешно, било је ружно); у сложеном глаголском предикату (Могли су ме претући, могли су ме
затворити, могли су ме убити, зар су мало људи убили без разлога); у простом глаголском предикату (Крила је стид, помисао је крила, све је крила,
док није рецкав поклопац одлетео преко њене главе и војник пред њом
увио руку). Будући да је овом типу епаналепсичких кумулација такоёе у
подлози језичко правило које представља спецификацију општеграматичког правила о брисању једне од редуплицираних лексема, и овај, реченични, модел, стилематичан сам по себи, конкурентан је моделу (1) с редуплицираном координираном именицом. Редупликација лексички подударног
глагола у кумулираном клаузалном низу значајна је само на стилистичком
плану: њоме се оживљава, истиче и посебно наглашава као емоционално
врло значајна управо та редуплицирана хомолексичка компонента. Епаналепсичким понављањем овдје се жели произвести утисак о важности, значају радње, стања или односа који се изражава редуплицираним глаголом.
Тако епаналепсичка конструкција у цјелини постаје семантички згуснутија,
па се понављањем хомолексичког глагола „дочарава“ утисак презасићености у свијету приказаних предметности (уп.: Ингарден 1971: 55; Милосављевић 2006: 261). Асиндетом се епаналепсички низ додатно појачава тако
што се уланчани елементи повезују у цјелину, и који тако скупа означавају
и нешто заједничко, као нпр.: расположење јунака - резигнацију (Било је
биједно, било је смијешно, било је ружно), индивидуалну тачку гледишта
јунака (Нисам имао запошљења, нисам имао куће, нисам имао ништа, а било ми је свеједно; Могли су ме претући, могли су ме затворити, могли су ме
убити, зар су мало људи убили без разлога) и сл. Зато дате епаналепсичке
форме могу бити врло стилогене у контекстима који подразумијевају монолошко приповиједање са мање-више детаљизираном структуром, гдје се задатак говорног лица састоји у томе да „покаже како су се и којим редом
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развијале меёусобно повезане радње које цјеловито чине неки догаёај“ (Тошовић 1995: 279).
Епаналепсичке кумулације с редуплицираном глаголском лексемом, као што се из наведених примјера (2) може закључити, нису додатно
осложене само асиндетски. Кумулације у датим реченицама одликују се и
структурном подударношћу у врсти и распореду разликовних језичких елемената. Ту структурну еквивалентност набрајајућих елемената предодреёује или потпомаже лексичка подударност глаголских лексема у оквиру координираних предиката реализованих у јакој, почетној или финалној позицији уланчаних клауза (као у пр.: Нисам имао запошљења, нисам имао куће,
нисам имао ништа, а било ми је свеједно, М. Селимовић, Т, 19). Тако
структурисан, дати епаналепсички модел реализује се као полистилематична, тј. вишеструко стилематична форма.
мом

Епаналепсичке кумулације с редуплицираном супстантивном лексе-

Други тип епаналепсичких кумулација реченичног типа чине конструкције с редуплицираном супстантивном лексемом. Исте језичке јединице у поликлаузалном низу долазе у синтаксичкој функцији субјекта или
објекта. Овај тип епаналепсичких кумулација реализује се у везничким или
јукстапонираним синтаксичким конструкцијама. Везнички тип долази најчешће у форми копулативних конструкција. Као нпр.:
(3) За пашу не сме да постоји „не знам“, „не умем“ или „нема“ и
„не може“; кад паша тражи, онда мораш све знати, све имати, све моћи
и све умети; ни на кога се не смеш обазирати и ни пред чим стати (И.
Андрић, ОПЛ, 116); Сви зараёују, сви знају Париз напамет, сви су
озбиљни и на опрези, свима је шала оштра, мало и јетка, богами мало и
пакосна...(И. Секулић, КПГ, 155).
Кумулације у наведеним примјерима (3) одликују се понављањем
лексички подударних супстантива у оквиру субјекта или објекта хомофункционалних клауза. И наведене кумулације (3) настале су стилистичком дорадом исходишне, елиптиране кумулативне конструкције, поступком понављања хомолексичке јединице у координираном низу. Зато је дати
модел конкурентан с моделима (1) и (2). Поновљена супстантивна лексема
експресивно маркира координирану конструкцију у цјелини, преузимајући
на себе логички и емфатички акценат. Главни експресивни учинак епаналепсичког низања са лексички подударном супстантивном лексемом везује
се за афективност и сликовите ефекте, нарочито кад се ове конструкције
користе у функцији описа јунака, гдје се бјежи од психологизма, а приповједач настоји да у поновљеном дијелу да прецизан опис или коментар.
У асиндетским конструкцијама експресивност епаналепсичког низања има појачан степен, с изразито наглашеном емоционалном компонентом. Као нпр.:
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(3а) Јер, ја сам жив, ја ходам, ја знам шта тражим, не пристајем да
ме нема (М. Селимовић, Т, 102); Плашио сам се да ми завежљај не испадне, руке су ми шупље, руке су ми радосне, руке су ми луде и немоћне, притиснуле су чврсто на прса овај доказ да нисам мртав (М. Селимовић, ДиС, 206).
Асиндетским низањем кумулиране јединице с поновљеном супстантивном лексемом доводе се до више цјелине, тј. добијају тако „јединствен тонски акценат“ (Винавер 1952: 184), па се тако уланчане не доживљавају појединачно, него свеобухватно, чиме је кумулирана конструкција
додатно емоционално-експресивно наглашена. Друкчије речено, смисао кумулираних јединица своди се у цјелину утиска, као нпр. хаотичности (Плашио сам се да ми завежљај не испадне, руке су ми шупље, руке су ми радосне, руке су ми луде и немоћне, притиснуле су чврсто на прса овај доказ да
нисам мртав), или пркоса (Јер, ја сам жив, ја ходам, ја знам шта тражим, не
пристајем да ме нема). Тако структурисане ове епаналепсичке јединице посебно су функционалне у контекстима у којима је фокус на представљању
јунака, а у којима статички мотиви теже да доминирају над динамичким.
Да закључимо. Анализа епаналепсичких кумулација (1)-(3а), показала је да су дате конструкције оформљене не према граматичким, него
према стилематичним, фигуративним правилима структурисања. Редупликацијом лексички и облички подударног члана епаналепсичка конструкција добија властите структурне карактеристике које је диференцирају од исходишне, тј. „уобичајене“ (као нпр.: Било је биједно, било је смијешно, било је ружно [←Било је биједно, смијешно, ружно]). Те специфичне структурне карактеристике представљају заправо одступање неелиптичне у односу на елиптичну структуру. Будући да понављање хомолексичког координираног члана обезбјеёује информативну надградњу епаналепсичке кумулативне форме, јер подударан члан бива истовремено носилац и емоционално-експресивне информације, дате кумулације остварују се као синтаксостилеми. Структурна инваријанта епаналепсичких конструкција, тј. њихово дистинктивно обиљежје према синатроистичком типу нагомилавања,
тиме се своди на одступање од системског правила о брисању лексички подударних, комуникативно редундантних елемената у дубинској структури.
Епаналепсичке кумулације настају везничким или невезничким
уланчавањем исторазинских непредикативних или предикативних хомофункционалних јединица. У епаналепсичким конструкцијама оформљеним
уланчавањем хомофункционалних синтагми (1), гдје се као лексички подударан елемент реализује адјективна лексема у атрибутској функцији (нпр.:
Но њена појава, њена збуњеност и њена одлучност деловале су на масу, и
људи почеше да се растурају, дирнути снагом њених аргумената), понављањем се максимално наглашава значење особине изражене надреёеним
чланом, тако да епаналепсичка конструкција има врло велику емоционалну
и експресивну вриједност. Кумулације овог типа функционалне су у контекстима у којима се освјетљава свијет јунака, односно његов начин доживљавања свијета. Реченични тип епаналепсичких кумулација граматички је
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разноврснији. Тако се код епаналепсичког полипредикатског низа хомолексички члан изражава глаголском (нпр.: Нема сврхе, нема смисла, нема користи), или супстантивном лексемом (као нпр.: За пашу не сме да постоји
„не знам“, „не умем“ или „нема“ и „не може“; кад паша тражи, онда мораш
све знати, све имати, све моћи и све умети; ни на кога се не смеш обазирати
и ни пред чим стати). Најстилематичнији модел од свих му конкурентних
структурних варијаната јесте модел са хомолексичком глаголском јединицом (2), јер редуплицирана глаголска лексема, реализована у оквиру предиката, предодреёује и структурну еквивалентност набрајајућих компоненти,
уз уважавање принципа синтаксичког паралелизма. Епаналепсичке кумулације као експресивне варијанте почивају, дакле, на свјесном нарушавању,
тј. одступању од граматичке, „исходишне“, структуре која подразумијева
брисање, редукцију лексички подударних, комуникативно редундантних
чланова. По правилу су врло стилогене форме појачане сугестивности изражавања, с посебно наглашеном емоционално-експресивном компонентом.
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SYNTAKTISCH-STILISTISCHE EIGENSCHAFTEN
DER EPANALEPSISCHEN ANHÄUFUNGEN
Zusammenfassung
In der vorliegenden Arbeit analysieren wir einen Typ der syntaktisch-stilischen Formen, die durch palälogische Intensivierung enstanden sind. Es geht
um epanalepsisch-strukturierte Anhäufungen, bei denen die Reihung homofunktionaler Einheiten immer von einer Reduplikation leksisch-äquivalenter Einheiten begleitet ist. Die Analye syntaktisch-semantischer und stilischer Besonderheiten der erwähnten Konstruktionen wurde am literarisch-künstlichen Korpus der
serbischen Sprache durchgeführt und das auserwählte Textmaterial gehört der
Prosa na.

234

Нина Ж. Манојловић*
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
Докторске студије из језика

УДК 811.163.41'367.4
DOI 10.7251/RFFP15131235M
Прегледни рад

БЕСПРЕДЛОШКЕ И ПРЕДЛОШКО-ПАДЕЖНЕ
ИМЕНИЧКЕ СИНТАГМЕ У ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНОМ
ФУНКЦИОНАЛНОМ СТИЛУ НА ПРИМЕРУ СТАТУТА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
Апстракт: Текстови у оквиру законодавно-правног стила су често на мети критике од стране лингвиста због анонимности и безличности, као и употребе синтаксичких конструкција које отежавају разумевање текста (Кликовац
2008). Посебно се истиче нагомилавање облика генитива у оквиру именичких синтагми и предлошко-падежних конструкција (Тошовић 2002). Циљ рада је да се испитају одлике беспредлошких и предлошко-падежних именичких синтагми на примерима ексцерпираним из Статута Универзитета у Крагујевцу. Поред тога, циљ
је да се испита у којој мери употреба номинализованих и декомпонованих конструкција, као и експлицитне категоризације доприноси томе да текст буде тежак за разумевање, али и да ли се, и у којој мери, употребом оваквих синтаксичких конструкција избегава редундантност и постиже економичност текста,
што је једна од главних карактеристика овог стила (Радовановић 2004).
Кључне ријечи: законодавно-правни стил, беспредлошке и предлошко-падежне именичке синтагме, декомпоновање, номинализација, експлицитна категоризација.

1. Увод
У овом раду испитујемо одлике беспредлошких и предлошко-падежних именичких синтагми на примерима ексцерпираним из административног функционалног стила (на тексту Статута Универзитета у Крагујевцу1), односно подстила који се назива законодавно-правни2 (Тошовић 2002:
68).
Административни стил је језички стил јавне комуникације3, а примарни облик комуникације јесте писмена форма, док је усмена секундарни.
Овај стил одликују стандардизација и унификација (у том смислу понајвише представља супротност књижевном функционалном стилу), дуже и
компликованије реченице (што је одлика писаног језика уопште, Кликовац
*
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Сви примери су преузети из текста Статута Универзитета у Крагујевцу,
па је након примера у загради наведен само члан из ког је преузет.
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Свесни смо да постоји дистинкција измеёу језика права и правничког језика (Табораши 2006: 29), али је не узимамо у обзир, јер није релевантна за наш
рад.
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2008: 165), сиромашна лексика, непотребно гомилање речи, декомпоноване
конструкције, слабо присуство глагола4, деперсонализовани облици, заступљеност садашњег времена, кондензоване синтагме итд. Oвде неће бити
говора о свим одликама овог стила, већ ћемо се искључиво бавити синтаксичком анализом беспредлошких и предлошких форми именичких синтагми и предлошко-падежних конструкција.
Често се наглашава да литература није поклонила довољно пажње
изучавању лингвистичког аспекта правних аката, упркос чињеници да је језик један од примарних инструмената нормативне технике (Јелић 1986: 97)
и да се језиком права више баве правници него лингвисти (Луковић 1994:
3). Дуго је било раширено схватање да административни функционални
стил нема синтаксичких особености (Луковић 1994: 13), те се није много
аутора бавило овим аспектом правничког језика, већ углавном историјском
позадином и развојем правне терминологије. Меёутим, у последњим деценијама, све више пажње се поклања бирократском стилу (Кликовац 2008)
јер има велики утицај на језик медија, па и на свакодневни разговорни
стил.
2. Кратак преглед развоја административно-правног функционалног стила
Већина основних појмова, на којима и данас почива правна терминологија, није проистекла из идентичне историјске праксе (Табораши 2006:
31), те можемо говорити о две основне струје које стоје у меёусобној супротности. Наиме, тежња је углавном била да се језик правних аката прилагоди народном језику (Луковић 1994), па макар и описним преобличавањем нејасних термина (Луковић 2004: 275-276). Како Јелић каже, требало
је „мислити као филозоф, а изражавати се као сељак“ (Јелић 1986: 119). С
друге стране, Луковић (1994: 7) наводи да обичан језик, који свако може
разумети, треба избегавати у писању закона, јер законодавно-правни стил
тиме губи ауторитет. Овакав приступ стварању правне терминологије заступа и Табораши (2006: 34), који истиче да законодавац треба да избегне
реч која се налази у општој употреби и створи нову реч са прецизном употребом и семантичком вредношћу у оквиру овог функционалног стила. Тежња ка безличности и општости у изражавању довела је и до прекомерне
номинализације (Радовановић 2004: 177).
Они који се баве лингвистичким аспектом административног стила
наводе да су за недовољну јасност одговорне синтагме састављене из мноштва зависних чланова (Луковић 1994; Јелић 1986). Тошовић (2002: 370)
посебно упозорава на нагомилавање облика генитива у оквиру именичких
синтагми и предлошко-падежних конструкција, што, према његовом ми4

Тошовић наводи да има двоструко мање глагола него именица (Тошовић
2002: 363).

236

Беспредлошке и предлошко-падежне именичке синтагме у законодавно-правном
функционалном стилу на примеру Статута Универзитета у Крагујевцу

шљењу, доприноси неразумљивости текста правних аката. Ми сматрамо
да разлог оваквом нагомилавању треба потражити у употреби језика у
правним документима кроз историју. Сваки функционални стил има историјску подлогу, те се и у оквиру правног стила може говорити о историјском развоју језика у правним актима.
Када говоримо о стварању домаће терминологије блиске народном
језику, можемо приметити да су синтагме коришћене како би се народним
језиком заменили термини за које је постојала бојазан да не буду разумљиви народу. На пример, како је Кнез Милош био незадовољан језиком Кривичног законика, изрази су бивали замењени синтагмама и реченицама
(Павловић 2006: 13). Саучесник је постао другар у злочинству – наместо речи дошла је именичка синтагма са предлошко-падежном конструкцијом која именицу (главни члан синтагме) ближе одреёује. Нешто касније је у
Кривични законик враћена правна терминологија. На овом и сличним примерима из правне историје видимо да су функционални стилови заиста
флексибилне целине (Тошовић 2002: 64) и да дозвољавају одреёене измене
које не прете да наруше систем. Тако се сада сматра архаичним када атрибут у језику закона и прописа стоји иза именице, иако је некада то било сасвим прихватљиво (акт Краљев, закон овај, Правила војена и народна –
„Караёорёев закон“, Луковић 1994: 47). Прилагоёавање хрватском стилу је
довело до прекомерне употребе германистичких синтаксичких конструкција (Павловић 2006: 21) – учинак стечаја на разлучна и излучна права веровника. У време комунизма, увоёењем самоуправљања, правни језик је почео
да се «квари», па је предузеће постало организација удруженог рада, друштво је замењено синтагмом самоуправна интересна заједница, а синтагма извод из матичне књиге роёених, која се још увек користи у законодавно-правном стилу у Србији, ушла је заправо у језик права као замена за
именицу крштеница.
Историјом језика у законодавно-правном функционалном стилу не
бавимо се само због облика који су постојали, већ да би се уочили утицаји
који су уобличили правни језик данас. Тако знамо да су синтагме правног
језика у англосаксонским земљама формиране највише под утицајем француског језика (поред латинског, наравно, чији се утицај огледа у фиксираним изразима), те имамо редослед именица + придев (редослед који је типичан за француски, али не и за енглески језик) у речима attorney general,
condition precedent или notary public (Солан и Тирзма 2010: 14). И у српском језику имамо сличну ситуацију. На пример, нагомилавање именица у
синтагмама може се повезати са утицајем немачког језика, који је именичке природе (Јелић 1986: 117). Како Јелић тврди, у језику који је глаголског
карактера какав је српски, овакво неконтролисано низање именица представља главни узрок неразумљивости нормативних текстова.
На крају овог кратког прегледа истраживања о именичким синтагмама у области језика у праву треба истаћи и да није само законодавноправни стил српског језика критикован због непотребног гомилања речи, и
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у англосаксонским земљама се непрестано указује на потребу за поједностављивањем језика у оквиру правничке професије (Табораши 2006: 35–
36). Тирзма (2005: 27) пише да је синтакса језика у правним актима сложена, те треба уложити већи напор како бисмо разумели оно што је написано.
Солан и Тирзма (2010) указују на чињеницу да је језик права тешко разумљив широј јавности. Тирзма (2005: 4) чак наводи да неки критичари правног језика тврде да је језик у законодавно-правном функционалном стилу
намерно замршен и нејасан обичном народу како би правници и адвокати
оправдали своје високе хонораре.
3. Беспредлошке и предлошко-падежне именичке синтагме
Наша анализа у оквиру овог рада биће концентрисана на беспредлошке и предлошке именичке синтагме у оквиру административно-правног функционалног стила, којих у правним актима има у изобиљу. Како у
овом раду говоримо о именичким синтагмама, важно је рећи да је супстантивна категорија речи активно валентна према адјективној, али прави потенцијал ширења синтагми лежи у процесу функционалног преобразовања
врста речи. Када је главни члан синтагме конкретна именица (или заменица), онда говоримо о функционалној транспозицији, а када је главни члан
именичке синтагме девербативна или деадјективна именица, онда говоримо о категоријалној транспозицији детермината (Ковачевић 1992: 10). Наиме, супстантивна категорија речи може вршити функцију атрибута или
прилошке одредбе, што би била њена секундарна функција. У законодавно-правном стилу далеко су чешће именичке синтагме у којима су сви зависни чланови или већина њих такоёе именице. Како Јелић наводи, „читалац се суочава са правом поплавом синтагми, састављених углавном од
именица и мањим делом од придева и предлога“ (Јелић 1986: 117). Меёутим, преобразовање је често последица деловања принципа језичке економије и тежње да реченице, као и цео текст, имају бољу структуру, као и
стилску и комуникативну организацију (Ковачевић 1992: 10). Узмимо као
пример синтагму Одлука Сената Универзитета у Крагујевцу. Осим предлога у који је део атрибутске предлошко-падежне конструкције (која ближе
одреёује именицу Универзитет подреёену именици Сенат, којa је зависан
члан у односу на главни члан – Одлука), сви остали чланови су именице.
Да је, на пример, именица Сенат функционално преобразована, види се по
томе што према надреёеном члану испољава своју секундарну функцију, а
према подреёеном (Универзитет) остаје именица.
Као што смо видели, односи измеёу синтаксема могу бити субординирани (зависни) и такве синтагме представљају семантички функционално јединство при чему се функција целе синтагме одреёује на основу функције надреёеног члана (у нашем претходном примеру функција синтагме је
одреёена на основу функције синтаксеме Одлука). За разлику од зависних
синтагми које су спој хетерофункционалних јединица, независне синтагме
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су спој хомофункционалних јединица које су у односу координације (у
примеру Савет и Сенат имају право доношења одлуке – Савет и Сенат
представљају субјекте).
Независне синтагме у законодавно-правном функционалном стилу
могу бити у саставном – као у претходном примеру, или у примерима овлашћења и начин одлучивања његових органа (члан 1); Рад Универзитета,
његових органа и радних тела је јаван (члан 10), Организација и начин рада
центара из става 1. овог члана (члан 13) или права и обавезе запосленог
особља и студената (члан 1) – или у раставном односу, нпр. седници или
делу седнице органа и радних тела (члан 10); високошколске јединице или
друге организационе јединице (члан 16).
У оквиру законодавно-правног функционалног стила постоје и блокиране синтагме, у којима зависни члан не само да конгруира са главним
чланом, већ је положај синтаксема у њима фиксиран. Наиме, синтагма
правни лек5 је блокирана, јер су синтаксеме у њој фиксиране (наспрам синтагми државинска тужба, деклараторна тужба, истражни поступак,
доказни поступак). Синтагма правни лек може даље да учествује као конституент у другим неблокираним синтагмама (ванредни правни лек, где је
правни лек главни члан са којим атрибут конгруира, или поука о правном
леку, где је правни лек зависни члан предлошко-падежне синтагме)
У оквиру синтагме, клауза може да буде „деградирана“ (Бугарски
2003: 182) и врши функцију атрибута. Тако имамо кондензовану синтагму
Одлука Сената Универзитета о избору у звање је коначна (Члан 131), која
се у законодавно-правном стилу далеко чешће среће него синтагма Одлука
коју је донео Сенат Универзитета, где клауза коју је донео Сенат Универзитета ближе одреёује синтаксему Одлука. Синтагма Одлука Сената Универзитета је настала елидирањем исходишне вербалне структуре (реченице са атрибутском функцијом), те њени конституенти, који су били раздвојени глаголом, сада стоје један до другог (Ковачевић 1992: 11). Осим тога,
позиција неконгруентног атрибута (Сената Универзитета) у синтагми је
одреёена позицијом исходишне структуре – релативна клауза је у постпозицији у односу на супстантивну реч, те и неконгруентни атрибут долази у
позицију иза свог детермината (Ковачевић 1992: 12). У наведеном примеру
је постигнута економичност у изражавању тиме што је избегнута употреба
клаузе. Меёутим, у текстовима правних докумената неретко се дешава да
се именице даље нижу (опет како би се постигла економичност или, пак,
безличност и анонимност, што доводи до неразумљивости датог текста.

5

Радња странке или другог овлашћеног лица којом се побија првостепена
судска одлука односно одлука управног органа
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4. Декомпоновање и номинализација
У уводном делу рекли смо да је једна од карактеристика законодавно-правног стила декомпоновани предикат. Иако се овде бавимо искључиво именичким синтагмама и предлошко-падежним конструкцијама, важно
је приметити да се у језику права чешће каже да одреёено тело или орган
доноси одлуки него да одлучује, јер ова појава за последицу има високу
фреквентност употребе именичке синтагме доношење одлуке. Процесом
номинализације су настале све именичке синтагме са девербативном и деадјективном именицом (Ковачевић 1992: 13). Глаголске именице се често
могу наћи у синтагмама у правничком језику (тајним гласањем; заокруживањем редног броја (члан 74), остваривање права (члан 61), доношење
статута, одлучивање о прихватању пројекта (члан 7), извоёење појединих
облика студија (члан 35), усвајање студијских програма (члан 36), стицање заједничке дипломе (члан 40), продужење рока за одбрану дисертације
(члан 49), поступак предлагања кандидата (члан 75), ступање на дужност (члан 79), координирање активности и учествовање у раду стручних органа Универзитета (члан 91) итд.). Није необично чак наићи и на негиране глаголске именице – неуписивања школске године (члан 151). Разлог
овоме је тенденција да се глаголи у личном глаголском облику ретко користе јер, као што смо навели у претходном одељку, тежи се анонимности и
безличности при састављању правних аката и докумената, а избегавањем
употребе глагола може се избећи и именовање вршиоца радње. Процеси
номинализације представљају, заправо, честу употребу девербативних и
деадјективних именица, као и предлога уместо падежа (Радовановић 2004:
205)6.
Као што смо напоменули у претходном пасусу, декомпонивање није резервисано само за категорију глагола, већ долази и до декомпоновања
именица, придева и прилога (Радовановић 2004: 208). Поред претходних
примера, као што је доношење одлуке – где је именица одлучивање, које
представља девербативну именицу, даље декомпонована – можемо наћи
мноштво других примера који представљају двоструко номинализоване исказе (Радовановић 2004: 210): обављање (свих) изборних радњи (члан 72)
(према бирање); утврёивање предлога за избор ректора (члан 74) (према
предлагање); подношење жалбе (према жаљење – члан 138) и др. У овим
примерима налазимо глаголску именицу (на пример предлагање) која је даље декомпонована употребом друге именице (утврёивање), која по правилу има апстрактније значење, чиме је синтагма добила општије и неодреёеније значење.
У оквиру горенаведених синтагми, неконгруентни атрибут има
форму безпредлошког генитива и објекатско значење (в. Ковачевић 1992:
6

Номиналан стил у законодавно-правном функционалном стилу је предмет не само синтаксичке и семантичке анализе, већ и прагматичке, као и когнитивнолингвистичке и социолингвистичке (Радовановић 2004: 204).
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22). Неконгруентни атрибут може имати и субјекатско значење, као у примеру одлучивања његових органа (члан 1), као и начинско значење као у
примеру Добровољни рад је рад студента без накнаде (члан 39).7
Душка Кликовац декомпоновање именица назива и експлицитном
категоризацијом – екстракцијом општег својства који декомпонована именица денотира (Радовановић 2004: 210-211). На пример, именицом обавезе
може се заменити читав низ различитих радњи које се не морају поименце
навести: Студент је дужан да испуњава наставне и предиспитне обавезе
(члан 141). Обавезе које су предмет овог члана могу бити присуствовање
настави, полагање колоквијума, предавање радова и др. Такоёе, погледајмо
и члан 67. став 1. алинеја 3. који гласи:
[Члану Савета Универзитета може престати мандат и пре истека
мандатног периода] наступањем околности које онемогућују чланство
у Савету (престанак радног односа на Универзитетау, престанак својства студента Универзитета, избор за члана Сената Универзитета и сл.)
Наведене околности које могу наступити (можемо да приметимо и
да апстрактна именица која је употребљена уместо глагола додаје још један
ниво категоризације вишег реда) јесу разнолике по својој природи. Неке од
околности су наведене у загради, али употреба именице околности оставља огроман скуп ситуација неизречен, а подразумеван.
Дакле, некада се прибегава експлицитној категоризацији како би се
избегло прецизно навоёење појмова нижег реда и оставило места тумачењу
подразумеваног опсега употребљеног израза, а некада постоји и слаба разлика у значењу измеёу краћег облика и декомпонованог, као што видимо у
следећим примерима преузетим из Статута Универзитета у Крагујевцу:
мандатни период (наспрам мандат – члан 83)/ средства за обављање своје
делатности (наспрам новац – члан 117)/ услуге припреме за штампу (иако
припрема за штампу спада у услуге, у административном стилу се то наглашава – члан 28)/ наставни процес (наспрам настава – члан 125.к.)/ радни
процес (наспрам рад – члан 33)/ спортске, забавне и рекреативне активности (наспрам спорт, забава и рекреација – члан 28) и сл.
С друге стране, употребом општије именице често се може постићи
економичност у изражавању, јер није потребно наводити све појмове нижег реда који су таквим изразом обухваћени: наставно особље (наспрам
наставници Универзитета – члан 125)/ ненаставно особље (наспрам набрајања многобројних радних позиција као што су дактилографи, правници, записничари, чистачице, возачи, итд.)/ средства јавног информисања
(наспрам набрајања – радио, телевизија, дневна и недељна штампа, итд. –
члан 10)/ области пословоёења Универзитета и координирања послова и
задатака (члан 98)/ области квалитета (члан 110)/ стварање материјалних услова за рад (реч је о набављању средстава – новчаних и друге врсте –
члан 18)/ подједнако квалитетне услове студија (ови услови покривају ши7

За потпунији преглед значења која неконгруентни атрибути могу имати
видети Ковачевић 1992.
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рок спектар околности, од физичких, као што је рампа за особе са инвалидитетом или просторије за наставу, до права и обавеза студената која су им
обезбеёена – члан 141)/ научноистраживачка делатност (члан 125.и.) и
сл. Код именице делатност ћемо се мало зауставити јер под своју капу
ставља читав низ појмова, па имамо високошколску делатност (члан 15),
делатности високог образовања, уметничка делатност (члан 18), помоћне образовне делатности, издавачке делатности, услужне делатности,
стручне,научне и техничке делатности, делатност библиотека и архива,
делатност музеја, галерија и збирки, делатност ботаничких и зоолошких
вртова (члан 28), нормативно-правна делатност (члан 93) научне и образовне делатности (члан 80), ваннаставна делатност студената (члан
119) и др. Као што можемо видети из ове кратке анализе, делатности Универзитета (члан 161) су бројне и разнородне, те је економично било екстраховати њихово опште својство и изразити га именицом делатност, мада је напор потребан за обраду оваквих језичких израза често већи, а когнитивни ефекат мањи, јер компликованији изрази често не носе никакву нову
информацију (Кликовац 2008: 45).
Један од видова номинализације је и замена придева и прилога
предлошко-падежним конструкцијама (Кликовац 2008: 55). Тако у члану
124.ј. Статута Универзитета у Крагујевцу имамо предлошко-падежну конструкцију у потпуности уместо прилога потпуно; у члану 35. друга питања од значаја за извоёење студијског програма; у члану 39. на пројектима
од значаја за локалну заједницу, или у члану 87. у случају одсутности (уместо када је одсутан) итд. При декомпоновању придевских лексема, лексема
која се декомпонује не мења своју придевску функцију, већ се то инхерентно својство квалитета исказује експлицитном именичком лексемом (Радовановић 2004: 212). У члану 25. Статута Универзитета у Крагујевцу стоји
да је печат-суви жиг округлог облика (наспрам придева округли). У истом
члану стоји и да је штамбиљ правоугаоног облика (наспрам придева правоугаони). У овим примерима неконгруентни атрибут има значење „карактеристичне појединости“ (Ковачевић 1992: 17). У процесу декомпоновања
прилога долази до екстракције општег својства, при чему прилошка лексема (која се декомпонује) губи статус прилога и постаје придев (опет уз
именицу у одговарајућем падежу, која је, по правилу, апстрактна). Узмимо
као пример члан 125.б. став 1. Статута Универзитета у Крагујевцу који гласи:
„Сенат доноси акт којим утврёује политику запошљавања и ангажовања наставника и сарадника на Универзитету и на факултетима у
његовом саставу, полазећи од потребе да се наставни процес организује на квалитетан, рационалан и ефикасан начин.“
Овде видимо да је уместо прилога квалитетно, рационално и ефикасно употребљена предлошко-падежна конструкција на квалитетан, рационалан и ефикасан начин, која садржи апстракту именицу начин и где је
прилошка лексема декомпонована и има статус придева.
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Овакве декомпоноване именице се могу даље везивати за друге
именице које ближе објашњавају, што доводи до већ поменутог гомилања
именица, врло често у генитиву, што илуструјемо следећим примерима из
Статута Универзитета у Крагујевцу: компоненте јединственог процеса високог образовања (члан 2); предлог броја студената (члан 18); начин извоёења студија (члан 35); промена плана извоёења наставе (члан 38); право
подношења приговора (члан 131); мандат чланова Савета Универзитета
(члан 64); престанку мандата чланова Савета (члан 67); покретање поступка избора ректора (члан 72); поступак поништавања научног назива
доктора наука (члан 55); Колегијум секретара факултета (члан 95), више
од половине гласова укупног броја чланова већа факултета (члан 102), већином гласова укупног броја чланова (члан 108), предлог побољшања стандарда, процедура и метода провере квалитета (члан 110); са назнаком
звања другог степена дипломских академских студија (члан 152), опис система високог образовања (члан 164), итд.
Постоје примери који заиста илуструју ситуацију када разумевање
исказа може бити отежано, посебно када се споје апстрактне именице карактеристичне за процес експлицитне категоризације и висок проценат номинализованих исказа: праћење реализације извршења (шта је реализација
извршења?) студијских програма и центрима Универзитета; организовање и руковоёење радом на примени стратегије научноистраживачког развоја, праћење стања и предузимање активности (каквих активности?) на
побољшању опремљености факултета у саставу Универзитета опремом;
омогућавање стварања услова (зар није омогућавање исто што и стварање
услова?) за стимулисање младих истраживача у циљу стицања научног
назива доктора наука (члан 91) итд.
5. Разлози за номинализацију и њена продуктивност
Декомпоноване конструкције нису одлика само административног
стила, а ни само српског језика. Номинализације се дешавају на нивоу целокупне људске делатности и иду укорак са развојем човека и друштва. „И
уопште, испоставило се да су номинализације универзална појава која прати темељне цивилизацијске токове (типа интелектуализације, генерализације, апстракције, анонимизације и тако даље)“ (Радовановић 2004: 228).
Онај који се користи номиналним стилом тежи да у свом изражавању буде
неодреёен, безличан, уопштен и тежак за разумевање (Кликовац 2008: 22).
Употребом номинализације се може укинути потреба да се искаже вршилац радње, али и објекат (Кликовац 2008: 13 и 37). Осим тога, декомпоновање предиката је вид експлицитне категоризације на високом нивоу (Кликовац 2008: 59), као у следећем примеру: „Измеёу различитих студијских
програма може се вршити преношење ЕСПБ бодова“ (члан 41. став 1.). Овде можемо уочити да је дошло до декомпоновања, односно експлицитне
категоризације именовањем категорије основног нивоа (уз помоћ глаголске
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именице) и именовањем више категорије (апстрактним глаголом вршити),
с тим да је објекат исказан, јер је дати податак важан. Даље, декомпоновани предикат може некад бити и прецизнији од глагола у личном глаголском облику (Кликовац 2008: 13), као у примеру „[Савет Универзитета] врши избор екстерног ревизора финансијског пословања Универзитета“ (члан
56. Статута Универзитета у Крагујевцу), где је наглашено да само надлежни орган може вршити избор. Наведено је сасвим супротно ситуацији са
глаголом бирати, јер да бира може и купац робу у продавници, али не и да
врши избор. У овом и сличним примерима акценат је стављен на институционализованост саме радње која постаје искључиво везана за друштвене
институције и њихову надлежност.
Разлози за појаву номинализације су многобројни и већина лингвиста који се баве овом тематиком сматра да је главни окидач тежња за деперсонализацијом текста и избегавањем изрицања вршиоца радње. Према
речима Душке Кликовац (2008: 66), бирократски језик прећуткује учеснике
одреёених ситуација, кад и како то одговара онима који се њиме служе, а
то се најбоље постиже номинализацијом и употребом безличних конструкција. Тако бирократија показује и да држи све под контролом (Кликовац
2008: 62). Радовановић (2004: 220) разлоге налази у „европеизацији“ језика,
односно „културама и когнитивним стиловима у контакту“ (насупрот термину „језици у контакту“). Оно што можемо са сигурношћу да тврдимо јесте да језик законодавно-правног регистра има особености које су се развијале временом и под утицајем разних струја, као и да се тај језик развијао
у смеру који одговара циљевима и намени правних докумената, те није
необично што га одликује безличност у обраћању и концизност у изражавању. Дакле, ове промене прате оне у начину мишљења. Милорад Радовановић у вези са овим наводи следеће:
„Значи, уколико се у говору и писању некога језика појаве у великоме постотку номиналне структуре уместо оних вербалних (…), па
уколико је то при том била појава која се тицала врхунаца интелектуалних сваке цивилизације, онда нема друге но управо се определити за
објашњење да културни и когнитивни обрасци, начини мишљења и
сличне појаве и чињенице с њима у вези, условљавају одговарајуће
граматичке и лексичке обрасце, па тек онда настају, у последици тога
дакле, одговарајуће одлике »функционалних стилова« неке сорте.“ (Радовановић 2004: 231)
Покушаћемо да покажемо Висок степен продуктивности номинализационих процеса илуструјемо на једном примеру из Статута Универзитета
у Крагујевцу који ћемо даље слободно проширивати:
… избор ректора (члан 73)…
… предлог за избор ректора…
… утврёивање предлога за избор ректора…
… утврёивање предлога за избор ректора универзитета…
… утврёивање предлога за избор ректора универзитета Републике
Србије…
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… начин утврёивања предлога за избор ректора универзитета Републике Србије…
… праћење начина утврёивања предлога за избор ректора универзитета Републике Србије…
Могли бисмо ову синтагму проширивати и даље (те да добијемо и
дуже низове типа стварање услова за реализацију праћења начина спровоёења поступка утврёивања предлога за избор ректора универзитета Републике Србије), али бисмо добили бесмислен исказ. Ипак, мора се признати, да процеси описани у овом раду, који доводе до низања именица и формирања именичких синтагми сачињених од великог броја елемената, често
чине текст правног акта економичнијим и краћим, иако безличнијим, апстрактнијим и, каткад, тежим за разумевање.
6. Закључак
Као што смо видели из анализе, беспредлошке и предлошко-падежне именичке синтагме у законодавно-правном функционалном стилу одликује гомилање именица, нарочито у генитиву, које настају у процесу номинализације. Иако описано стање има за последицу двосмисленост и тешко разумевање текста, административни функционални стил обилује наведеним конструкцијама. Разлог таквом стању је могућност да се реч или
фраза, када једном буде прихваћена од стране законодавних органа, и даље
користи, иако у савременом језику има архаичан призвук или бољу замену
(Тирзма 2005: 5). Тако су се дуго задржале синтагме карактеристичне за
писање молби – ја доле потписани молим горе наведени наслов, иако се деценијама апелује на то да се синтагме замењују реченицама где год је то
могуће (Јелић 1986: 117). Меёутим, посматрајући тренутно стање у законодавно-правном функционалном стилу, бар што се тиче безпредлошких и
предлошко падежних именичких синтагми, не може се очекивати скори
крај доминације именица над глаголима, пре свега из разлога што су анонимност, апстрактност, економичност и имперсонализованост главне карактеристике овог стила (Радовановић 2004: 206). Ми сматрамо да је овакво стање у административном стилу оправдано из разлога што доводи до
извесне институционализације језика који и треба да се разликује од разговорног стила. Неприкладно би било користити свакодневне речи и конструкције у правним документима, а у неким случајевима би то довело и до
гомилања информација које се подразумевају, те изостављају из текста (као
што је случај са изостављањем вршиоца радње када се неизоставно зна о
ком органу или институцији је реч). На исти начин, било би неприкладно у
продавници користити термине и конструкције карактеристичне за купопродајне уговоре.
Може се закључити да разлози за декомпоновање лексема у језику
права нису само језичке природе, већ су повезани са потребама струке и
осликавају једну општу тенденцију, не само у административном функцио245
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налном стилу и не само у српском језику, већ промену на глобалном нивоу,
која итекако показује висок степен продуктивности.
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NON-PREPOSITIONAL AND PREPOSITION-CASE NOUN
SYNTAGMS IN LEGAL FUNCTIONAL STYLE ON THE
SAMPLE OF THE UNIVERSITY OF KRAGUJEVAC STATUTE
Summary
The legal texts are often criticized by linguists because of anonymity and
impersonality, as well as the use of the syntactic constructions. In this manner it
is difficult to understand the text (Klikovac 2008). The excessive use of genitive
forms in the noun syntagms and preposition-case constructions (Tošović 2002)
is particularly evident. The aim of this paper is to analyse the forms of the nonprepositional and preposition-case noun syntagms on the examples taken from
the University of Kragujevac Statute. Apart from this, the aim is also in the
analysis of the use of nominal and decomposed construction, and explicit
categorization and its contribution to the understanding of the text. Also, we will
show to what extent the use of such constructions contributes to the avoiding of
redundancy and to the improved economics of the text which is the main
characteristics of this style.
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RAZLIKE U UPOTREBI MODALNIH GLAGOLA
U UPUTSTVIMA ZA UPOTREBU LIJEKOVA
U SRPSKOM I NJEMAĈKOM JEZIKU
Apstrakt: Predmet rada su znaĉenjske razlike u upotrebi modalnih glagola u
uputstvima za upotrebu lijekova u srpskom i njemaĉkom jeziku. Zanimalo nas je da li se
modalni glagoli u njemaĉkom jeziku javljaju sa identiĉnim znaĉenjima kao i njihovi korespodenti u srpskom jeziku, odnosno gdje se javljaju razlike u upotrebi i zašto.
Kljuĉne rijeĉi: modalni glagoli, modalnost, izvorna taĉka modalnosti, deiktiĉka-nedeiktiĉka upotreba.

1. Uvodne napomene
Predmet prouĉavanja ovog rada jeste upotreba modalnih glagola u uputstvima za upotrebu lijekova u njemaĉkom i srpskom jeziku, sa ciljem da se istaknu i obrazloţ e razlike u upotrebi i sagledaju mogući prevodni ekvivalenti.
Uputstva za upotrebu lijekova imaju, prema Brinkerovoj klasifikaciji
funkcija teksta, apelativnu funkciju.1 Liĉen (1989: 112) smatra da je cilj uputstva: „da usmjeri postupke sagovornika, da ga nauĉi kako, kad i gdje treba nešto
da uradi kako bi savladao problem s kojim se suoĉio“.
1.1. Modalni glagoli u srpskom i njemaĉkom jeziku
Pregledom najrelevantnijih gramatika u srpskom i njemaĉkom jeziku
(Helbig/Buša (Helbig/Buscha 2001), Engel (2004) Engel/Mrazović (1986), Mrazović/Vukadinović (2009) Stanojĉić/Popović (2000), Piper i dr. (2005), uvidjeli
smo da se broj modalnih glagola razlikuje od autora do autora. U srpskom jeziku
modalne glagole mnogi autori ĉak i ne izdvajaju kao posebnu kategoriju glagola,
već ih sporadiĉno spominju kao npr. Stanojĉić/Popović (2000). Engel (2004) navodi 7 modalnih glagola, a to su brauchen, dürfen, können, mögen, sollen, wollen, müssen; dok Helbig/Buša (2001) izdvajaju samo 6 (dürfen, können, mögen,
*
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Apelativna funkcija: Zahtijevam da preuzmeš podešavanje X / Zahtijevam da
izvršiš radnju X.
U apelativnoj funkciji emitent recipijentu daje do znanja da ga ţe li podstaknuti
na zauzimanje odreĊenog stava ili na preduzimanje odreĊene radnje. Vrste teksta u kojima apelativna funkcija dolazi do izraţa ja su prospekti, zakonske odredbe, molbe, zahtjevi itd. Glagoli koji oznaĉavaju apelativnu funkciju mogu biti: zahtijevati, narediti, moliti, predloţi ti, pitati i drugi.
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sollen, wollen i müssen), a u kontrastivnoj gramatici Engel/Mrazović (1986) ovu
grupu ĉini ĉak 8 glagola, pored već gore navedenih ovdje imamo još i werden,
dok u srpskom jeziku nailazimo na 9 glagola: htjeti, imati, moći, morati, smjeti,
trebati, umjeti, znati i željeti. U našem radu oslonićemo se na Helbig/Bušaovu
podjelu, odnosno na glagole dürfen, können, mögen, sollen, wollen, müssen i njihove korespodente u srpskom jeziku. Ova grupa ne samo da spada u tradicionalne modalne glagole, nego su i mnoge monografije na njemaĉkom jeziku posvećene upravo iskljuĉivo ovoj grupi.
1.2. Specifiĉnosti modalnih glagoli u srpskom i njemaĉkom jeziku
Modalni glagoli u srpskom i njemaĉkom jeziku pokazuju dosta zajedniĉkih osobina2, mada se mora naglasiti da je ova grupa modalnih glagola (smjeti,
htjeti, željeti, morati, trebati, moći, znati/umjeti) u srpskom jeziku još relativno
neistraţe na. Morfološki gledano, modalni glagoli u njemaĉkom i srpskom jeziku
nemaju dodirnih taĉaka, meĊutim ukoliko se sagledaju sintaksiĉke odlike, modalni glagoli se u navedenim jezicima ponašaju ĉesto identiĉno. U nauĉnoj i navedenoj gramatiĉkoj literaturi modalni glagoli3 se odreĊuju kao polisemiĉni glagoli nepotpunog znaĉenja. To su, dakle, nesamostalni glagoli koji obavezno zahtijevaju dopunu jednog samostalnog/punoznaĉnog glagola, obiĉno u infinitivu ili
u srpskom jeziku u obliku infinitivu ili da + prezent konstrukcije. Modalni glagoli su, dakle, dio sloţe nog glagolskog predikata i rijetko vrše sami funkciju predikata. Polifunkcionalnost se moţ e nazvati najvaţ nijom zajedniĉkom odlikom,
jer modalni glagoli imaju u oba jezika dvije znaĉenjske upotrebe, koju većina
autora u literaturi nazivaju deontiĉkom i epistemiĉkom upotrebom. Dok deontiĉka modalnost oznaĉava odnos izmeĊu subjekta i radnje izraţe ne glavnim glagolom, epistemiĉka ukazuje na odnos govornog lica prema propoziciji, tj. prema
stepenu vjerodostojnosti iskaza. MeĊutim, ovdje se mora naglasiti da se za razliku od modalnih glagola u njemaĉkom jeziku, koji svi imaju epistemiĉku upotrebu, u srpskom jeziku sa epistemiĉkom upotrebom javljaju iskljuĉivo modalni
2

Neke od zajedniĉkih odlika modalnih glagola koje se navode u struĉnoj i gramatiĉkoj literaturi:
– Modalni glagol nema samostalno leksiĉko znaĉenje (Trbojević-Milošević
2004: 155);
– Identiĉnost (istovjetnost) vršioca radnje modalnih glagola (odnosno u reĉenici
subjekta) sa vršiocem radnje samostalnog glagola (Mrazović/Vukadinović
(2009: 177-178), Olšleger (1989: 4);
– Modalni glagoli se u strukturi iskaza ponašaju kao modifikatori propozicije,
tj. operatori (Trbojević-Milošević 2004: 155);
– Modalni glagoli ne mogu da grade oblike imperativa niti pasiva (Mrazović/Vukadinović 2009: 177-178), Olšleger (1989: 4);
– Ako je samoznaĉni glagol iz skupine glagola kretanja, moţ e u reĉenici ostati i
neizreĉen (Karabalić (2011: 178), Olšleger (1989: 4).
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glagoli moći, morati, smjeti, i trebati (Mrazović/Vukadinović 2009). Glavna i
moţ da najupeĉatljivija sintaksiĉka razlika izmeĊu njemaĉkog i srpskog jezika je
što u njemaĉkom jeziku modalni glagol regiraju iskljuĉivo infinitiv, a u srpskom
jeziku moguća je i alternativna dopuna u vidu da-konstrukcije. U njemaĉkom jeziku ovdje treba posebno istaći glagole wollen i mögen koji mogu da regiraju i
da-konstrukciju, tj. dass-reĉenicu, i za razliku od srpskog jezika u njemaĉkoj
konstrukciji dass + prezent subjekat mora biti izreĉen.4
2. Teorija i vrste modalnosti kod Divaldove
Da bismo definisali znaĉenja modalnih glagola i uoĉili znaĉenjske razlike u upotrebi u srpskom i njemaĉkom jeziku oslonićemo se na teoriju modalnosti Divaldove (1999), koja modalnost odreĊuje prema izvoru polazne taĉke modalnosti, na koju ćemo se prije same analize kratko osvrnuti. Divaldova, kao i
većina lingvista, izdvaja dvije osnovne upotrebe modalnih glagola, deiktiĉku i
nedeiktiĉku upotrebu. Prema Divaldovoj nedeiktiĉka upotreba oznaĉava stanje
subjekta i to stanje koje potiĉe od jednog modalnog izvora (kao taĉke polazišta),
što Divaldova (1999: 76) parafrazira: „Uslovljen pomoću modalnog izvora subjekat reĉenice se nalazi u modalnom stanju koje je oznaĉeno infinitivom.“5
Modalni izvor se ne spominje u reĉenici. Modalni izvor je polazna taĉka, a subjekat cilj. Divaldova izdvaja tri podvrste kod nedeiktiĉke upotrebe u zavisnosti
od izvora modalnosti, odnosno poĉetne taĉke modalnosti, a to su deontiĉka, volitivna i dispozicionalna modalnost. Navedene tri vrste modalnosti oznaĉavaju
stanja (dozvole, mogućnosti, obavezivanja, namjere...). Kod deontiĉke modalnosti izvor modalnosti moţ e se locirati izvan subjekta pomoću direktivnog iskaza6
koji je upućen prema subjektu od neke vrste autoriteta, a za ovu modalnost u njemaĉkom jeziku su karakteristiĉni modalni glagoli sollen(trebati) i dürfen(smjeti).
4

Moskovljević (2007: 89- 95) uviĊa da se „modalni glagoli ne ponašaju sintaksiĉki isto, neki od njih spadaju u glagole obaveznog podizanja subjekta na mjesto subjekta (morati, moći, smjeti), dok su drugi (htjeti, ţe ljeti) glagoli subjekatske kontrole. Odlika prvih je da ne dodjeljuju niti mogu da dodjele semantiĉku ulogu svom subjektu, već
ga obavezno dijele sa predikatom uz koji se javljaju, dok se subjekatska kontrola uspostavlja izmeĊu implicitnog subjekta zavisne konstrukcije i subjekta upravnog glagola, i
to kada meĊu njima postoji referencijalna zavisnost. Funkciju subjekta glagola podizanja
moţe obavljati svaka jeziĉka jedinica koja je u sluţb i subjekta njihove sentencijalne dopune, s obzirom na to, oni ne mogu dodijeliti semantiĉku ulogu svom subjektu“, što nije
oĉigledno sluĉaj kod glagola subjekatske kontrole:
Marko je mogao da razbije prozor. / Lopta je mogla da razbije prozor.
Marko je hteo da razbije prozor. *Lopta je htela da razbije prozor (prema Stojiljković 2011: 402-403).
5
Divald (1999: 76): „Bedingt durch die Einwirkung einer modalen Quelle befindet sich das Satzsubjekt in einem modalen Zustand bezüglich des Infinitivkomplements.“
6
Liĉen (1987: 19) pod direktivom podrazumijeva „one komunikativne radnje
pomoću kojih govorno lice sagovornika animira na neku buduću radnju.“
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Volitivna modalnost se odreĊuje pomoću direktivnog iskaz prema samom sebi i
za nju su karakteristiĉni modalni glagoli mögen(željeti) i wollen (htjeti). Dispoziciono stanje, odnosno modalnost, odreĊuje se prema nespecifiĉnom (nedefinisanom) uticaju modalnog izvora i karakteristiĉni predstavnici su modalni glagoli
können (moći) i müssen (morati). Navedene tri vrste imaju uzak skopus, odnosno
subjekat je cilj modalne relacije. Deiktiĉka7 upotreba ima širok skopus i kod nje
je propozicija cilj modalne relacije. Modalni izvor potiĉe od tzv. „Origa“, odnosno govornikove ocjene.
Sam modalni glagol u deiktiĉkoj upotrebi ne izraţa va nikakvo leksiĉko
znaĉenje, već odreĊuje stepen ocjene faktivnosti na skali (npr. moţ da ili sigurno). Divaldova (1999: 78) za deiktiĉku upotrebu navodi sljedeće primjere:
Ich kann mich getäuscht haben. / Vielleicht habe ich mich getäuscht.
(Moguće je/Može biti da sam se prevario. / Možda sam se prevario.)
Parafraza za navednene primjere bi glasila: Sa moje taĉke gledišta/moje
pozicije (= Origo) ocjenjujem radnju „Ich habe mich getäuscht“ kao faktivnu + /
-. Sa pozicije govornika situacija se ne moţ e ocijeniti kao faktivna ili nefaktivna.
Ona moţ e biti i jedno i drugo.
Za deiktiĉku upotrebu Divaldova navodi sljedeću definiciju: „Pomoću
modalnog izvora (govornik kao deiktiĉki ‚Origo‟) na propoziciju se odnosi skopus modalnog glagola i pomoću njega se iskazuje nesigurna ocjena faktivnosti“8
(1999: 78).
MeĊutim Divaldova razlikuje i neke prelazne upotrebe, koje imaju širok
skopus, poput deiktiĉke upotrebe, ali ipak imaju nedeiktiĉko znaĉenje. Dakle,
nedeiktiĉka upotreba sa širokim skopusom koja se javlja samo kod glagola
können(moći) i müssen(morati), jer samo navedeni glagoli imaju nespecifiĉan,
nedefinisan izvor modalnosti. Divaldova ovu upotrebu naziva, po ugledu na Lajonsa, objektivna epistemiĉka upotreba, koji pravi razliku izmeĊu subjektivne i
objektivne epistemiĉke upotrebe. Divaldova (1999: 79) za ovu modalnost navodi
sljedeće primjere:
1. Bei dringendem Tatverdacht können die Personen festgenommen und
ihre Stimmen mit dem Tondokumenten abgeglichen werden (Kod
7

RiĊanović (1998: 165) za termin deiksa navodi sljedeću definiciju: „Termin
nastao od grĉkog glagola sa znaĉenjem pokazivati, ima izvjesnu tradiciju u lingvistici i
retorici, ali je moderna lingvistika dala posebno znaĉenje: sve gramatiĉke pojave koje su
direktno vezane za sam govorni ĉin, za njegove sudionike, njegovo mjesto i vrijeme svode se pod kategoriju deikse. Prema tome, glagolsko ‟lice‟, kojim pokazujemo da li se
glagolska radnja ili stanje odnosi na govornika, sagovornika ili neko treće lice, deiktiĉka
je kategorija par ekselans. Liĉne i pokazne zamjenice, kojima ‟pokazujemo‟ na govornika, sagovornika ili neko treće lice, odnosno na nešto što je u njihovoj blizini, takoĊe ide
u okvir deikse.“
8
„Durch die modale Quelle (den Sprecher als die deiktische Origo) ist der Proposition im Skopus des Modalverbs ein durch das Modalverb ausgedrückter, unsichere
Faktizitätswert zugewiesen“ (Divald 1999: 78).
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osnovane sumnje o poĉinjenom kriviĉnom djelu osobe mogu biti privedene i moguće je/može se izvršiti poreĊenje njihovih glasova sa tonskim dokumentima.)
A kao parafraze Divaldova navodi:
a) Bei dringendem Tatverdacht ist es möglich (besteht die reale
Möglichkeit), dass die Personen festgenommen (....) werden. (Kod
osnovane sumnje o poĉinjenom kriviĉnom djelu moguće je (postoji realna mogućnost) da će osobe biti privedene...)
b) Bei dringendem Tatverdacht ist es möglich (ist der logische Schluss
möglich), dass der Sachverhalt:―die Personen werden festgenommen
(....)„ zutrifft/wahr ist. (Kod osnovane sumnje o poĉinjenom kriviĉnom djelu moguće je (moguće je logiĉki zakljuĉiti) da je iskaz: „osobe
će biti prividene (...)― taĉan/istinit.)
U navedenom primjeru modalni glagol ima proporcionalni skopus, on
modificira cijelu radnju, ali ne predstavlja govornikovu ocjenu faktivnosti, nego
realno stanje.
Divaldova (1999: 79) daje sljedeću definiciju: „Uslovljeno modalnim izvorom (kao evidencija postojećih okolnosti) postoji mogućnost/nuţ nost izraţe na
modalnim glagolom da je propozicija u skopusu modalnog glagola istinita.“9
Modalni izvor u ovom sluĉaju su okolonosti, koje uslovljavaju postojanje propozicije. Modalni izvor ovdje utiĉe na modalni glagol i propoziciju (u našem primjeru je to „Bei dringendem Tatverdacht“/ „Kod osnovane sumnje o poĉinjenom kriviĉnom djelu“). Ove dvije prethodne upotrebe se ĉesto svrstavaju u
literaturi u epistemiĉku upotrebu, gdje se pravi razlika izmeĊu objektivne i subjektivne epistemiĉke upotrebe. Modalni glagoli u objektivno epistemiĉkoj upotrebi odnose se na objektivno znanje odnosno ĉinjenice, dok se subjektivna upotreba odnosi na govornikovu ocjenu faktivnosti koja nema definitivnu vrijednost,
nego spada u vjerovanje i pretpostavku. Govornik u deiktiĉkoj upotrebi ne ţ eli
da potvrdi taĉnost iskaza, dok u objektivno deiktiĉkoj upotrebi govornik prikazuje mogućnosti ili nuţ nost postojanja upitnog sadrţa ja kao objektivnu ĉinjenicu.
On se pri tome oslanja na razliĉite okolnosti, odnosno evidencije, na osnovu kojih temelji vjerovanje u istinitost postojanje mogućnosti ili nuţ nosti propozicije.
Te ĉinjenice moţ e uvidjeti svaka osoba i nije u pitanju subjektivno ocjenjivanje
govornika. Modalni glagoli u objektivno epistemiĉkoj upotrebi se odnose na
objektivno prikazane ĉinjenice, dok se deiktiĉka upotreba odnosi iskljuĉivo na
govornikovu ocjenu faktivnosti iskaza. U deiktiĉkoj upotrebi uvijek je moguće
zamijeniti modalni glagol s modalnom partikulom, a da se pri tome znaĉenje ne
promijeni, što kod objektivne epistemiĉke upotrebe nije moguće, a da se znaĉenje pri tom ne promijeni. Divaldova (1999: 86-90) smatra da se objektivna i su9

„Bedingt durch die modale Quelle(als Evidenz geltender Umstände) besteht
die im Modalverb ausgedrückte Möglichkeit/Notwendigkeit, dass die Proposition im
Skopus des Modalverbs zutrifft“ (Divald 1999: 80).
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bjektivna epistemiĉka upotreba ne mogu svrstati pod jedan nadreĊeni pojam.
Ukoliko govornik ocjenjuje stepen faktivnosti u pitanju je deiktiĉka upotreba koja odgovara gramatiĉkoj funkciji modusa. MeĊutim, ukoliko se uzmu u obzir ĉinjenice (evidencije) koje su svima dostupne, odnosno sadrţ e objektivne istine,
nije u pitanju deiktiĉka upotreba, pošto ocjena govornika ne igra nikakvu ulogu,
ona je tako reći neutralna, slušalac odnosno ĉitalac na osnovu u tekstu implicitno
ili eksplicitno izloţe nih ĉinjenica, odnosno na osnovu znanja o svijetu donosi zakljuĉak. Evidencije su ovdje modalni izvor, a ne govornik. Dok govornik u deiktiĉkoj upotrebi govori ono što pretpostavlja, u objektivnoj epistemiĉkoj govori
šta zapravo zna. Prema ovom objektivna epistemiĉka upotreba bi se trebala svrstati u nedeiktiĉku upotrebu, pošto se odnosi na objektivno znanje, logiĉno zakljuĉivanje na osnovu ĉinjenica.
3. Modalni glagoli u uputstvima za upotrebu lijekova u srpskom i njemaĉkom jeziku
U ovom radu odabrali smo kao korpus po 10 uputstava za upotrebu lijekova na njemaĉkom i srpskom jeziku i analizirali ukupno 496 primjera. Analizom smo uvidjeli da u uputstvima za upotrebu lijekova dominira nedeiktiĉka
upotreba. Modalni glagoli moći/können najfrekventniji su modalni glagoli u
uputstvima za lijekove u oba jezika, što se moţ e uoĉiti i u tabeli koja slijedi. U
korpusu smo naišli samo u srpskom jeziku na svega nekoliko primjera sa glagolom moći u deiktiĉkoj upotrebi, dok u nekim reĉenicama sa modalnim glagolom
željeti zapravo partikula možda nosi deiktiĉko znaĉenje. U njemaĉkom jeziku nismo našli primjere u deiktiĉkoj upotrebi. Objektivna epistemiĉka modalnost javlja se u oba jezika i to iskljuĉivo uz glagole moći i morati, ukoliko su navedene
okolnosti koje predstavljaju izvor modalnosti, što je ĉest sluĉaj, jer su navedeni
glagoli ĉesto propraćeni kontekstualnim posljedicama primjenjivanja lijeka.
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Frekventnosti modalnih glagola u uputstvima za upotrebu lijekova u
srpskom i njemaĉkom jeziku:
Nedeiktiĉka upotreba10
moći/können
trebati/sollen
morati/müssen
smjeti dürfen
željeti/möchten(mögen)11
htjeti/wollen

Srpski jezik
143 – 50%
83- 29 %
28-9,8 %
26-9,1 %
4- 1,4 %
-0%
== 284- 100%

Njemaĉki jezik
67-32 %
56-26%
51-24,4%
26- 12,4%
8-3,8 %
1-0,5%
= 209 – 100%

3.1. Razlike u nedeiktiĉkoj upotrebi modalnih glagola u uputstvima za
upotrebu lijekova u srpskom i njemaĉkom jeziku
Modalni glagoli u njemaĉkom i njihovi korespodenti u srpskom jeziku
podudaraju se ĉesto sa semantiĉkim znaĉenjima12, kod modalnih glagola
müssen/morati to je znaĉenje nužnost na osnovu objektivnih okolnosti, kod glagola dürfen/smjeti – mogućnost na osnovu dozvole drugog lica, a kod glagola
können/moći – mogućnost na osnovu objektivnih okolnosti ili sposobnosti subjekta, kao što to ilustruju sljedeći primjeri:
1.a)Was müssen Sie vor der Einnahme von Methionin STADA 500 mg
Filmtabletten beachten? (LNJ1)
1.b) Šta morate da proĉitate pre upotrebe leka (LS5)
2.a) Sie dürfen das Arzneimittel nach dem Behältnis (Blister) und der
Faltschachtel nach „Verwendbar bis―angegebenen Verfallsdatum nicht mehr
verwenden (LNJ3).
2.b) Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe na pakovanju!
(LS3)
3.a) Wann dürfen Sie nicht HepaBesch nicht einnehmen? (LNJ8)
3.b) Kada se Baralgin ne sme koristiti? (LS2)
4.a) Wie alle Arzneimittel kann Methionin STADA 500 mg Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen (LNJ1).
4.b) Kao i svaki drugi lekovi, upotreba BARALGIN M supozitorija može
izazvati pojavu neželjenih dejstava kod nekih pacijenata (LS2).

10

U radu nailazimo samo na tri primjera sa modalnim glaglom moći sa deiktiĉkom upotrebom.
11
Rijetki primjeri sa glagolima željeti imaju epistemiĉku/deiktiĉku upotrebu,
meĊutim deiktiĉko/epistemiĉko znaĉenje u reĉenici ne nosi modalni glagoli željeti, nego partikula možda.
12
Pojedinaĉna znaĉenja modalnih glagola preuzeta su iz gramatika Mrazović/Vukadinović (2009) u srpskom jeziku i Engel/Mrazović (1986) u njemaĉkom jeziku.
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Rijetke razlike koje se odnose na glagolsko stanje ne utiĉu na znaĉenje
modalnih glagola. MeĊutim pasivne konstrukcije (5.a), za razliku od aktivnih reĉenica, imaju opšti karakter i ne odnose se iskljuĉivo na ĉitaoca (5.b), kao npr:
5.a) Ben. u. ron darf nicht angewendet werden: (LNJ3)
5.b) Lek BARALGIN ne smete koristiti (LS2).
Razlika u frekventnosti modalnih glagola najuoĉljivija je kod modalnih
korespodenata können/moći. U nemalom broju reĉenica u njemaĉkom jeziku izostavljen je glagol können. Znaĉenja modalnog glagola preuzimaju ekvivalenti,
kao npr. partikula vielleicht koja je ekvivalentna deiktiĉkoj/epistemiĉkoj konstrukciji „moţ e biti“, kao npr:
6.a) Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese
später nochmals lesen (LNJ4).
6.b) Uputstvo saĉuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo proĉitate
(LS9).
Na prvi pogled se ĉini da u nekim reĉenicama znaĉenje modalnog glagola moći nije zamijenjeno adekvatnim ekvivalentom u njemaĉkom jeziku. Za razliku od reĉenice sa modalnom glagolom moći koja oznaĉava mogućnost na osnovu objektivnih okolnosti ili sposobnosti subjekta u njemaĉkom jeziku nailazimo
na oblik predikativa. Detaljnija analiza pokazuje da navedena konstrukcija (sein
+ Adjektiv) u njemaĉkom jeziku ima ekvivalentno modalno znaĉenje, jer oznaĉava potencijalnu komponentu i spada u tzv. pasivne parafraze sa modalnim faktorom u kojima subjekat ne predstavlja ujedno i agens (Helbig/Buša 2001: 166).
Navedeno se moţ e lako uoĉiti pomoću transformacije (7.b) sa modalnim glagolom können, kao npr.:
7.a) Dieses Arzneimittel ist auch ohne Verschreibung erhältlich (LNJ9).
7.b) = Dieses Arzneimittel kann auch ohne Verschreibung erhalten werden.
7.a) Ovaj lek možete kupiti bez lekarskog recepta (...) (LS3).
Isto se semantiĉko znaĉenje ĉesto dobija i upotrebom nekog drugog vremenskog oblika, što je karakteristiĉno za modalne glagole trebati/sollen. U njemaĉkom jeziku modalni glagol sollen ima savjetodavnu funkciju u obliku preterita, dok se modalni glagol trebati u srpskom jeziku javlja sa istom funkcijom u
obliku prezenta sa dopunom u infinitivu, ili u obliku potencijala/perfekta, kao
što to ilustruju sljedeći primjeri:
8.a) Wenn Sie eine größere Menge Methionin STADA 500 mg eingenommen haben, als Sie sollten (LNJ1).
8.b) Ukoliko ste uzeli veću dozu leka PARACETAMOL nego što bi trebalo (....) (LS6)
8.b) Ako ste uzeli više leka ASPIRIN protect nego što je trebalo (LS8)
9.a) Schwangere und Stillende sollten Methionin STADA 500 mg Filmtabletten nur nach nur nach sorgfälltiger Nutzen-Risiko-Abwägung durch den Arzt
einnehmen (LNJ1).
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9.b) Ukoliko ste dojilja i mislite da bi ste trebali uzeti lijek RHINOSTOP, nemojte to uĉiniti, a da se prethodno niste posavjetovali sa Vašim ljekarom (LS10).
10.a) Sie sollten ben. u. ron während der Schwangerschaft nicht über
längere Zeit.......anwenden. (LNJ3)
10.b) Ovaj lek ne treba primenjivati ako ste trudni ili dojite (LS7).
U njemaĉkom jeziku je modalni glagol sollen u obliku prezenta mnogo
semantiĉki ekspresivniji i ima znaĉenje direktiva, dok se u korpusu u prezentu
većinom javljaju pasivne konstrukcije, gdje je subjekat izvostavljen iz valentnog
okvira, te bi se i primjeri u upustvima za upotrebu lijekova u prezentu mogli tumaĉiti kao ekspresivniji savjeti, kao npr:
11.a) Bepanthen ANTISEPTISCHE WUNDCREME soll während der
Stillzeit nicht großflächig angewendet werden (LNJ4).
Najveća razlika dolazi do izraţa ja u upotrebi modalnih glagola sollen/trebati i müssen/morati. Njemaĉki modalni glagol sollen ne prevodi se na
srpski jezik sa njegovim korespodentom trebati, nego sa modalnim glagolom
morati. Razlika se moţ e objasniti na osvnovu izvora modalnosti. Sollen kao i
glagol müssen oznaĉava „nuţ nost“, dok kod sollen nisu objektivne okolnosti te
koje uslovljavaju radnju, već zahtjev jedne vrste autoriteta. Autoritet je najĉešće
neka osoba, koja se ne mora spominjati u samom tekstu, ali se podrazumijeva,
većinom je to doktor, autor ili zakonodavac. Modalno stanje glagola sollen moţ e se opisati kao stanje kojem je prethodio direktivni iskaz. Sollen zahtijeva modalni izvor sposoban za komunikaciju, kao izvor pretpostavljenog direktiva, dok
müssen podrazumijeva neodreĊen izvor, ĉiji uticaj na cilj izaziva stanje u kojem
za cilj nastaje potreba da izvrši radnju oznaĉenu dopunom u infinitivu.13 U uputstvima za upotrebu lijekova sadrţ aj direktiva ima karakter objektivne nuţ nosti,
zbog ĉega se na srpskom jeziku prevodi sa modalnim glagolom morati, karakteristiĉnim za dispozicionalnu modalnost, tj. nuţ nost. U srpskom jeziku modalni
glagol trebati moţ e da ima obje varijante, odnosno dva izvora modalnosti, izvor
sposoban za komunikaciju, gdje se prenosi odreĊeni zahtjev trećeg lica i neodre-

13

Liĉen (1987: 88) uoĉava takoĊe ovu razliku i konstatuje da se i u srpskom
upotrebljavaju modalna sredstva tipa treba da i morati za iskazivanje indirektnih podstreka, odnosno intenzivnih molbi, ali se u tom sluĉaju na njemaĉki ne prevode sa sollen
već sa müssen i navodi sljedeće primjere za „upozorenja“, „savjete“ i „instrukcije“, kao
npr.:
1. Treba da požuriš - (Du musst dich beeilen.)
2. Tu treba napraviti pauzu - (Hier muss eine Pauze eingelegt werden).
Odnosno za intenzivne molbe, preklinjanja:
3. Ti mi moraš pomoći! - (Du musst mir helfen!)
4. Moraš me shvatiti! - (Du musst mich verstehen!)
Ĉinjenica da se treba da prevodi sa müssen, a ne sa sollen, svojim prividnim
ekvivalentom, Liĉen objašnjava time što je sollen rezervisano prvenstveno za prenošenje
rijeĉi prema trećem licu.
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Ċen izvor modalnosti, gdje dolazi dispozicionalna nuţ nost do izraţa ja. U sljedećim primjerima mogu se pomoću prevoda uoĉiti navedene razlike:
12.a) Was müssen Sie vor der Anwendung von ben. u. ron beachten?
(LNJ3)
12.b) Šta treba da znate pre nego što uzmete lek ASPIRIN protect (LS8)
13.a) Bei Patienten mit Leber- oder Nierenfunktionsstörungen sowie
Gilbert –Syndrom muss die Dosis vermindert bzw. das Dosisintervall verlängert
werden. (LS4)
13.b) U sluĉaju pojave nepodnošljivosti ili alergijske rekacije na LYSOBACT, treba odmah prekinuti njegovu primenu (LNJ9).
U obliku preterita konjunktiva II modalni glagol sollen u njemaĉkom jeziku moţ e da ima i kondicionalno znaĉenje, tj. javlja se umjesto subjunktora
wenn i falls (ako/ukoliko) sa kondicionalnim, pogodbenim znaĉenjem. Govornik,
tj. autor, naglašava hipotetiĉnost, radnja upravne reĉenice uslovljena je sollenreĉenicom, kao u sljedećim primjerima:
14.a) Sollten Ihre Beschwerden danach noch fortbestehen, suchen Sie
bitte Ihren Arzt auf (NJL 10).
14.c) Ukoliko mislite da lijek RHINOSTOP tablete suviše slabo ili suviše
jako djeluje na Vaš organizam, treba da se obratite Vašem ljekaru (SL 2).
14.b) Wenn sie unter länger anhaltenden oder verschlimmernden
Beschwerden (...), sollten sie umgehend einen Arzt aufsuchen10 (NJL 10).
3.2. Deiktiĉka upotreba u uputstvima za upotrebu lijekova
Deiktiĉka upotreba u uputstvima za upotrebu lijekova nije frekvetna, pošto je cilj uputstva, tj. instruktivnog teksta, opis primjene lijeka i mogućih posljedica. Govornik, autor, ne iznos svoj liĉni stav, nego na osnovu iskustva i znanja
opisuje upotrebu. Liĉen (1989: 112) smatra da uputstvo: „nije nimalo subjektivno obojeno i govorno lice se drţ i ĉinjenica. Iza uputstva ne stoji liĉno iskustvo,
već neki uzus. Uputstvo bi, dakle, moglo da sadrţ i klauzulu ‟to se tako radi‟.
Uputstva ne pretenduju da valoriziraju neki postupak sagovornika, već samo sagovornika upućuju na ono što je uobiĉajeno, a šta je ovome nepoznato. S obzirom da iza uputstva stoji neki, provjereni naĉin korišćenja neke za sagovornika
npr. nove aparature, savlaĊiavnje neke nove situacije, usvajanje neke nove tehnologije koji se sopštava poznatom ili ĉešće nepoznatom adresatu, ona ĉesto stoji u bezliĉnoj formi.“
MeĊutim i pored karakteristiĉne objektivnosti u uputstvima za upotrebu
lijekova nailazimo ipak u srpskom jeziku na nekoliko primjera sa deiktiĉkom
upotrebom i to sa modalnim glagolom moći. Za razliku od konstrukcije „Moţ e
doći do (...)“, koja je uvijek propraćena okolnostima koje predstavljaju izvor mo-
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dalnosti, naredni primjeri sa bezliĉnom konstrukcijom „Moţ e biti“ 14 predstavljaju autorovu epistemiĉku/deiktiĉku ocjenu:
14. Uputstvo saĉuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo proĉitate
(LS9).
U njemaĉkom jeziku u identiĉnom primjeru koristi se umjesto konstrukcije „Moţ e biti (...)“ modalna partikula možda, tj. vielleicht koja preuzima epistemiĉku funkciju u reĉenici, kao što to ilustruje sljedeći primjer:
15. Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese
später nochmals lesen (LNJ 4).
16. Možda ćete želeti ponovo da ga proĉitate (LS 4).
U srpskom jeziku nailazimo na još jednu reĉenicu sa deiktiĉkim znaĉenjem, dok se za sliĉnu reĉenicu u njemaĉkom jeziku koristi objektivno epistemiĉka upotreba sa konstrukcijom „Moţ e doći do (...)“ uz navedene okolnosti,
kao npr.:
17. Zabeležene su vrtoglavice i zujanje u ušima, koji mogu biti znaci
prekomerne doze (LS8.)
18. Gelegentlich kann es zu Magen-Darm-Beschwerden kommen, wie
z.B. Magenschmerzen (...)
4. Zakljuĉak
Modalni glagoli javljaju se ĉesto u njemaĉkom i srpskom jeziku sa identiĉnim znaĉenjima u upustvima za upotrebu lijekova. Najveće razlike mogu se
uoĉiti kada su u pitanju korespodenti können/moći i sollen/trebati. Modalni glagol moći je znatno frekventniji u upotrebi od modalnog glagola können. Razlike
se javljaju zbog upotrebe modalnih partikula sa ekvivaletnim znaĉenjima u njemaĉkom jeziku, odnosno pasivne konstrukcije sa modalnim znaĉenjem. Korespodenti sollen/trebati javljaju se ĉesto sa istim semantiĉkim znaĉenjem uz upotrebu razliĉitih vremenskih oblika. Dok se u njemaĉkom jeziku sa savjetodav14

Bezliĉna konstrukcija „Moţe doći do (...)“ frekventna je u oba jezika i spada
u deiktiĉku/epistemiĉku upotrebu. MeĊutim, data konstrukcija spada prema Divaldovoj
(1999) u objektivno epistemiĉku upotrebu pošto je uvijek propraćena okolnostima koje
predstavljaju izvor modalnosti. U primjerima koji slijede podvuĉene su okolnosti koje
predstavljaju izvor modalnosti. Bez navedenih dijelova primjeri bi spadali u deiktiĉku
upotrebu, kao npr.:
1. Bei nicht Azidose –gefährdeten Patienten kann es zur Verschiebung des BlutpH-Wertes in den sauren Bereich kommen (LNJ1).
2. Unter Umständen kann es bei gleichzeitiger Einnahme mit ben. u. ron zur
Leberschäden kommen (LNJ3).
3. Ukoliko pacijenti mlaĊi od 18 godina koriste FLUNIRIN moţe doći do neţe ljenih dejstava u vidu suicidnih misli (...) (LS4).
4. A posle unošenja većih doza tokom duţe g vremena moţe doći do smanjenja
broja trombocita (LS9).
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nom funkcijom javlja oblik preterita, u srpskom jeziku se koristi oblik potencijala, odnosno oblik prezenta sa dopunom u infinitivu. Njemaĉki modalni glagol
sollen ne prevodi se na srpski jezik sa njegovim korespodentom trebati, nego sa
modalnim glagolom morati. Razlika se moţ e objasniti na osnovu izvora modalnosti. Sollen zahtijeva modalni izvor sposoban za komunikaciju, kao izvor pretpostavljenog direktiva, dok müssen podrazumijeva neodreĊen izvor, ĉiji uticaj na
cilj izaziva stanje u kojem za cilj nastaje potreba da izvrši radnju oznaĉenu dopunom u infinitivu. U uputstvima za upotrebu lijekova sadrţ aj direktiva ima karakter objektivne nuţ nosti, zbog ĉega se na srpskom jeziku prevodi sa modalnim
glagolom morati, karakteristiĉnim za dispozicionalnu modalnost, tj. nuţ nost. Pored navedenog u obliku preterita konjunktiva II modalni glagol sollen u njemaĉkom jeziku moţ e da ima i kondicionalno znaĉenje, tj. javlja se umjesto subjunktora wenn i falls (ako/ukoliko), što u srpskom jeziku nije moguće.
Izvori
Uputstva za upotrebu lijekova
njemaĉki jezik
Methionin STADA 500 mg Filmtabletten (2006)
Artelac SplashEDO (2009)
Ben. u. ron 1000 mg Zäpfchen (2009)
Bepanthen ANTISEPTISCHE WUNDCREM (2008)
CRATON (2005)
CROMO – CT Inhalationslösung (2004)
MCP – CT 4 mg/1 ml Tropfen (2009)
HepaBesch (2008)
Diclableta Schmerzgel (2007)
GeloMytol forte (2008)
srpski jezik
XANAX tablete (2007)
BARALGIN M (2010)
DIMIGAL tablete (2006)
FLUNIRIN (2007)
LYSOBACT
PARACETAMOL – tableta (2009)
PARACETAMOL – sirup (2010)
ASPIRIN protect (2008)
TYLOL HOT – oralni prašak (200)
RHINOSTOP tablete (2008)
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SYNTAKTISCH-STILISTISCHE EIGENSCHAFTEN
DER EPANALEPSISCHEN ANHÄUFUNGEN
Zusammenfassung
In der vorliegenden wissenschaftlichen Arbeit haben wir uns mit dem
Gebrauch der Modalverben in den Gebrauchsanweisungen von Arzneimitteln in
der deutschen und serbischen Sprache beschäftigt. Das Ziel der Abeit war die semantischen Unterschiede im Gebrauch der genannten Sprachen festzustellen und
die Gründe für diese Gebrauchsunterschiede zu ermitteln und zu erklären. Die
Unterschiede im Gebrauch konnten nur bei den Modalverbpaaren sollen/trebati
und können/moći festgestellt werden. Die Bedeutungsunterschiede zeigten sich
in der Verwendung verschiedener Zeiten für die selbe Bedeutung oder in den
verschiedenen modalen Quellen (Anfangspunkten der Modalität) bei den Modlaverben sollen/trebati. In der deutschen Sprache ist die modale Quelle bei dem
Modalverb sollen ein deontischer Direktivgeber. Das serbische Modalverb trebati kann aber zwei modale Quellen haben, einen deontischen Direktivgeber (deonitsche Modalität), in diesem Fall wird es mit dem Äquivalent sollen übersetzt,
oder einer unspezifischen Quelle bei der der Ausgangspunkt nicht lokalisiert
werden kann (dispositionelle Modalität) und in diesem Fall wird es mit dem Modalverb müssen übersetzt.
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НЕКЕ СУБЈУНКТИВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
Апстракт: Циљ овога рада је издвајање типичних субјунктивних контекста у српском језику и синтаксичко-семантичка анализа одабраних субјунктивних
конструкција, које превасходно илуструјемо граёом из Корпуса савременог српског језика Математичког факултета у Београду. Теми приступамо са генеративносинтаксичког аспекта. Значења која у раду доводимо у везу са субјунктивом
су жеља, нада, претпоставка, сумња, индиректна наредба, намера, неизвесност,
неопходност, могућност, став говорника – управо она код којих налазимо морфолошки маркиран субјунктив у језицима попут шпанског, италијанског и француског. Семантички гледано, субјунктив се односи на радњу за коју није сигурно да
је извршена или да ли ће се уопште извршити, а према сигурности извршења може се приказати на скали измеёу значења [+нереално] и [+реално], не рачунајући
потоњи пол. Пропозиционални садржаји субјунктивно су маркирани готово у
свим језицима са морфолошким субјунктивом, док су фактивни субјунктивни само у неким језицима. Прве садржаје називамо јаким субјунктивним садржајима, а
друге слабо субјунктивним, доводећи оба у везу са скупом могућих светова. Синтаксички посматрано, у раду се превасходно бавимо субјунктивним допунама pro
типа и субјунктивним допунама PRO типа, као и у мањој мери субјунктивним релативима са спојем а да и условним реченицама.
Кључне речи: синтаксички субјунктив, субјунктивни контексти, могући
светови, PRO, pro, српски језик.

1. Увод
Субјунктив је у језицима попут шпанског, италијанског и француског категорија морфолошки маркирана посебним наставцима и као таква
неизоставно чини део уџбеника и граматика ових језика. Са друге стране,
постоје језици у којима се субјунктив маркира синтаксички. Меёу њима су
словенски и балкански језици, укључујући и српски, који категорију субјунктива не обраёују у граматикама. Уопштено гледано, литературе о синтаксичком субјунктиву нема много, а доминирају радови на енглеском језику. Љиљана Проговац (1993а) бавила се локалношћу и субјунктивним допунама у српскохрватском језику, као и (1993б) понашањем анафоре и негативном поларношћу у вези са субјунктивом. Илијана Крапова (1998) проучавала је субјунктивне да-допуне у бугарском, Вирџинија Хил и Олга Мишеска Томић (2004) типологију субјунктивних допуна, Томислав Сочанац
субјунктив у српском/хрватском и питањима дистрибуције (2011. и 2012).
*

aleksandra.janic@filfak.ni.ac.rs

Александра А. Јанић

Још је Мидхат Риёановић (1990: 212) приметио да је пре генеративно-трансформационе теорије било несувисло помињати да српскохрватски
језик има конјунктив, будући да није морфолошки маркиран. У овом раду
управо кроз генеративносинтаксички приступ посматрамо категорију субјунктива у српском језику, илуструјући синтаксичко-семантичке специфичности да-допуна првенствено на примерима из Корпуса савременог
српског језика, и то из различитих функционалних стилова српскога језика,
укључујући и преводе на српски (www.korpus.matf.bg.ac.rs).
Преостали део рада организовали смо у три поглавља. У другом поглављу дефинишемо појам субјунктива и наводимо типична значења која
се доводе у везу са њим. Затим на одабраним примерима са морфолошким
субјунктивом у италијанском и њиховим преводима на српски повезујемо
морфолошки и синтаксички маркиран субјунктив. У трећем поглављу бавимо се синтаксичко-семантичким карактеристикама реченица са субјунктивим да-допунама у српском језику и уопште различитим субјунктивним
конструкцијама. Последње, четврто поглавље је закључак рада.
2. Типични субјунктивни контексти
Дејвид Кристал (1999) за субјунктив (и конјунктив)1 наводи да се
обично посматра у контрасту са другим начинима као што су индикатив,
императив, тачније да „означава глаголске облике, односно врсте реченица
или зависних клауза које изражавају ставове као што су жеља, намера, неодреёеност, неизвесност и др.“ (s. v. субјунктив/конјунктив). Будући да се
субјунктив може маркирати морфолошки и синтаксички, могуће га је дефинисати и као „морфолошки облик у неким језицима који служи за исказивање радњи које нису стварне, нису део актуелног света, односно скуп
синтаксичких средстава који се у (неким) језицима без морфолошког субјунктива употребљава за таква значења“ (Јанић 2012: 97).
Када се говори о субјунктивној семантици, првенствено се мисли
на скуп следећих значења: жеља, нада, претпоставка, сумња, индиректна
наредба, намера, неизвесност, неопходност, могућност, став говорника.
Она се у језицима са морфолошким субјунктивом маркирају посебним
морфолошким наставцима. Као илустрацију морфолошког субјунктива, навешћемо неколико реченица на италијанском језику које садрже морфолошки субјунктив и имају значење жеље (1), индиректне наредбе (2), могућности (3), намере (4), сумње (5), услова (6), става говорника (7) и њихове
преводе на српски.2
(1) Desidero che tu sia felice. → Желим да ти будеш срећан. (2) Il comandante ordina ai soldati che sparino. → Командант је наредио војницима
1

Ни ми у овоме раду нећемо правити разлику измеёу термина субјунктив
и конјунктив.
2
Примери на италијанском и њихов превод преузети су из књиге Гордане
Терић (2009).

264

Неке субјунктивне конструкције у српском језику

да пуцају. (3) Può darsi che egli sia malato. → Можда је болестан. / Могуће
да је болестан. (4) Maria cerca un marito che sia bello, giovane e ricco. →
Марија тражи мужа који би био (да буде) леп, млад и богат. (5) Dubito
che il suo libro possa ottenere un gran successo. → Сумњам да његова књига
може постићи велики успех. (6) Se non lo avessi fatto io, non l‘avrebbe fatto
nessuno. → Да ја то нисам урадио, нико то не би учинио. (7) Avrei preferito
che partisse domani. → Више бих волео да путује сутра.
Синтаксички субјунктив у српском у наставку рада посматрамо
управо у овим и још неким контекстима. Код да-субјунктивних допуна
правимо разлику измеёу допуна PRO типа и допуна pro типа, а у раду уводимо и појам јаке и слабе субјунктивности.
3. Синтаксички субјунктив у српском језику
Уопштена дефиниција субјунктива може бити: „максимални скуп
значења која се у језицима са морфолошким субјунктивом могу наћи изражена уз субјунктивно маркирање“ (Јанић 2012: 6). Наравно, истичемо да ни
сви језици са морфолошки маркираним субјунктивом немају потпуно исте
субјунктивне контексте, већ има мањих разлика у односу субјунктив–индикатив због различито подељене скале субјунктивности.
Значења изражена субјунктивним конструкцијама не налазе своје
референте у свету како га знамо, већ у неком од могућих светова. Број могућих светова није ограничен, а човек/говорник налази се у свету који је за
њега актуелни. Семантички гледано, субјунктив се односи на радњу за коју
није сигурно да је извршена или да ли ће се уопште извршити, а према сигурности извршења може се приказати на скали измеёу значења
[+нереално] и [+реално], не рачунајући потоњи пол. Пропозиционални садржаји субјунктивно су маркирани готово у свим језицима са морфолошким субјунктивом, док су фактивни субјунктивни само у неким језицима.
Прве садржаје називамо јаким субјунктивним садржајима, а друге слабо
субјунктивним. Томислав Сочанац (2012: 14) даје следећу скалу глагола
који селектују субјунктив: директивни (попут наредити, захтевати, инсистирати), намерни, односно за исказивање сврхе (попут тежити, обезбедити), модални (попут моћи, морати), аспектуални (попут почети, наставити, завршити).3
У овом раду се уопштено бавимо категоријом субјунктива, не тежећи да набројимо баш све субјунктивне контексте. Полазиште за истраживање о субјунктивним да-допунама и субјунктивним релативима у српском
3

Томислав Сочанац (2011) раније је правио разлику измеёу субјунктива и
„прерушених инфинитива“ (нпр. у прерушене инфинитиве је убрајао да-допуне
модалним глаголима и уопште оне заменљиве обликом инфинитива), док је ауторка у субјунктивне да-допуне PRO типа убрајала и допуне фазним и лично употребљеним модалним глаголима (Јанић 2012), као што за бугарски језик чини Илијана
Крапова (1998).
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језику били су нам рад Илијане Крапове (1998), затим Елени Бужаровске и
Олге Мишеске Томић (2008), које су проучавале субјунктив у бугарском,
односно у бугарском и македонском језику. Наша анализа субјунктива у
српском језику у овом раду обухвата различите субјунктивне контексте.
Меёу примерима доминирају субјунктивне да-допуне,4 које према два типа
које Крапова издваја, ми називамо субјунктивним допунама pro типа и субјунктивним допунама PRO типа. Поред њих, наводимо и друге типове
клауза, попут условних и намерних клауза, као и субјунктивне релативе
(укључујући оне који садрже спој а да).
Пре него што преёемо на анализу самих примера, издвајамо основне одлике субјунктивних да-допуна PRO и pro типа. Прве обухватају
да-допуне лично употребљеним модалним глаголима (морам, мораш..., могу, можеш...), модалитетним5 (попут успети) и фазним глаголима (попут
почети, започети, наставити, настављати). Основне синтаксичке особине субјунктивних допуна PRO типа су: 1) PRO-субјекат; 2) нулто време у
оквиру допуне (презент); 3) не постоји могућност сопствене адвербијалне
одредбе у да-допуни, већ све адвербијалне одредбе које се јављају уз главни/управни глагол важе и за пунозначни глагол у допуни и сл. (видети више у: Крапова 1998, Јанић 2012).
С обзиром на то да се у овом раду бавимо постојањем категорије
субјунктива у језику без морфолошки маркираног субјунктива, важно је
истаћи амбигвитет у вези са тумачењем агенса да-допуне заменљиве инфинитивом. У складу је са тврдњом Донке Фаркаш (1992) да је субјунктив само конгруирани инфинитив, односно да у језицима са инфинитивом субјунктив долази тамо где се жели имати другачији субјекат од оног у
управној реченици. Сви обвијативни језици, у којима субјунктив мора имати различити субјекат, имају инфинитиве, а они без тог ефекта или немају
инфинитиве или их губе.
Са друге стране, субјунктивне допуне pro типа подразумевају
да-допуне интенсионалним глаголима, глаголима веровања, говорења и
мишљења (хтети, желети, надати се, претпостављати, веровати, тврдити; сећати се, заборавити) и безлично употребљеним модалним глаголима (попут треба).
Најважније синтаксичке особине субјунктивних допуна pro типа су:
1) pro-субјекат; 2) могућност замене pro исказаном заменицом или именичком фразом; 3) самостално или нулто време (презент) у оквиру допуне; 4)
4

Под да-допунама подразумевамо да-конструкције и да-клаузе. Детаљније о категорији субјунктива у српском и бугарском језику, субјунктивним да-допунама pro и PRO типа видети у: Јанић 2012.
5
Разлику измеёу модалних и модалитетних глагола праве Павица Мразовић и Зора Вукадиновић (2009: 190–191), а нама у раду ова дистинкција неће бити
од значаја. Оне у модалитетне глаголе убрајају и глаголе попут: гледати (у значењу „трудити се“, „покушати“), настојати („потрудити се“), волети, знати (оба у
значењу „имати обичај“).
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могућност сопствене адвербијалне одредбе (видети више у Крапова 1998,
Јанић 2012).
Изражавање неопходности везује се за субјунктивно значење. Код
неопходности издвајамо јаку неопходност (са глаголом морати) и слабу
неопходност (са глаголом требати). Јаку неопходност илуструјемо примерима (8)–(9), а слабу примером (10). Управо се у овим примерима примећује разлика поменута два типа субјунктивних да-допуна.
(8) proi Морам да PROi будем обавештена! (Капор 1990: 129).6
(9) Пред њима proi <> смо PROi онакви како то доликује народним
старешинама (Добрица Ћосић, Корени).
(10) proex <> их pro држим затворене, али нисам могла, не док сам
се на коленима пробијала даље7 (Мирјана Новаковић, Страх и његов слуга).
Осим глаголима морати, требати, неопходност се може маркирати и изразима типа неопходно је / потребно је (11–12), а до сада навоёени
обезличени облици нас, синтаксички гледано, доводи до субјунктивних
допуна pro типа.
(11) <> збирка буде под сталним надзором стручњака, да се побољша њен физички смештај и климатски услови за њено чување, да се
осавремени
противпожарна
заштита
(Александра
Вранеш, Високошколске библиотеке).
(12) <> је неко утеши (Антоан де Сент-Егзипери, Мали принц).
Изражавање могућности постиже се помоћу глагола типа моћи (13–
14), израза као може бити (15–16) и сличних средстава.
(13) Они немају војске, сем оне која <може да> стане у храм или у
свитак испуњен њиховим писменима (Милорад Павић, Хазарски речник).
(14) Могао је да буде бриљантан репортер само у оном смеру у коме се очекивало да то буде (Капор 1976: 277).
(15) <> то из књига и није тако лако научити, рече старица, али
слушајте сад шта је мени мајка причала о томе крају (Селма Лагерлеф, Чудновато путовање Нилса Холгерсона, превеле Јелена Крсмановић и
Душица Гутеша).
6

Примери код којих поред извора није назначен број стране ексцерпирани
су из Корпуса савременог српског језика Математичког факултета у Београду, а
исто важи и за оне случајеве за које пише да су извор неке новине или пак неки
сајт. Поред Корпуса, све остале изворе видети на крају рада. Напомињемо и то да
су истакнуте/подвучене речи у примерима носиоци субјунктивне семантике, заједно са својим допунама.
7
За разлику од лично употребљеног модалног глагола морати (8, 9), који
тражи субјунктивну допуну PRO типа, безлично употребљено треба тражи субјунктивну да-допуну pro типа (10), будући да уз треба не стоји именичка фраза,
нити pro, већ експлетивно pro. О облику мора у српском језику видети више у раду
Ковачевић 2008, а о односу модалних глагола и могућих светова видети Јанић
2013.
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(16) Сви су ишчезли незнано куда, а можда су толико остарили да
их није био кадар познати; <> су му постали непознати зато што су носили друкчије одело, друкчије шешире (Иља Иљф, Јевгениј Петров, Дванаест столица).
Са субјунктивном семантиком уско је повезано исказивање жеље.
Семантички гледано, да бисмо нешто желели, оно не мора да припада
актуелном свету, али је пак извесно да припада одреёеном скупу могућих
светова. Субјунктивно маркиране су управо да-допуне pro типа у наредним
примерима у којима је глагол желети у управној клаузи (17–20).
(17) <> ту своју успомену оствари, у својој росијској зими (Милош
Црњански, Сеобе, друга књига).
(18) Сузана је видела да у кући много штошта не ваља и <> то
исправи (Џејн Остин, Мансфилд парк).
(19) <> очувају своје здравље, да сараёују и меёусобно се допуњују
и имају добар однос са лекарима (Политика, 13. 5. 2008).
(20) Имамо четири подморнице истог типа и добронамерно <
постану музејски експонати (www.rts.rs, 22. 2. 2009).
У првом пару примера (17–18) не разликују се субјекат уз управне
глаголе и уз глаголе у субјунктивној да-допуни, док се субјекти разликују у
примерима типа (19–20).8 Овде помињемо и тзв. оптативно значење, које је
блиско волунтативном. Често је у конструкцијама типа нека/да + глагол у
презенту (21–22), али и у значењу наредбе (23) и у оба случаја има
субјунктивне семантике.
(21) О, само <>! (Фјодор Михајлович Достојевски, Понижени и
увреёени).
(22) Само <>, паметни и честити људи, као и до сада, и ја ћу за
себе рећи да сам срећна жена – закључује Драгица (Политика, 8. 3. 2010).
(23) То <нека каже> Трифуну (Милош Црњански, Сеобе, друга
књига).
Наредба се такоёе може изразити помоћу глагола наредити, заповедити, те именица наредба, заповест и њихових допуна (24–27).
(24) Командант пука <> се официр, који је вршио препад на село,
оптужи за упропашћене ранце и погубљену ратну спрему (Станислав
Краков, Крила).
(25) Тада им <> се не мичу више и дозволи им да протегле каткад
само једну ногу (Милош Црњански, Сеобе).
(26) После знака који су дали електричним звонцем, на пароброду
се чула <> се почне са ваёењем корпи (Бранимир Ћосић, Кроз књиге и
књижевност).

8

За употребу субјунктива у шпанском језику, на пример, карактеристична
је обвијативност, што се односи на обавезно разликовање субјекта управне и зависне клаузе (у којој је употребљен субјунктивни облик).
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(27) Најзад, једнога јутра освану <> се забрањује пред рејонима образовање реда пре пет часова изјутра (Бранимир Ћосић, Кроз књиге и
књижевност).
Повезаност намере и субјунктивности види се у томе што оно што
се намерава не мора да буде и остварено, а у тренутку намеравања свакако
не припада актуелном свету, већ одреёеном скупу могућих светова. Пошто
смо се у овом делу рада концентрисали на субјунктивне да-допуне, односно субјунктивни маркер да, поред саме намерне семантике (28–29), издвајамо и различите глаголе и именице који се налазе у управним реченицама, а при томе служе за постизање субјунктивне семантике: глагол
трудити се (30), именицу намера (31), циљ (32), а успевање у намери најчешће се означава глаголом успети (33) и именицом успех (34).
(28) Збили су се једно уз друго да им буде топлије (Капор 1976: 39).
(29) Додуше, некад идем испред радње, некад касним, али све то
чиним <да би> теби било занимљивије, да више уживаш у причи (Мирјана
Новаковић, Страх и његов слуга).
(30) <> запамти анегдоте и имена важних личности (Џејн
Остин, Гордост и предрасуда).
(31) Рекла сам му да ми је <намера да> снимам све до последњег
тренутка (Владимир Арсенијевић, Предатор).
(32) Први меёународни фестивал „Лут-фест 2000―није такмичарског карактера и има за <> позориште приближи најмлаёим становницима Српског Сарајева (Политика, 26. 9. 2000).
(33) Али, ствар је у овоме: ми нисмо довољно богате ни из довољно
високог сталежа за њих; и она утолико више жели да добије госпоёицу
Дарси за свог брата, што мисли да би његова женидба с њом олакшала
њој да <успе да> се уда за њеног брата (Џејн Остин, Гордост и
предрасуда).
(34) Тодовићева каже да је у условима светске кризе и
заустављања инвестирања у нашу земљу, <успех да> стандард
запослених и пензионера остане исти, односно да не доёе до драстичног пада њиховог материјалног положаја (Политика, 20. 12. 2009).
Исказивање претпоставке такоёе упућује на субјунктивну семантику. Ради се о томе да кад год се нешто претпоставља, није сигурно да је
тако нешто заиста и случај у актуелном свету. Тако субјунктивно значење
поред глагола претпостављати и именице претпоставка може иницирати
и глагол очекивати (35) у управној клаузи.
(35) Бранковић <> се једнога дана састане с њиме и да уз његову
помоћ дозна или постигне неку ствар до које веома држи (Милорад
Павић, Хазарски речник).
Субјунктивно значење изражавањем неизвесности могуће је постићи и именицама попут покушај (36) и глагола типа покуша(ва)ти (37–
38), предложити (39).
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(36) Прва реакција контролора био је смушени, слаби <> заштити
приватност свог британског клијента – једне од најцењенијих муштерија
аеродрома (Ден Браун, Да Винчијев код).
(37) <> вас вратим на безбедно већ последњих неколико сати (Ден
Браун, Да Винчијев код).
(38) Он <> замисли лимб, и то беше тек ништавило; а ако лимб
одиста беше тек ништавило, онда би, значи, једно биће смештено у лимб
постојало у некој врсти не-постојања (Даглас Адамс, Аутостоперски
водич кроз галаксију).
(39) Он им <> узму апартман на спрату, две собе и купатило, удаљен од ресторана (Давид Албахари, Судија Димитријевић).
За субјунктивност се везује и став говорника, а карактеришу га
изрази попут лако је, тешко је, добро је, лепо је (40–42).9
(40) <> урбанистичке промене у Београду до 2021. године изражавамо у хектарима и разним економским показатељима, још је боље кад
то чинимо посебном обрадом 49 урбанистичких целина (Политикин
културни додаци, 2002).
(41) <> се наши државни односи вреднују кроз то питање (www.rts.rs, 20. 5. 2009).
И поредбене реченице са спојем као да (42) уско су повезане са
субјунктивном семантиком и такоёе се односе на скуп могућих светова.
(42) А изгледаш ми <као да> си у великој невољи (Мирјана Новаковић, Страх и његов слуга).
Код PRO типа субјунктива издвајамо и да-допуне фазним глаголима (43–44). Њима се не означава радња остварена у актуелном свету, већ
само једна њена фаза. Напомињемо да се ове субјунктивне допуне налазе
на нижем делу скале субјунктивности.
(43) Маслачак ускоро <> трули (Нил Грифитс, Патрљак).
(44) <> судим као да се ништа није десило, закључио је Јовчић.
(Политика, 11. 11. 2000).
Поред субјунктивних да-допуна, о којима је било и највише речи,
субјунктивне зависне клаузе могу бити и адноминални модификатори или адвербијални додаци. Наглашавамо да постоје тумачења која повезују допунске и релативне клаузе тако што се допунске сматрају посебном врстом
релативних (Арсенијевић 2009).
Субјунктивни релативи односе се на „особине унутрашњих аргумената или додатака двеју група глагола који изражавају активност агенса (често говорника) истичући намеран захтев или добијање неодреёеног објекта, на који се односи глагол захтевања или аквизиције“ (Бужаровска,
Мишеска Томић 2008: 1–2) и представљају комбинацију функције модификатора и намере, циља. Прва поменута група глагола обухвата тр9

Односом везника да и што у вези са субјунктивношћу нећемо се бавити
у овоме раду.
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ажити и оне сличне њему, а друга наћи, њему сличне и егзистенцијалне
глаголе. Представљено општим обрасцем, реченица са субјунктивним
релативом може се показати моделом (45).
(45) Xi жели да proi/j добије/набави // наёе/пронаёе Y које је притом
Y специфично по нечему (за Xi, Xj)10 (Бужаровска, Мишеска Томић 2008: 2).
У српском језику субјунктивни релативи не морају нужно садржати
релативизаторе (који, која, које, који) анафоричке у односу на именицу или
именичку фразу на коју се и цела субјунктивна реченица односи, већ могу
садржати и спојеве попут (а) да.
(46) [pro/он/она/] Тражи [малу торбу]i а да PROi има пуно преграда.
Одлика субјунктивних релатива често је да неодреёеном предмету,
неодреёеној особи или појави додају нову информацију супротстављену
прототипичној пресупонираној особини именичке фразе коју модификују
или посебно спецификовану нечим што није најтипичније, али не мора
бити у супротности са прототипским (мала торба – велики број преграда).
Реченице са спојем а да попут (46) у српском језику имају два читања: финално и релативно. Због тога наглашавамо да мислимо на оно које је релативно.
У поменутим примерима субјунктивност контекста чини да је постојање одговарајућег објекта, односно представника описане групе/класе
несигурно. Субјекат тражи нешто што би имало те особине, али није сигуран да то постоји. Да је употребљена обична релативна клауза (47),
била би присутна јака или слаба импликација да објекат са поменутим
особинама постоји у актуелном свету.
(47) [pro/он/она/] Тражи [малу торбу]i која PROi има пуно преграда.
Опозицију фактивно–пропозиционално издвајамо на примеру
реалних и иреалних условних речеица. Прве могу бити фактивне или пропозиционалне, а друге су увек пропозиционалне. То значи да су ове две
врсте условних реченица с једне стране семантички супротстављене (када
се ради о фактивним значењима), а с друге стране се преклапају (када је реч о пропозиционалним значењима):
(48) Ако Томислав Јовановић није постао министар просвете, неко
други јесте.
(49) Да Томислав Јовановић није постао министар просвете, неко
други би.
У примеру (48) јавља се реалан услов и присутно је значење слабе
субјунктивности. Изречен је у тренутку када још увек није било извесно ко
је постао министар просвете и наведена реченица има модално значење.
Иако је модална, она је само заинтересована за актуелни свет, што јој ускраћује јаку субјунктивност. Самим тим што се не зна ситуација у
10

У наведени образац додали смо коиндексацију.
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актуелном свету, она говори о могућим световима, на позадини питања којој групи могућих светова припада актуелни – оној где је услов задовољен
или оној где није.
Пример (49) има јако субјунктивно значење. У њему је присутан иреалан услов. Он не само што, као и претходни пример, говори о могућим
световима већ јако имплицира да, о питању задовољавања услова, светови
о којима говори не припадају истој групи којој припада актуелни свет. Изречен је у тренутку када се већ зна да је Томислав Јовановић (у актуелном
свету) већ постао министар просвете.
Наведене реченице разликују се по количини и типу позадинских информација. Реченица (48) је неутрална и говори о конкретној ситуацији у
актуелном свету, а реченица (49) пресупонира незадовољен услов и говори
о општим законитостима везаним за испуњење услова, тако што описује
све (неактуелне) светове у којима је услов испуњен као оне у којима и последица постоји.
Што се тиче условних реченица са везником ако, оне показују
структурну двозначност. У једном случају ради се о правом услову (50), а у
другом се (51) на основу дискурса претпоставља да је нешто случај:
(50) Ако је у Италији лоше време, путоваћемо тамо када се побољша.
(51) Ако си стварно научио лекцију, јави се одмах да поправиш оцену.
4. Закључак
Почетна, уопштена дефиниција субјунктивне семантике била нам
је: „максимални скуп значења која се у језицима са морфолошким субјунктивом могу наћи изражена уз субјунктивно маркирање“. Као што смо поменули, ни сви језици са морфолошки маркираним субјунктивом немају
потпуно исте субјунктивне контексте, већ има мањих разлика због различито подељене скале субјунктивности. Иако преглед субјунктивних значења није био исцрпан, на основу синтаксичко-семантичке анализе примера у овом раду показујемо да да-допуне (као и релативне и кондиционалне клаузе) можемо издвојити као класу дефинисану субјунктивним
значењем у српском језику.
У раду смо на основу категорије субјунктива на морфолошком
нивоу проучавали његове еквиваленте у српском језику, језику који нема
морфолошки маркиран субјунктив, већ га остварује на синтаксичком
нивоу. Субјунктив на нивоу семантике постоји у свим језицима, али је у једнима маркиран морфолошки, у другима синтаксички, а у трећима је само
лексички изражен. Пошто смо се у раду првенствено бавили субјунктивним значењем да-допуна у српском језику, показали смо да је да у њима маркер субјунктивности. Ипак, и други везници могу се повезати са
значењем слабе субјунктивности (попут условних реченица са везником
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ако), али при томе и остале реченичне „околности“ – сâм контекст, информација подразумевана у дискурсу и глаголски облици употребљени у тој
реченици (попут потенцијала, футура II и сл.) доприносе субјунктивном значењу.
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Aleksandra A. Janić

SOME SUBJUNCTIVE CONSTRUCTIONS
IN SERBIAN LANGUAGE
Summary
The aim of this paper is to introduce the typical subjunctive contexts in
Serbian language and syntactico-semantical analysis of subjunctive constructions. The examples are dominantly excerpted from the Corpus of contemporary
Serbian language. From the aspect of the generative grammar, the meanings associated to the syntactic subjunctive are: wish, hope, assumption, doubt, indirect command, intention, uncertainty, necessity, possibility, speakers‟ attitude –
precisely those meanings are also in connection with the morphologically marked subjunctive in Spanish, Italian, and French. From the semantic point of view, the subjunctive is in relation to an action for which it is not certain whether
or not it will be accomplished. Regarding the certainty of those actions being accomplished, they can be presented on a scale between the following meanings:
[+unreal] and [+real], disregarding the latter. The propositional contents are subjunctively marked in almost every language with a morphologically marked
subjunctive, while the factive ones are subjunctively marked only in some such
languages. In this paper we label the first contents as the strong subjunctive
contents, and the second ones as the weak subjunctive contents. Both are connected to the set of possible worlds. From the syntactic point of view, this paper
mostly tackles the subjunctive da-complements of both pro and PRO type, and to a lesser extent the subjunctive relative clauses (with link a da) and conditional
clauses.
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GLAGOLSKI VID I TIP GLAGOLSKE SITUACIJE U
ENGLESKOM I SRPSKOM JEZIKU
Apstrakt: U radu su date osnovne karakteristike glagolskog vida i tipa glagolske situacije (akcionsart) u srpskom i engleskom jeziku. Kao osnova za interpretaciju tipa
glagolske situacije sve više se uzima u obzir klasifikacija ovih kategorija koju je izvršio
Zeno Vendler. Nakon definisanja osnovnih pojmova o fiziĉkom i gramatiĉkom vremenu,
glagolskom vidu i tipu glagolske situacije, dat je pregled prouĉavanja ovih glagolskih
kategorija u serbokroatistiĉkom i anglistiĉkoj literaturi. U radu se takoĊe prikazuje podela glagolskih situacija na stanja, aktivnosti, dostignuća i ostvarenja koje su nastale
interakcijom izmeĊu binarnih opozicija stativnost, trajanje i teliĉnost. Neke osobenosti
engleske glagolske fraze koje utiĉu na kategorisanje glagolskih situacija date su u poslednjem odeljku.
Kljuĉne reĉi: aspekt, akcionsart, Vendlerova klasifikacija, pregled prouĉavanja
aspekta, kontrastivna analiza.

Vreme je univerzalni, neligvistiĉki koncept saĉinjen od tri elementa:
prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Glagolsko vreme (tense) je lingvistiĉka kategorija koja povezuje oblik glagola sa vremenskom dimenzijom u stvarnosti (Quirk et al. 1976: 40).
Gledano iz ugla morfologije, engelski jezik izraţ ava samo dva tipa vremena, prošlo (past tense) i sadašnje (present tense) vreme, dok se za izraţ avanje budućeg vremena koriste perifrastiĉni izrazi sa modalnim glagolima i
glagolskom osnovom.
Glagolsko vreme odreĊuje mesto glagoske situacije u vremenskoj dimenziji u stvarnost i odreĊuje se u odnosu na neki referentan trenutak, najĉešće trenutak govora, koji se još naziva i deiktiĉki centar. Glagolsko vreme je,
dakle, deiktiĉka kategorija1. Pri tome sadašnje vreme je ono koje se dešava u trenutku govora, prošlo vreme ono koje se dešava pre trenutka govora, a buduće
posle.
Glagolski vid (aspect) je glagolska kategorija koja sagledava unutrašnju
vremensku strukturu u glagolskom izrazu (Comrie 1976: 3). Etimologija reĉi
aspekt (imenica koja je izvedena iz latinskog aspicere, koja je, pak, nastala od prefiksa ad i osnove specere a ima znaĉenje 'gledati u nešto') govori o tome da ova gramatiĉka kategorija posmatra dešavanje unutar glagolske situacije. Goedsche (1940: 190) konstatuje da perfektivni glagoli oznaĉavaju situacije koje su „se
*
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Deiksa (eng. deixis) je odreĊenje bazirano na izrazu koji se interpretira kao relativno u odnosu na neki (obiĉno) vanjeziĉki kontekst kao što je lice u odnosu na koje se
izraz odnosi, vreme i mesto govora, itd.
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dogodile“. Govornik sagledava situaciju u svojoj totalnosti odnosno kao celinu,
bilo u prošlosti ili budućnosti. Imperfektivni glagoli, s druge strane, situaciju
gledaju kao „dogaĊajuću“ u sadašnjosti, prošlosti i budućnosti.
Dok se u poĉetku smatralo da je glagolski vid tipiĉno kategorija koja
odreĊuje glagolski izraz u slovenksim jezicima, nakon obimnijih tipoloških studija došlo se do zakljuĉka da se neki univerzalni pogledi mogu primeniti na
glagoske izraze u drugim jezicima2. Comrie (1976) nalazi da je opšte usvojeni
termin za obeleţa vanje vidske opozicije perfektivnost/imperfektivnost. Pri tome,
perfektivnost treba shvatiti kao predstavljanje situacije kao nerastavljive celine, ĉiji se poĉetak i kraj nalaze u istoj taĉki. S druge strane imperfektivnost se
posmatra kao struktura, odnosno situaciju je moguće analizirati na faze u razvoju, gde se moţ e uoĉiti samo poĉetak ili samo završetak radnje. Ovakvo odreĊenje
će biti osnova za sagledavanje glagolskih situacija u ovom radu.
Tip glagolske situacije (eng. Aktionsart) tiĉe se semantiĉkih karakteristika glagola. Tip glagolske situacije je leksiĉka kategorija koja se odnosi na
naĉin realizacije glagolske situacije, na prirodu te situacije i predstavlja njene
objektivne karakteristike (Novakov 2005: 26). U mnoštvu klasifikacija tipa glagolske situacije najodreĊenija je ona koju je dao Vendler (1967), te će se do
kraja ovog rada koristiti u opisivanju dvoĉlanih glagola u engleskom jeziku.
1. Pregled prouĉavanja glagolskog vida i tipa glagolske situacije u tipološkim studijama
U poslednje tri-ĉetiri decenije glagolski vid i tip glagolske situacije
obraĊivani su u brojnim tipološkim studijama, podjednako u engleskom i u
srpskom jeziku. U njima je dat opšti pregled glagolskog vida i tipa glagolske situacije ne samo u ova dva jezika, kao i u drugim jezicima. Postavke definisane na
uzorku od nekoliko jezika (npr. slovenskih) mogu biti primenjene na glagolske
sisteme mnogih jezika.
Za Bernarda Komrija aspekt je naĉin posmatranja unutrašnje vremenske
strukture neke radnje. (Comrie 1976: 3). Ovaj autor navodi da se glagolska
radnja moţ e posmatrati na dva naĉina kao celina (whole) i kao struktura (structure). Struktura podrazumeva posmatranje i stavljanje naglaska na unutrašnjih
segmenata situacije, dok je za celinu karakteristiĉno posmatranje spolja, bez sagledavanja unutrašnjeg razvoja (Comrie 1976: 4). Comrie razlikuje glagolski vid,
koji bi podrazumevao gramatikalizaciju unutrašnje temporalne strukture i akcionsart, koji se odnosi na leksikalizaciju vremenskih znaĉenja, pri ĉemu
napominje da je u slovenskim jezicima ta leksikalizacija sprovedena na nivou 2

Izuĉavanje aspekta u germanskim jezicima prvi je pokrenuo Jakob Grim. Interesantno je da on nije sagledavao aspekt u semantiĉkim kategorijama koje se danas koriste za opisivanje ove pojave. On je posmatrao vezu izmeĊu prostih i izvedenih glagola
na naĉin na koji se to radi u slovenskim jezicima. Grim je nemaĉke prefikse ver-, be-,
hin-, durch-, itd. (prefiksi po-, do-, na- itd. u slovenskim jezicima) tumaĉio kao nosioce
perfektivnog vida, a glagole bez prefiksa smatrao imperfektivnim (Katalin 2011: 114).
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lekseme, to jest, postupcima morfologije za graĊenje i izvoĊenje reĉi. Za akcionsart Comrie daje distinktivna obeleţ ja koja se odnose na binarne opozicije trajnost/trenutnost, prisustvo/odustvo cilja i statiĉnost/dinamiĉnost. Comrie piše da
su kategorije glagolskog vida i akcionsarta u meĊusobnoj zavisnosti i da je nakada potrebno da se pri izboru lekseme vodi raĉuna o semantiĉkim vrednostima
glagolske reĉi.
Östen Dahl je u svom prouĉavanju aspekta i akcionsarta pošao od korpusa koji se sastoja od generiĉkog upitnika kojim su prikupljeni podaci iz oko 60
jezika sveta. Njegov prototip saĉinjavaju aspektne kategorije perfektivnosti/imperfektivnosti, progresivnost i uobiĉajenost. Polazeći od rezulteta B. Komrija, on je interpretirao podatke saglasno svojim nalazima.
Tako Dahl kao prototipsku perfektivnost smatra jedan dogaĊaj koji se
uzima kao celina, koji ima jasno definisan ishod i koji je najĉešće lociran u prošlosti. Prototipska progresivnost, s druge strane, jeste aktivnost koja je u toku,
a znaĉenje progresivnosti postoji kao komponenta u tridesetak jezika u korpusu
(Novakov 2005: 14).
Dahl tvrdi da nije uvek lako odvojiti aspekt i akcionsart, kao ni modalitete njihovog izraţa vanja. Posle pregleda stanja u jezicima, ovaj nauĉnik vrši podelu glagolskih situacija na dinamiĉne i stativne. Dinamiĉne situacije zatim
grupiše na one koje teţ e cilju i one koje ne teţ e cilju (bounded i unbounded). (Dahl 1987: 29, prema Novakov 2005: 14).
U eseju „Verbs and Times“ Zeno Vendler daje svoje viĊenje problema o
temporalnim zakonitostima unutar glagolske situacije. On polazi od postavki Aristotela, koji je pišući o pravilima u jeziku, primećuje da postoje dva tipa situacije kinesis (radnje koje podrazumevaju samo pokret) i enérgeia (situacije koje podrazumevaju i kulminaciju, pored pokreta).
Pozivajući se na nekoliko jeziĉkih testova, Vendler sve glagolske situacije deli na stanja, aktivnosti, ostvarenja i dostignuća. Distinktivna obeleţ ja
ĉijom kombinacijom je moguće ostvariti ove tipove situacija su prisustvo ili odsustvo: stativnosti, cilja i trajanja.
2. Pregled prouĉavanja aspekta i akcionsarta u opštim priruĉnicima
Henry Sweet u svojoj A new English Grammar (1955), piše da se situacije dele na nezavršene (incomplete) i završene (complete). Razmatrajući
glagolski vid i glagolsko vreme, Sweet piše o kratkom i dugom vremenu (short
and long tenses).Duga vremena on grupiše na trajna (continuous) i ona koja
oznaĉavaju ponavljanje (recurrent). Uz njih, on pominje i trenutna (point tenses)
i inhoativna (inchoative) vremena.
U svom delu The Philosophy of Grammar (1924) a još više u A Modern
English Grammar (1961–1965) Otto Jespersen navodi sledeće vidske opozicije
aorist/imperfekat,
konkulzivnost/nekonkluzivnost,
trajnost/trenutnost,
završenost/nezavršenost, jednokratnost/višekratnost, stabilnost/promenljivnost i
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rezultativnost/nerezultativnost. Dakle, on ne pominje glagolski vid generalno,
već pojedine vidske kategorije kao delove glagolske radnje.
Etsko Kruisinga u svojoj gramatici A Handbook of Present-day English
(1931), govori o glagolskom vidu koji, kako navodi, prvenstveno postoji u slovenskim jezicima, dok u drugim jezicima ne postoje sredstva da se ovo
znaĉenje iskaţ e. On istiĉe postojanje leksema u engleskom jeziku koje se mogu
povezati sa glagolskim vidom (poput sit i sit down). TakoĊe, morfološki nepovezane reĉi mogu ĉiniti takve parove (kao npr. strike – hit, say – tell). Napokon, postoje glagoli koji samim svojim znaĉenjima oznaĉavaju više vidskih
opozicija (think).
U svojoj studiji English Grammar, George Crume razlikuje tri para vidskih znaĉenja: (I) terminatovno (terminame), (II) progresivno (progressive),
(III) trenutno (point action). Terminativno znaĉenje implicira glagolske situacije
koje su predstavljene kao celine ili one koje nose znaĉenje uobiĉajenosti, progresivnost da radnja nije realizovana do kraja, a trenutnost oznaĉava kratke radnje
koje se dele na ingresivne (ingressive) koja oznaĉava radnju ĉiji je poĉetak
formalizovan, i efektivne (effective), radnje sa formalizovanim završetkom.
U svojoj knjizi The English Verb (1988) Frank Robert Palmer uvodi razliku izmeĊu glagolskog vida, gde svrstava progresivne i neprogresivne radnje i
faza (phases) gde svrstava past, present i future perfect. Po Palmeru faza perfekta je glagolska situacija koja je poĉela pre nekog trenutka i traje (barem) do
tog trenutka.
Randolf Quirk, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech i Jan Svartvik su
autori sveobuhvatne gramtike A Grammar of Contemporary Enlgish (1985), u kojoj iznose neke stavove o glagolskom vidu i tipu glagolske situacije. Naime,
oni u vidske parove svrstavaju progresivne/neprogresivne i perfekatske/neperfekatske oblike. Njihova glavna podela situacija je na stativne i dinamiĉke, jer
ova opozicija ima uticaja na sintaksiĉko ponašanje glagolskih leksema, izmeĊu
ostalog mogućnost da se jave u progresivnom obliku.
Laurel Brinton u svojoj monografiji The Development of English
Aspectual Systems (1988) jasnije prikazuje razliku izmeĊu glagolskog vida i akcionsarta. Ona navodi da je glagolski vid gramtiĉka kategorija a akcionsart leksiĉka kategorija. Pod glagolskim vidom ona podrazumeva govornikovo viĊenje
glagolske situacije i to da ona moţ e biti završena, u toku, ili se moţ e ponavljati.
Akcionsart iznosi, po autorki, prirodu glagolske situacije, odnosno uvodi obeleţj a poput dinamiĉnosti, stativnosti, trajanja, teliĉnosti, itd. Ona daje klasifikaciju
engleskih vidskih i liĉkih parova, koje povezuje sa Vendlerovim tipovima.
U serbokroatistiĉkoj literaturi o glagolskom vidu su pisali Vuk Stefanović Karadţ ić koji je na odrednice svog Rijeĉnika (1818) stavljao oznake za
svršenost glagola. Tako su glagoli obeleţ avani sa savršitelni (verba perfectiva) i
nesavršitelni (verba imperfectiva). Njegove podele drţ ao se i Đuro Daniĉić u
Maloj srpskoj gramatici (1850). Tomo Maretić u Gramatici i stilistici hrvatskoga ili srpskoga jezika (1899) glagole deli na svršene i trajne, a trajne na
neprekidne (durativne) i uĉestale. Aleksandar Belić u svojim delima (izmeĊu o278
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stalih O jeziĉkom razvitku, 1958) bavio se problemima glagolskog vida. On je za
slovenski vid tvrdio da je morfologizovan i da je još u praslovenskom jeziku glagolski izraz posedovao iste morfološko-semantiĉke osobine. Mihailo Stevanović
je u dvotomnoj gramatici Savremeni srpski jezik (1979) glagolski vid doveo u
vezu sa vremenskom ograniĉenošću radnje. Kada je u pitanju glagolski lik on je
naveo preko dvadeset ovakvih razliĉitih tipova situacije, što terminu glagolski
lik daje svojstva termina akcionsart (Novakov 2005: 20).
Đuro Grubor u studiji Aspektna znaĉenja (1953) takoĊe uoĉava nejednakost izmeĊu perfektivnih i imperfektivnih glagola. On meĊutim pravi razliku izmeĊu razvojnih ili R-glagola i glagola stanja ili S-glagola. Razvojni glagoli,
istiĉe, podrazumevaju nekakvu promenu na subjektu ili objektu radnje; S-glagoli
pretpostavljaju da se neko ili nešto nalazi u odreĊenoj situaciji, da poseduje odreĊene osobine, pri ĉemu ne dolazi ni do kakve promene, osim u toku vremena.
Perfektivni R-glagoli imaju karakteristike kompletne izvršenosti cele radnje ili nekog njenog dela, dok imperfektivni R-glagoli govore da je vršenje radnje u
toku. S druge strane, perfektivni S-glagoli znaĉe okonĉanje trajanja nekog stanja,
a imperfektivni S-glagoli pokazuju stanje u kome se neko/nešto nalazi (Grubor
1953, u Novakov 2005: 20). Grubor u svojoj studiji ne pominje eksplicitno
nijedan termin koji bi oznaĉavao akcionsart, ali u podeli glagola po koliĉini izvršenosti on pominje termine kao što su pantivnost, totivnost, inhoativnost, finitivnost, deminutivnost, augmentativnost, majorativnost, intenzivnost, sativnost,
supstantivnost i dr. koji se kod drugih autora (RiĊanović 1976, izmeĊu ostalih)
svrstavaju pod termin akcionsart ili tip glagolske situacije. Grubor, takoĊe,
pominje neke specifiĉnosti odreĊenih glagolskih grupa. Tako za S-glagole tvrdi
da se ne mogu naći sa prilozima brzo, sporo, budući da oni ne podrazumevaju
razvitak (Grubor 1953: 8, prema Novakov 2005: 22).
Uz već pomenutu ĉinjenicu da je Midhat RiĊanović u svojoj A Synchronic Study of Verbal Aspect in English and Serbo-Croatian (1976) jasno razdvojio pojmove glagolski vid i akcionsart, treba primetiti da autor formuliše
glagolski vid kao „deljivost ili nedeljivost vremenske dimenzije glagolske situacije, a ne duţ ina ili kratkoća tj. svršenost i nesvršenost“ (RiĊanović 1976: 83).
Stoga RiĊanović uvodi termine totivnost i netotivnost za radnje koje su deljive na segmente i radnje koje to nisu. RiĊanović daje sekundarnu i tercijarnu podelu
glagolskog vida.
3. Tip glagolske situacije po Vendleru
Vendlerov pristup, dopunjen radovima L. Brinton, podrazumeva ĉetiri
kategorijalne opozicije koje opisuju sve glagolske situacije. To su ±stativnost (stativity), ±trajanje (duration), ±cilj (telicity)i ±voljnost (voluntarity). Novakov
(2005: 26) piše da je kategorija voljnosti već ukljuĉena u kategoriju stativnosti,
te se konaĉan aparat za kategorizaciju tipa glagoslske situacije sastoji od obeleţ ja ±stativnost, ±trajanje i ±cilj. Pošto će ova obeleţ ja biti korišćena za opisivanje
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tipa glagolske situacije i u engleskom i u srpskom, to će se u sledećim redovima
pristupiti njihovom objašnjenju baziranom na Novakov (2005):
a) distinkitvno obeleţ je +stativnost odnosi podrazumeva odustvo razvoja procesa u glagolskom izrazu. Stativnost, takoĊe ne podrazumeva segmente kakvi se mogu naći u dinamiĉnim situacijama i koji dovode do njihove promene.
Kod stativnosti postoji samo trajanje odreĊene radnje u vremenu bez promena.
Ukoliko postoje razvoj i segmenti glagolska situacija ima obeleţ je -stativnost;
b) distinktivno obeleţ je +trajanje pokazuje da situacija traje odreĊeno,
duţ e ili kraće vreme, a obeleţ je -trajanje govori da se situacija završila u
jednom trenutku i
c) distinktivno obeleţ je +cilj oznaĉava da situacija teţ i cilju, to jest, da
postoji završni segment radnje kojim se situacija prirodno završava. Obeleţ je cilj podrazumeva odsustvo ovakve osobine.
Za proveru glagolskih situacija i njihovu klasifikaciju u Vendlerove
klase (o kojima ce biti reĉi u daljem radu) koriste se nekoliki testovi provere.
Testovima koliko dugo/za koliko dugo (How lond did it take to V/For how long did V) ispituje se postojanje završnog segmenta radnje kojim se radnja
prirodno okonĉava, to jest cilja. Stanja po definiciji nemaju cilj, te stoga ovo
obeleţ je pokazuje da je prisutno obeleţj e +stativnost, a sekundarno moţ e da
oznaĉava i trajnost radnje (+trajnost). Test sa priloškim odredbama (za) X
vremena (for X time / in X time) takoĊe ukazuju na postojanje obeleţ ja +cilj, a
prilozi tipa brzo, namerno ukazuju na postojanje distinktivnog obeleţ ja
+dinamilnost, pošto se ovi prilozi ne javljaju uz stativne radnje. Poslednji test
Ako neko prestane da V, onda je on V (If one stops V-ing then one did V) daje uvid u postojanje završnog segmenta, i ispituje da li su u pitanju segmenti istog kvaliteta. Ovaj test proizvodi moguća obeleţ ja +trajanje.
Data distinktivna obeleţ ja u kombinaciji sa izloţ enim testovima
posluţ iće nam za klasifikaciju tipova glagolske situacije u srpskom i engleskom.
Testovi su u originalu primenjivani na englski jezik, a sa neizbeţ nim modifikacijama primenićemo ih i na srpski.
Vendlerova klasifikacija podrazumeva ĉetiri tipa glagolske situacije:
stanja (states), aktivnosti (activities), postignuća (achievements) i ostvarenja
(accomplishments).
3.1 Stanja
Stanja su vrsta aktivnosti koja se ne razvijaju, već samo traju u vremenu.
Stanja su tip glagolske situacije koje stoji nasuprot svim ostalim glagolskim
situacijama svojom osobinom da se na subjekat i objekat glagolske radnje ne vidi primetna promena stanja (Katalin 2011: 140). Inherentna svojstva ovog tipa
glagolske situacije po mišljenju mnogih autora (Vendler 1967, Comrie 1976, izmeĊu ostalih) su (I) trajanje i homogenost, (II) odustvo promene, granica, agentivnosti. Prema Brinton (1988, citirano u Katalin 2011: 146) stanja se mogu podeliti na:
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(I) glagole odnosa i stanja: be, have, appear, belong to...
(II) glagole kognicije: emiocionalne i intelektualne: assume, believe, care, detest, dislike...
(III) glagoli fiziĉke percepcije: see, hear, sound, smell, taste,...
(IV) aspektualno dvosmisleni glagoli: compare, cosider, depend on...
(V) lokativni glagoli: sit, stand, lie, sleep...
Budući da nemaju unutrašnju vremenski strukturu stanja se ne mogu deliti na segmente. Za stanja se moţ e reći da nisu dinamiĉna, to jest, da ulaganje energije u njihovo izvršenje nije potrebno. Postoji inicijalno ulaganje energije u
pokretanje stanja, ali se taj segment iskljuĉuje iz okvira ovog tipa glagolske situacije. Engleski glagoli poput hold (zapremati), know (znati), love (voleti) su primeri stanja. Distinktivna obeleţ ja koja karakterišu stanja su +stativnost, +trajanje, -cilj. Konaĉno, stanja odlikuje i to da ne mogu biti u progresivnim
vremenima i da ne mogu biti perfektivizovana.
Testovi primenjeni na stanja pokazuju da se ona ne koriste sa pitanjem
How long did it take to V (Koliko dugo je trebalo da V), niti sa pitanjem For how
long did someone V?, pošto ne teţ e cilju i nemaju završni segment kojim bi se okonĉala situacija. Pitanje Koliko dugo je neko V se moţ e postaviti, jer ono
odreĊuje samo trajanje situacije bez implikacije o mogućem cilju. Uz to, stanja
se ne modifikuju izrazom in X time, zbog nepostojanja cilja, već izrazom for X
time. Ne mogu se, takoĊe, sa stanjima koristiti modifikatori fast, quickly, itd. jer
stanja ne zahtevaju ulaganje energine u izvršenje, tj. nemaju dinamiĉan karakter.
Test kondicionala se moţ e koristiti. Stanja po prirodi imaju segmente, ali mogu da traju odreĊeno vreme. Pošto su svi njihovi segmenti jednaki po kvalitetu, stanje se moţ e prekinuti u bilo kom trenutku a da se ne naruši kvalitet same situacije.
3.2 Aktivnosti
Aktivnosti su glagolske situacije koje podrazumevaju strukturu koja ima
jednake segmente. Zbog toga aktivnosti nemaju završni segment, to jest, ne teţ e
ka cilju. Aktivnost se moţ e prekinuti u bilo kom trenutku, a radnja koja se do
tada izvršavala ima kvalitet izvršene radnje.
Imajući u vidu distinktivna obeleţ ja aktivnosti moţ e se reći da su one stativne, +trajne i -teliĉne (bez cilja).
Primenjujući testove za proveru moţ emo zakljuĉiti da se aktivnosti ne javljaju sa pitanjima How long did it take to V (Koliko dugo je trebalo da V) što
pokazuje da one nemaju završni segment i ne teţe prirodnom cilju. Postoje i modifikacije ovog testa: Koliko dugo/Koliko vremena je neko V ili Za koliko dugo/Za koliko dugo vremena je neko V. Prvi par pitanja moţe se koristiti sa
aktivnostima, jer podrazumeva samo trajanje, bez dostizanje cilja, dok se drugi
par pitanja ne koristi, jer odgovori na ova pitanja podrazumevaju cilj, odnosno
teţn ju situacije završetku. TakoĊe, aktivnosti se ne koriste sa modifikatorima in
X time, jer ova priloška odredba podrazumeva da je nešto završeno (teţ nja cilju),
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već se koristi priloška odredba for X time, koja implicaira samo trajanje radnje.
Test kondicionala If someone stops doing X then some did X moţ e se primeniti na aktivnosti kod kojih su svi segmenti jednaki po kvalitetu i prekid trajanja situacije ne narušava prirodu situacije, tj. „situacija se jeste vršila“.
3.3 Ostvarenja
Ostvarenja su tip glagolske situacije koja nisu po svom sastavu homogena. Ona sadrţ e segmente razvoja situacije, kao i finalni segment koji oznaĉava
prirodni završetak. Gledajući distinktivna obeleţ ja, ostvarenja su glagolske
situacije koje su -stativne, +trajne i +teliĉne (teţ e cilju). Engleske fraze poput draw a circle, run a mile spadaju u ostvarenja.
Testovi za diferencijaciju glagolskih situacija primenjeni na ostvarenja
pokazuju da sa ostvarenjima moţe mo koristiti test How long did it take to V,
pošto one teţ e prirodnom završetku – imaju cilj. Pitanja Za koliko dugoje neko V
se takodje koriste iz istih razloga, ali su pitanja Koliko dugo je neko V se ne
mogu koristiti. Što se tiĉe adverbijalnih modifikatora for X time i in X time,
ostvarenjima odgovara modifikator in X time, jer postoji završetak situacije a ne
modifikator for X time. Pošto stanja nemaju homogene segmente, test sa kondicionalom If one stops Ving, one did V daje negativan rezultat, jer prekidom situacije i nedostizanjem cilja ostvarenje gubi kvalitet izvršene i potpune situacije.
3.4 Dostignuća
Dostignuća se uvršćuju u situacije koje traju kratko, jedan trenutak, nakon ĉega dostiţ u svoj cilj i prirodno se završavaju. Engleski glagoli poput sit
down (sesti), kick itd. spadaju u dostignuća. Gledano sa aspekta distinktivnih
obeleţ ja, dostignuća su -stativna, -trajna i +teliĉna (teţ e cilju).
Pitanje How long did it take to V, primenjeno na dostignuća daje drugaĉiji odgovor. Naime odgovor na ovo pitanje odnosi se na vreme koje je trajalo pre izvrešenja same radnje, jer je sama radnja trenutna. Isto je i sa testom modifikatorima in X time. Test sa kondicionalom se ne primenjuje, zbog trenutnosti
glagolske radnje, već njegova modifikacija As soon as someone Vs, one has Ved
(Ĉim neko poĉne da realizuje V, on jeste realizovao V).
4. Neke osobenosti engleske glagolske fraze
Jedna od glavnih karakteristika aspektualnog sistema engleskog jezika je
to da se tip glagolske situacije odreĊuje na sintaksiĉkom nivou. Tako pored osim
same glagolske lekseme, na tip glagolske situacije imaju upliv i drugi faktori.
Kod katenativnih konstrukcija kao u Mary began to run. postoje dve glagolske situacije i prema tome dva tipa glagolskih situacija. Po Novakovu
(2005: 100) takve situacije bi trebalo posmatrati kao zasebne. Tako prva glagolska leksema daje informaciju o tome da li je u pitanju poĉetak, nastavak ili za282
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vršeta glagolske situacije, dok druga daje semantiĉko upotpunjenje, to jest, karakter celokupne radnje. Pored katenativnih konstrukcija tip glagolske situacije
se moţ e izraziti i prefiksima, fraznim glagolima i posebnim sintaksiĉkim konstrukcijama.
Kada se gledaju osnovne glagolske lekseme, moţ e se zapaziti da u
engleskom, kao i u srpskom, svaka leksema spada u odreĊeni tip glagolske situacije. Većina osnovnih glagola u engleskom jeziku spada u aktivnosti i stanja,
manje u dostignuća (isto: 101). MeĊutim, sintaksiĉki kontekst moţ e da promeni
vrednosti distinktivnih obeleţ ja glagolskih situacija.
Kada gledamo subjekat u reĉenici, on moţ e da ima uticaja na tumaĉenje
glagolske situacije, ali nema uticaja na tip glagolske situacije. Objekat, s druge strane, odnosno njegov kvalitet, ima uticaj na tip glagolske sitaucije u reĉenici.
Specifikovanost ili nespecifikovanost imeniĉke fraze u objektu glagola utiĉe na taj naĉin što nespecifikovani objekat u mnoţ ini ĉini glagolsku situaciju
aktivnošću i prima sva obeleţ ja koje ovaj tip situacije sadrţ i.
For how long did she read books?
She read books for several years/*in several years.
For how long did he drink beer?
He drank beer for several years/*in several years.
(Primeri iz Novakov 2005: 103.)
Ukoliko objekatska imeniĉka fraza dobije odreĊenje, to jest,
specifikovanost, aktivnost iz prethodne reĉenice postaje ostvarenje:
How long did it take to read the book/two books?
She read the book/two books in fifteen days.
How long did it take to drink a beer/two beers?
He drank a beer/two beers in half an hour.
Dakle, zakĉljuĉak je da odreĊenost, to jest, specifikovanost imenice u objektu ima uticaja na tip glagolske situacije. „Imenica sa ĉlanom oznaĉava
jasno definisani cilj kojem situacija teţ i, ograniĉenje do kojeg se situacija moţ e
u potpunosti realizovati“ (Novakov 2005: 103).
Kod ostvarenja nespecifikovani objekat u mnoţ ini oduzima distinktivno
obeleţ je +cilj i od ostvarenja pravi aktivnosti.
How long did it take to draw circles?
He drew circles for several minutes/*in several minutes.
He draw a circle in several minutes.
Na tip glagolske situacije stanja specifikovanost objekta ne utiĉe:
For how long did he own the car/cars?
He owned the car/cars for several years/*in several years.
U srpskom jeziku, za razliku od engleskog, objekat reĉenice ne utiĉe na
tip glagolske situacije. Tip glagolske situacije u srpskom jeziku odreĊen je već
na leksiĉkom nivou. Svojstva koja specifikovanost imeniĉke fraze u objektu moţ e da promeni su obeleţj a sekundarnog tipa, to jest, svojstvo poput +iterativnost.
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Ni glagoli s prefiksom ne menjaju tip glagolske situacije u odnosu na
specifikovanost objekta.
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ASPECT AND AKTIONSART IN ENGLISH AND SERBIAN
Summary
This paper deals with the description of verbal categories of aspect and
aktionsart (lexical aspect). The extensive literature on this topic is heavily influenced by the categorization of Zeno Vendler in his seminal paper "Verbs and
Times" (1967). After the definition of basic concepts of time, tense, aspect and aktionsart, the paper offers insight into the division made by Vendler. The last section deals with the impact of other grammatical categories on aspect and
aktionsart.
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THE AUDITORY DISTANCE MODEL IN THE ACQUISITION
OF INTERDENTAL FRICATIVES: AN EXAMPLE OF
SERBIAN INTERLANGUAGE PHONOLOGY
Abstract: Understanding and producing a foreign language incorporates a
complex interaction of semantics, pragmatics, phonetics as well as syntax. Correctly
perceiving and producing target language sounds may therefore seem as an inevitable
step in successful foreign language acquisition. The current study investigates the application of the Auditory Distance Model (Brannen, 2011) on Serbian EFL learners‘ acquisition of interdental fricatives. The model in question provides an algorithm for
determining possible differential substitutes for L2 phones non-existent in L1 phonological system, presupposing that differential substitution results from transfer and that perception and production are interrelated. Subjects‘ pronunciation was recorded,
submitted to analysis and later discussed. The results showed satisfactory level of applicability of the model in question to Serbian EFL learners‘ perception and production
of interdental fricatives since it accurately predicts their potential substitutes. Furthermore, the interrelatedness of perception and production was demonstrated once again.
Key words: interdental fricatives, differential substitution, Auditory Distance
Model, perception, production.

1. Introduction
One of the most significant steps towards overcoming pronunciation
difficulties is indubitably the detection and recognition of errors experienced.
Pronunciation errors should be regarded as an integral and inevitable part in every language learning process and teachers should decide on the most efficient
strategy to facilitate error reduction and eventual disappearance. Teaching pronunciation successfully should include both macro and micro perspectives, i.e.
suprasegmentals as well as vowel and consonant segmentals (Murphy 1991).
Along with the strategies such as repetition, increasing input or dictionary use (Samalieva 2000) that proved beneficial for EFL learners‟ production of
target sounds, learners oftentimes randomly resort to various strategies that may
negatively affect the overall performance and likewise result in further erroneous
production. Some of the frequently employed are the following:
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Differential substitution - Influenced by L1 interference and confronted
with unfamiliar phonetic features, learners tend to substitute a target language sound with an already well-known native language sound or some other sound
that seems alike. For example, Chinese learners will opt for /s/ and /z/ as alternatives for English interdental fricatives /θ/ and /ð/ (Rau et al. 2009), whereas
Serbian learners will prefer native language interdental options /t/ and /d/ (Lee 2006).
Over-generalisation and over-elaboration - Occasionally learners apply
newly learned rules to inappropriate forms or contexts, for example accenting every content word in an utterance, meaning that they are over-generalizing. Over-elaboration emerges when learners disregard speaking compared to reading
and writing, thus producing unnatural, stilted speech, though not necessarily inaccurate (Tarone 1983).
Elision and epenthesis - To make pronunciation easier, learners omit a
sound or insert a non-existent one. Elision is the non-articulation of a sound and
epenthesis is the addition of a sound to a word in the L2. Both are a negative transfer effect of phonotactic constraints in the L1 (Brasington 1981).
Avoidance - Generally, learners demonstrate a tendency towards
avoiding aspects of production that are considered problematic in some aspect
(Schachter 1974). Hence, they simply eschew the words they are likely to mispronounce in order to conceal the actual extent of their pronunciation errors.
Hypercorrection or overcompensation - The phenomena in question
appear when learners become aware of the effects on negative transfer and
employ certain strategies to overcome it (Decamp 1972). Typically they
excessively correct themselves even if they are not wrong for fear of making a
mistake. Germans, for example, tend to use /w/ even when the initial /v/ is actually required, as in “van” or “village”.
The present paper will predominantly deal with the strategy first listed and described. Namely, we seek to explore the application of the Auditory Distance Model (Brannen 2011) on Serbian EFL learners‟ acquisition of interdental
fricatives. The model in question especially deals with the phenomenon of
differential substitution serving as a convenient complement to current models
of L2 phones acquisition, such as Speech Learning Model (Flege 1995) and Perceptual Assimilation Model (Best 1995). The aforementioned Brannen‟s model
(2011) provides an algorithm for determining possible differential substitutes for
L2 phones non-existent in L1 phonological system, presupposing that differential substitution results from transfer and that perception and production are interrelated. After an overview of theoretical background and the paper‟s rationale, the results of the conducted research are presented and discussed.
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2. Related Research in L2 Pronunciation Acquisition
A number of recent studies in L2 pronunciation acquisition showed the
interrelatedness of perception and production, i.e. they illustrated that accurate
perception is necessary for correct production of L2 sounds across different languages (Escudero 2005; Best, Tyler 2007; Flege 1995; Best 1995). Brannen (2002) emphasized the role of perceptual factors in the acquisition of English sounds with native speakers of Japanese, Canadian French and French. Language transfer plays a decisive role especially in the beginning of learning, and sounds
that are marked as similar seem to be more difficult for learners to acquire (Wayland 1997; Polka 1991; Brannen 2002), which of course contradicts the
previously proposed theories of contrastive analysis (Stockwell, Bowen 1965).
Flege‟s Speech Learning Model (1995) and his discrimination between new,
equivalent and similar sounds is widely accepted nowadays, nevertheless, it still
remains difficult to precisely determine whether a sound is similar or new. Due
to the insufficient development of acoustic sensitivity, a learner cannot recognize
a novel acoustic form, which is why they will use their mother tongue phonemic
inventory to analyze target sounds (Flege 1995).
English interdental fricatives are highly problematic for non-native
speakers aspiring to learn English as a foreign language, because the sounds in
question are marked structures not appearing very frequently in world languages,
more precisely a study revealed that the sounds appeared in only 7% of them
(Maddieson 1984). Faced with an interdental fricative non-present in the mother
tongue, a learner must attempt to find a suitable alternative in the native phonetic
inventory. The choice of a substitute may depend on a target sounds‟ occurrence
in the word, i.e. on immediate phonetic context or the differences in the structure
of the mother tongue. Thus, Serbian and Russian speakers reportedly opt for /d/ and /t/ as the possible substitutes for the voiced /ð/ and voiceless /θ/ interdental
fricative, French, Japanese and German will choose /z/ and /s/, while the Dutch
will base their choice on the target sounds‟ position in the word, consequently
pronouncing /ð/ and /θ/ as /d/ and /t/ word-initially, and /z/ and /s/ word-finally
(Wester, Gilbers, Lowie 2007). The phenomenon of differential substitution seems particularly interesting when it comes to interdental fricatives, since it
displays a variety of contradictions. Namely, regarding the aspect of acoustic similarity of the target sounds and the substitutes, the most suitable alternative
for the voiceless /θ/ interdental would be /f/ since they are acoustically the most
approximate differentiated merely by the following or preceding sounds (Tabain
1998). However, the majority of foreign language learners choose /t/ regardless.
Even though interdental fricatives are irrelevant regarding overall intelligibility
(Jenkins 2000), yet exploring learners‟ pronunciation habits in the interlanguage
seem more than necessary for helping them to overcome the notorious
problematic production.
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3. The Auditory Distance Model
Before we discuss Brannen‟s Auditory Distance Model (2011) in detail,
there are two more models dealing with differential substitution worth mentioning: the Feature Competition Model (Hancin-Bhatt 1994) and Minimal Segments
and Feature Pruning Model (Weinberger 1990). Both models dealt with the substitution of English interdental fricatives with sibilants and stops. According to
the Feature Competition Model, phonological features from a learner‟s L1 inventory not being equal, compete to overtake others, so that the most prominent ones are perceived and retained in the interlanguage. Learners‟ perception is thus restricted by the inequality of phonological features (Hancin-Bhatt 1994).
Although similar to the previously described model, Feature Pruning Model has
a different direction, i.e. instead of predicting the output of L2 based on the feature hierarchy of L1, Weinberger‟s model aims to determine feature hierarchy in
L1 based on the L2 output (Weinberger 1990). Some features will always remain
unchanged, unlike the variable ones, which corresponds to Hancin-Bhatt‟s
conclusion about the prominence of features in the phonological inventory of a
language.
According to Brannen‟s Auditory Distance Model (2011), Universal
Grammar enables learners to access all provided phonetic features, yet each language possesses a unique inventory thus forcing a foreign language learner to
opt for features phonetically similar to mother tongue ones. Brannen proposed
an algorithm for calculating matches and mismatches between a target and
native language inventories in order to determine the source of differential substitution in perception, hence in production, as well, testing it on five world
languages.
Affected by transfer, L2 features are compared to the ones stored in already familiar L1 inventory and their distance or mismatching is calculated. A
foreign language learner will choose a phonetic feature that is the closest to the
corresponding mother tongue one. If a target and L1 feature diverges, it falls in
the mismatch region receiving the value -1 or -2. Occasionally, even though the
features are the same, their salience may be different due to various factors, in
which case L1 feature will fall into target region. The auditory distance is thus
calculated along the following scale:
-2

-1
0
+1
+2
---------- ---------- ---------- ---------Mismatch region
Target region

Serbian possesses dental plosives, dental fricatives and labio-dental fricatives, however, interdental fricatives are not present in Serbian phonetic
inventory. Consequently, the L1 features fall into the mismatch region and receive a negative value. The learner will opt for the perceptually closest sound, i.e. the sound with the shortest auditory distance.
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Having Brannen‟s calculations in mind, interdental fricatives, with which the present paper is concerned, are characterized by the following features:
Intake Target {θ-ð}
MELLOW
CONTINUANT
CORONAL
DENTAL
LAMINAL
Taking the previously presented into consideration, the Auditory Distance Model predicts the following hierarchy of differential substitutes for voiced
and voiceless English interdentals by Serbian EFL learners, namely, [d], [dz], [v]
for /ð/ and [t], [ts], [f] for /θ/. Our aim now is to determine the level of applicability and reliability of the proposed model regarding the potential differential
substitutes produced by Serbian EFL learners for the sounds in question.
4. Methodology
4.1 The aim of the study
The aim of the research is to investigate the application of Brannen‟s
Auditory Distance Model (2011) in Serbian EFL learners‟ acquisition of English
interdental fricatives, i.e. in predicting the potential differential substitutes for the mispronounced target phones.
4.2 Research questions
Bearing in mind the previously presented theoretical data regarding the
model in question itself, we formulated the following research questions:
1. Can Auditory Distance Model correctly predict potential substitutes in
the perception of interdental fricatives /θ/ and /ð/ by Serbian EFL learners?
2. Are the results of perception reflected in the production of the target
phones?
4.3 Participants
A total of seventy participants (54 females, 16 males) at the age of 19
and 20 (mean age 18.5) participated in the testing of perception and production.
Five participants were excluded from the analysis due to poor sound in the recordings and extremely low scores in perception tasks. All the participants were
first-year students at the Faculty of Philology and Arts, University of Kragujevac. The learners had been learning English formally for 12 years and had not
had any previous phonetic training experience or experience abroad. They were
given course credit for their participation.
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4.4 Instruments and procedure
To measure the applicability of the Auditory Distance Model (Brannen
2011), we conducted perception and production testing from October to December 2012. For the purpose of measuring perception accuracy, the participants engaged in phoneme identification and phoneme discrimination
testing, whereas the production accuracy was measured through two types of
task: word list reading and short text reading.
4.5 Statistical Data Processing
Percentage scores were counted to display perception and production accuracy across tasks.
5. Results and Discussion
The results of the perception testing across phoneme identification and phoneme discrimination tasks are shown in tables for the sake of clarity and explained in the immediately ensuing sections of the paper.
5.1 Perception Task Scores
Table 1: Phoneme Identification Task – voiced interdental fricative /ð/
Token
ð
d
tz
v

Phoneme Identification Percentage Count (%)
37.14
46.86
16.86
0.57

The results of the phoneme identification task show poor level of target
sound identification, since almost a half of participants (46.86%) identified the
target phone as /d/. There are two possible explanations for the situation, namely, students might have recognized the target phoneme wrongly either because their perception of the voiced interdental fricative has yet to be developed or
because they are not used to solving perception tasks, i.e. for methodological reasons. Furthermore, regarding methodological issues, having in mind that the
participants were first-semester undergraduate students, the situation as it is points to the type of input and phonetic instruction the students have had so far during their primary and secondary education, i.e. significant lack of explicit pronunciation instruction and time devoted to practising target language sounds.
The target sounds in pronounced words were recognized correctly in 37.14% of
cases, which is not a very favourable result, however, it speaks about the fact
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that the participants might be starting to raise the level of their perceptual awareness for the voiced interdental fricative.
Concerning the actual research questions for the current paper, the Auditory Distance Model correctly predicts the hierarchy of substitutes by Serbian
EFL learners for the target sound. The dental plosive /d/ remains the primary
substitute in the perception, while /tz/ and /v/ seem to be present yet to a significantly smaller extent. It seems worthy of noticing that the latter sounds, although
fricatives in nature, do not seem to be the preferred choice of substitutes compared to the plosive /d/, even though they are acoustically more similar, but of course it is not uncommon for foreign language learners to choose a less obvious
alternative the reason for which is still to be confidently determined.
Table 2: Phoneme Discrimination Task – voiced interdental fricative /ð/
Token Pair
ð-d
ð - tz
ð-v

Phoneme Discrimination Percentage Count (%)
33.43 – 66.57
77.14 – 22.86
96.57 – 3.43

The results based upon the phoneme discrimination task show similarly
weak perception of the voiced English interdental fricative as in the case with
the phoneme identification task, since the participants have the greatest problem
discriminating /d/ and /ð/. The participants have less difficulty in discriminating
/tz/ and /ð/, /v/ and /ð/, as well. Again, the reasons may be partly methodological, since the majority of students have experienced perceptual testing for the
first or second time only.
The hierarchy of the potential substitutes in perception once again corresponds to the predicted one by the Auditory Distance Model, although we must
add that the substitution goes strongly in favour of the dental plosive /d/ as opposed to other options.
Regarding the significance of the task type and its influence on the results, we may conclude that there is no significant difference in percentage scores across tasks for the voiced interdental fricative. The model in question accurately predicts the differential substitutes regardless of the task type. Furthermore, the perception of the voiced interdental fricative is not yet fully developed independent of the task type in testing. Thus, the results of the two tasks for the
voiced interdental fricative correspond to each other and point to the necessity of
the improvement of students‟ perceptual abilities.
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Table 3: Phoneme Identification Task – voiceless interdental fricative /θ/
Token
θ
t
ts
f

Phoneme Identification Percentage Count (%)
34.29
50.86
12.86
2

Judging by the phoneme identification task for the voiceless interdental
fricative /θ/, the participants have even more difficulty identifying it than with
what was the case with the voiced counterpart. The primarily perceived substitute is the voiceless dental plosive, since more than a half (50.86%) recognized the
pronounced target sound as /t/. A slightly smaller percentage of identified tokens
was in favour of the second substitute, compared to the second substitute for the
voiced interdental fricative, yet a slightly higher percentage was identified as /f/.
Even though, /f/ and /θ/ display strong acoustic resemblance, /f/ does not represent a perceptual barrier, i.e. it is not confusable with the English voiceless interdental fricative. The results point to the insufficient development of perceptual
awareness among the majority of participants, which again may be the consequence of inadequate input or deficient pronunciation instruction. Furthermore, the
interlanguage phonetic system is constantly reshaping, and with the appropriate
training the situation may significantly improve. Additionally, the results may be
relatively influenced by the fact that a great number of the participants participated in the type of perceptual awareness examination for the first time, which
might have formally impeded a better overall performance on the test.
Regarding the applicability of the Auditory Distance Model, we may
conclude that it correctly predicts the substitutes order in the phoneme identification task for the voiceless interdental fricative. It is important to underpin that
the highest percentage of responses belongs to the voiceless dental plosive /t/,
the difference in percentage being considerable, i.e. not due to chance but to the
actual strong preference for /t/ as a substitute in students‟ perception of the voiceless interdental fricative.
/θ/

Table 4: Phoneme Discrimination Task – voiceless interdental fricative
Token Pair
θ-t
θ - ts
θ-f

Phoneme Discrimination Percentage Count (%)
29.14 – 70.86
66.86 – 33.14
94.57 – 5.43

Similarly to the results of the phoneme identification task, the results of
the phoneme discrimination task show poor level of perceptual discrimination
between /t/ and /θ/. Moreover, the discrimination between /ts/ and /θ/ seems to
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be slightly more problematic than the discrimination between /tz/ and /ð/. Interestingly enough, discriminating between /tz/ and /θ/ is more difficult than the discrimination between /f/ and /θ/, even though the latter sounds are acoustically
so similar that they are sometimes hard to differentiate on the spectrogram. Such
poor discrimination may stem from the insufficient development of the target sound‟s perception and from the already mentioned methodological issue, i.e. the
unfamiliarity of the task type for the majority of the participants.
We may conclude that the Auditory Distance Model accurately predicts
the hierarchy and choice of substitutes in the perception of the voiceless interdental fricative /θ/ in Serbian-English interlanguage phonology.
Regarding the results‟ dependence on task type, we may conclude that
there is no significant difference in percentage scores across tasks for the voiceless interdental fricative, as well. This means that the level of perception of the
interdental fricative /θ/ is still to be developed and polished, and it does not rely
upon the task type employed in testing it. Thus, the results of the two tasks for
the voiceless interdental fricative correspond to each other and likewise point to
the necessity of the improvement of students‟ perceptual abilities.
5.2 Production Task Scores
In order to examine the interrelatedness of perception and production, as
well as to investigate the applicability of the Auditory Distance Model on production, the participants were engaged in word list reading and short paragraph
reading tasks. The results are presented in tables for the sake of clarity and
analyzed in the following parts of the paper.
ve /ð/

Table 5: Production Task Word List Reading – voiced interdental fricatiTarget Token
ð
d
tz
v

Production Percentage Count (%)
30
53.64
8
1.21

In the first production task, in which the participants got a pre-planned
list of words containing the voiced interdental fricative, less than a third of students pronounced the target token correctly. There is a huge difference between
the number of tokens that were answered accurately and the ones pronounced
using the dental plosive as a substitute, since more than a half of participants
(53.64%), used /d/ as a primary substitute. Only 8% of the students used an affected pronunciation with /tz/ variant, and /v/ was used even less (1.21%), in almost negligible number of cases. This is particularly interesting because it is not
uncommon for even the native speakers of English to use /v/ instead of /ð/, in the
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phenomenon known as th-fronting (Wells 1982: 327-329), especially word-initially or word-finally. Nevertheless, Serbian speakers strongly prefer /d/ as a substitute and use /v/ very rarely, almost by accident.
Table 6: Production Task Short Paragraph Reading – voiced interdental
fricative /ð/
Target Token
ð
d
tz
v

Production Percentage Count (%)
30.67
65.25
2.39
1.11

In the paragraph reading, almost the same percentage of answers was
correct, however, a higher percentage of /d/ substitute was noticed than in the
first production task, probably because the second task was less controlled since
they had connected words and sentences. Unlike the situation with perception
tasks, the participants were familiar with this type of testing, since they are used
to reading words and sentences in English. Slightly smaller percentage of instances with /tz/ and /v/ substitutes was noticed in the paragraph reading task as
compared to the word list reading tasks for reasons explained further in the ensuing parts of the paper.
Regarding the application of the Auditory Distance Model, we may say
that it accurately predicts the choice and hierarchy of substitutes in production of
the voiced interdental fricative across tasks, as well.
There is no significant difference in the performance depending on the
task, yet it can be noted that in the second task, paragraph reading, the participants produced the target sound using the substitute, probably due to the fact that
the words were connected so that the task was slightly less formalized. The second task also showed smaller percentage of /tz/ realizations, again probably due
to formality issues, since the first task is highly controlled so the participants resorted to hypercorrection more frequently.
Table 7: Production Task Word List Reading – voiceless interdental fricative /θ/
Target Token
θ
t
ts
f
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According to the results of the word list reading production task for the
voiceless interdental fricatives, the primary substitute is of course the voiceless
dental plosive /t/ used in more than half of instances (56.07%). The percentage
of correct pronunciations is slightly lower (27.57%) than in the same production
task for the voiced interdental counterpart (30%), probably because the students
find the voiceless variant harder to pronounce than the voiced one. The remaining responses included an affected /ts/ pronunciation (8.43%) and only a couple
of /f/ instances (0.79%). Almost negative score when it comes to /f/ realizations
is again very interesting for similar reasons as was the case with the voiced interdental fricative, since even the native speakers use /f/ for the interdental fricative
/θ/, especially speakers of Cockney in the th-fronting examples (Wells 1982:
327-329).
Table 8: Production Task Short Paragraph Reading – voiceless interdental fricative /θ/
Target Token
θ
t
ts
f

Production Percentage Count (%)
30.1
67.12
2.78
0.19

The second production task, paragraph reading, shows a slightly higher
percentage of correct pronunciation and even higher percentage of /t/ substitutions. Similarly to the results of the second production task for /ð/ and /tz/ substitutes, the instances of /ts/ are rare, probably due to the formality of tasks, since
the second task was less controlled and exerted slightly more natural pronunciation without hypercorrection. The instances of /f/ are extremely rare (0.19 %),
which is surprising considering the acoustic similarity and spectrographic indiscernibility of the two sounds, /θ/ and /f/, already mentioned in the previous
parts of the paper.
After the results of both production tasks were presented, we may add
that the Auditory Distance Model accurately predicts the substitutional variants
for the voiceless interdental fricative, as well.
In general, the results of the all production tasks emphasize the correlation between perception and production since the results of perception tasks for
both interdental fricatives correspond to a great extent to the results of production testing. The consequent explanation for the situation is that the participants
have problems perceiving the target sounds, which is reflected in their troublesome pronunciation. Once they detect the phonetic features by ear, they will be
able to produce them in a more native-like manner. Poor performance in terms
of pronunciation further draws attention to the lack of adequate input and deficient pronunciation training and explicit pronunciation instruction.
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Furthermore, the results of the production tasks for both voiced and voiceless interdental fricatives confirm the conclusions from previous studies that
the primary substitutes for /θ/ and /ð/ are dental plosives /t/ and /d/ (Wester, Gilbers, Lowie 2007; Lee 2006). The influence of the mother tongue is obvious here, which confirms Brannen‟s (2011) presupposition that the fundamental cause
of differential substitution is the phenomenon of transfer. Serbian does not possess interdental fricatives in its phonemic inventory, however, it contains sounds
that are phonetically similar to /θ/ and /ð/, i.e. labial fricatives /f/ and /v/, dental
fricatives /s/ and /z/ and dental plosives /d/ and /t/. Confronted with a new or similar phonetic feature in the target language, learners usually resort to those options available in their mother tongue inventory until their perception is at the level capable of noticing the minimal differences between the two sounds. Eventually, with the correctly perceived sounds, successful production is more easily
attainable. Furthermore, similarly to other studies (Wester, Gilbers, Lowie
2007), the question arises whether interdental fricatives are completely new or
similar sounds to Serbian speakers, which again points to the problems with Flege‟s equivalence classification (Flege 1993), since it is quite difficult to precisely determine the criteria by which a certain sound is completely new or similar
for foreign language learners. Interdental fricatives are new in terms of phonology, yet they are acoustically close to the already existent sounds in Serbian
phonemic inventory. Here is where the additional theoretical model may fill the
gaps if it is appropriately employed and combined.
The proposed algorithm of the Auditory Distance Model (Brannen 2011)
accurately predicts the potential Serbian EFL learners‟ substitutes for English interdental fricatives both in perception and production. The insight into the substitutes enables us to more closely examine the nature of the interlanguage phonological system, since providing information about whether the target sounds
are pronounced correctly or not is not enough for a more exhaustive examination
of the problems students deal with regarding the aspect of pronunciation of the
foreign language.
6. Conclusion
After the introductory part of the paper in which the basic theoretical notions as well as related research were presented, the results of the perception and
production testing were displayed and discussed. Analysis being done, we established a few limitations to the study. Namely, possibly the choice of tasks for
production testing was inadequate since perhaps we could have opted for two
tasks differing to a greater extent in terms of formality, because in that case we
would have obtained even more spontaneous responses which might have revealed more about the differential substitutes and their dependence upon tasks.
Nevertheless, we dare conclude that the paper has successfully answered
the proposed research questions since, judging by the results, the Auditory Distance Model (2011) accurately predicts potential substitutes for English interden296
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tal fricatives in perception and production by Serbian EFL learners. Once again
the interrelatedness of perception and production were demonstrated. The present paper also pointed to some minor deficiencies in certain aspects of the current theoretical models, especially Flege‟s equivalence classification (Flege
1993), which were already recognized as problematic in other studies. The contribution of the paper also lies in expanding the traditional view that the only
substitutes for English interdental fricatives /θ/ and /ð/ are Serbian dental plosives /t/ and /d/ (Lee 2006) by shedding light on two more variants for each target
sound which are present, although only occasionally. By providing examples of
more than one substitutional variant, we may gain insight into the nature of the
complex interlanguage phonological system.
Further research is necessary regarding the possible application of the
model to the Serbian EFL learners‟ acquisition of other consonants from English
phonemic inventory.
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MODEL AUDITORNE UDALJENOSTI I USVAJANJE
ENGLESKIH INTERDENTALNIH FRIKATIVA NA PRIMERU
ENGLESKO-SRPSKE MEĐUJEZIĈKE FONOLOGIJE
Rezime
Ovladavanje stranim jezikom ukljuĉuje sloţe nu interakciju semantike,
pragmatike, fonetike i sintakse. Pravilna percepcija i produkcija glasova jezika
cilja stoga predstavlja neizostavni korak na putu ka uspešnom usvajanju stranog
jezika. Rad ima za cilj da ispita mogućnost primene Modela auditorne udaljenosti (Brannen 2011) na usvajanje interdentalnih frikativa kod srpskih uĉenika
koji engleski uĉe kao strani jezik. Dati model obezbeĊuje algoritam na osnovu
koga se mogu predvideti supstituenti za one glasove koji ne postoje u maternjem
fonološkom inventaru, pod pretpostavkom da je diferencijalna supstitucija posledica jeziĉkog transfera i da su percepcija i produkcija meĊusobno zavisni. U radu smo snimili i analizirali izgovor ispitanika. Rezultati su pokazali da se pomenuti model moţ e primeniti na utvrĊivanje supstituenata za interdentalne frikative
u englesko-srpskoj meĊujeziĉkoj fonologiji. U radu je još jednom pokazana uska
isprepletanost percepcije i produkcije.
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ВРЕМЕНСКЕ РЕЧЕНИЦЕ СА ЗНАЧЕЊЕМ
СИМУЛТАНОСТИ У СЈЕЋАЊИМА МЕШЕ СЕЛИМОВИЋА
Апстракт: У овом раду се, примјеном формалног и семантичког критеријума, анализира симултаност временских реченица у дјелу Сјећања М. Селимовића.
Анализа треба да покаже какву улогу у изражавању симултаности имају везничка средства, глаголски аспект предиката и временски суоднос предикација у реченицама зависносложене временске реченице. Анализа треба да покаже у чему је
специфичност употребе временских реченица у овоме Селимовићевом дјелу у односу на резултате које о овом типу реченица констатује литература.
Кључне ријечи: временска реченица, временски везници, симултаност,
глаголски аспект, сажимање реченица.

1. Циљ овога рада јесте да се опишу временске реченице са значењем симултаности у дјелу Сјећања Меше Селимовића. У раду ћемо показати колико Селимовић користи временских реченица да искаже симултаност, коју врсту симултаности највише користи у овом дјелу, према којим
се критеријумима и у колико се група и подгрупа могу разврстати Селимовићеве реченице којима изражава симултаност, које значење симултаности
носе реченице из различитих група и подгрупа, које зависне временске реченице можемо трансформисати у независне, које реченице можемо сажети глаголским прилогом садашњим.
2. Анализа ће бити синтаксичка. Показаћемо којим средствима Селимовић изражава значење истовремености и који су граматички чиниоци
(везник, глаголски аспект у предикатима, истинитосни модалитет) битни за
анализу. Дјело Сјећања објављено је 1975. године. Ово дјело представља
мемоарску прозу и значајно је по томе што открива Селимовићеве књижевне подстицаје, тематска изворишта и стваралачку поетику. Сјећања су
битна за проучавање живота М. Селимовића, али су погодна и за анализу
временских реченица, синтаксичких и семантичких особина у њима, јер је
временским реченицама показао различите доживљаје из свог живота.
„Дјело је писано живо, надахнуто и темпераментно, на моменте грозничаво, усплахирено. Ово дјело носи у себи све особине најбољих Селимовићевих књига: инвентивност, имагинативност, приповједачки дух, све је од
снажних експресија и од чулних удара“ (Марковић 1976: 362).
3. У готово свој литератури о временским реченицама указује се и
на значење симултаности. Детаљнијом анализом симултаности бавила се
*

dacai1@hotmail.com
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Ивана Антонић (2001). Полазни критеријум класификације код И. Антонић
био је тип значења, а не тип везника. Семантички критеријум био је основа
за анализу и осталих битних аспеката при испитивању симултаности. Поред семантичког критеријума у обзир је узиман и принцип везничког средства, истинитосног модалитета, глаголског аспекта. У оквиру темпоралне
идентификације локационог типа Ивана Антонић издваја сљедеће подтипове симултаности:
1. линеарну, која може бити:
А) потпуна, нпр. Седамдест милиона мога племена мртвим сном
спава, кад сви народи напредују и уживају плодове слободе и просвете (Антонић 2001: 93),
Б) дјелимична, нпр. Када сам ушао, била је тужна (Антонић 2001:
101);
2. пунктуална симултаност, нпр. Када су се радници почели разилазити дошло је... до оштрог сукоба (Антононић 2001: 109);
3. антериорност која прелази у симултаност, нпр. ... кад се каже карактер францускога, енглескога, па и немачкога народа, ВЕЋ СЕ ИМАЈУ...
у свести неке представе... (Антонић 2001: 113).
Ксенија Милошевић (1982) наводи чиниоце који утичу на симултаност (везничко средство, аспекатско значење сваког од корелативних предиката, глаголски облик, истинитосни модалитет, разни лексички сигнали
квантификације), при чему примјећује да ови чиниоци дјелују на принципу „семантичке компензације“. Од свих издвојених критеријума К. Милошевић у центар ставља улогу глаголског аспекта, полази од семантичког
кртеријума и издваја примарне и секундарне временске релације. Унутар
примарних релација, а у вези са симултаношћу, К. Милошевић (1982) издваја три релациона модела:
1. ситуација из суперординиране клаузе врши се паралелно са ситуацијом из темпоралне клаузе, нпр. Када сам ја спавала, ви сте радили (Милошевић 1982: 52);
2. ситуација из темпоралне клаузе представља временски оквир
оној из суперординиране, нпр. Када сам ја спавала, вјетар је разбио прозор (Милошевић 1982: 52);
3. ситуација из суперординиране клаузе представља временски
оквир у који се укључује ситуација из темпоралне клаузе заузимајући само
један његов дио, нпр. Када је вјетар разбио прозор, ја сам спавала (Милошевић 1982: 53).
Унутар секундарних релација, у вези са симултаношћу, издваја два
модела:
1. ситуација из темпоралне клаузе одреёује десну границу периода
коме припада ситуација из суперординиране клаузе – терминативнолимитативни однос, нпр. Док сам ја радила, они су спавали (Милошевић 1982:
55),
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2. ситуација из темпоралне клаузе одреёује лијеву границу периода
коме припада ситуација из суперординиране клаузе, нпр. Откако (откад)
живи на селу, бави се земљорадњом (Милошевић 1982: 57).
Ова два сложена односа имају карактеристике и симултаности и
сукцесивност.
У тумачењу временских реченица М. Стевановић (1974) користи
функционални критеријум и разликује „праве временске реченице“ од релативних, атрибутских или апозитивних. При објашњавању симултаности
користи формални критеријум (узима у обзир везник). Он наводи да се симултаност са везником када јавља у случајевима у којима се јављају имперфективне предикације, нпр. Када смо се враћали, свако је ишао својим
правцем (Стевановић 1974: 871), а у комбинацији са два перфективна глагола, такоёе, наводи одреёену истовременост, јер се радња надреёене реченице врши у истом времену непосредно иза радње зависне реченице, нпр.
Трже се кад угледа Aрсена на пању (Стевановић 1974: 871). У примјерима
у којима је перфективни аспект у зависној и имперфективни у надреёеној
Стевановић наводи да се радња надреёене реченице врши у једном тренутку вршења зависне, нпр. Старци су се још кикотали када ју је поздравио
(Стевановић 1974: 873). У вези са везником док Стевановић наводи двије
ситуације симултаности: када су у обје предикације употријебљени имперфективни аспекти, нпр. Док сам радио на жељезничким станицама, бројио сам вагоне теретних возова (Стевановић 1974: 874) и када је у надреёеној перфективни вид, а у зависној имперфективни, нпр. Док смо били у
звонику, ријешила се моја судбина (Стевановић 1974: 875).
Станојчић и Поповић (1992) поштују функционални критеријум у
подјели зависних реченица, а то значи да разликују временске реченице
као реченице које имају временско значење и које се најчешће употребљавају као одредба времена или одредба временске мјере од релативних реченица са везником кад уз именицу које се односе на именицу и немају
функцију одредбе времена, нпр. релативна реченица са везником када илуструје се примјером То је било онога дана када смо ишли на излет. Они затим примјењују семантички критеријум, што значи да узимају у обзир значење реченица, али се везничко средство узима као основа за одреёивање
значења, па наводе да се симултаност изражава везницима када и док, нпр.
Када сам се враћао кући, купио сам новине. Док смо се шетали по граду,
разгледали смо излоге (Станојчић, Поповић 1992: 308). У оквиру симултаности, а у вези са мјером времена, они наводе примјер са везником док:
Памтићу те док сам жив (Станојчић, Поповић 1992: 309).
4. Од критеријума који су за анализу симултаности издвајани у литератури ми ћемо се у овом раду користити формалним и семантичким
критеријумом, и то тако што ћемо као класификациони принцип изабрати
везничко средство, док ће принципи глаголског аспекта, временског суод-
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носа реченица и истинитосног модалитета бити комбиновани у поткласификацијама.
У литератури се констатује да се симултаност изражава везницима
када, док, када год, док год. У наведеном Селимовићевом дјелу, које смо
изабрали за анализу, симултаност се изражава везницима када и док. Најприје ћемо анализирати реченице са везником када, а потом реченице са
везником док. У овом раду анализираћемо само адвербијалне временске реченице.
сти

5. Временске реченице са везником КАД(А) у значењу симултано-

У овом раду прво ћемо анализирати реченице са везником када и
разврстати их у одреёене групе на основу критеријума глаголског аспекта у
предикацијама и временског суодноса предикација. Селимовић у својој
књизи употребљава четрнаест реченицa са везником када у значењу симултаности. На основу временског суодноса садржаја двију клауза све се те
Селимовићеве реченице са значењем симултаности могу разврстати у двије групе:
1. реченице са значењем потпунe симултаности,
2. реченице са значењем дјелимичнe симултаности.
Разлика у ове двије групе примјера је, прије свега, у глаголском виду глагола у предикату, тако да ћемо, како је то и у литератури коју смо
консултовали чињено, за један од основних критеријума у анализи ових реченица узимати аспекатски вид глагола у предикату надреёене и зависне
реченице.
5.1. Временске реченице са везником КАД(А) у значењу потпуне симултаности у Селимовићевим „Сјећањима―
„Потпуна симултаност подразумева паралелност две предикације у
сваком сегменту њиховог трајања“ (Антонић 2001: 90). Од четрнаест
реченицa са везником када девет, према критеријуму глаголског вида,
припада групи у којој Селимовић исказује радње које се врше у потпуности
паралелно.
(1) Када је излазио у чаршију, и љети и зими огрнут ћурком... гадљиво би окретао главу... (Селимовић 1976: 18).
(2) А мене су готово сви позивали када су надијевали дјеци имена.
(54)
(3) На клупама под три врбе сједили су Тушњани, већином рудари,
када су се враћали из шихте. (58)
(4) Нарочито је узнемирење расло када су кроз Тузлу пролазили већи контингенти војске према Дрини. (65)

304

Временске реченице са значењем симултаности у Сјећањима Меше Селимовића

(5) Када се нисам слагао са њим у мишљењу, одушевљавао ме начин
на који је разговарао са људима... (93)
(6) Мука је настајала само када сам силазио са те своје обичне
животне стазе. (107)
(7) Када је говорио, говорио је готово једино о умјетности, нарочито о сликарству. (153)
(8) Указивала ми је највећу пажњу, дочекивала ме са колачима или
другим понудама, када сам се извињавао... (241)
(9) Када је одлазио у Цим, једино се тада растајао од кафане.
(273)
Ипак, детаљнијом анализом ових примјера примјећујемо да у неким
примјерима из ове групе дужина трајања радње једне реченице није у потпуности подударна дужини трајања радње друге реченице. Насупрот свој
литератури, код Селимовића налазимо примјере у којима су оба предиката
имперфективна, а ипак није у питању потпуна симултаност.
Најбољи показатељ томе је примјер (3), чијом анализом се види да
трајање враћања и сједења нису временски подударни, јер ако би само сједили никада се не би вратили. Када су се враћали, одсједили би један временски период, па и у овом примјеру имамо дјелимичну симултаност. Тај
примјер је добар показатељ да подударност у имепрфективном виду у двама предикатама сложене реченице не значи нужно и потпуну симултаност
радњи.
Посматрајући критеријум глаголског аспекта, примјећујемо да је у
свим примјерима употријебљен имперфективни аспект у обје предикације.
Ксенија Милошевић каже да „имперфективни аспект обају предиката омогућава паралелизам манифестовања ситуација означених корелативним
клаузама“ (Милошевић 1982: 53). Меёутим, супротно овом ставу у претходним Селимовићевим примјерима је показано да имперфективни аспект
у свим случајевима не омогућава паралелизам вршења радњи. Очигледно
је да се у шест примјера дужина трајања радње из зависне реченице не поклапа у потпуности са дужином трајања радње из надреёене реченице.
Анализирајући глаголе у овим реченицама, примјећујемо да у већини случајева потпуни паралелизам радњи изостаје када су употријебљени итеративни несвршени глаголи. Употреба итеративих глагола доприноси прекидању радње у одреёеном тренутку па због тога и нема паралелизма
у цијелом току радњи двије предикације.
Значење симултаности ових реченица покушаћемо објаснити и њиховим суодносом према конкурентним независносложеним реченицама.
Покушаћемо трансформисати зависне у независне реченице и показати има
ли разлика и које су. При трансформацији ових примјера увешћемо и критеријум конкретизатора везничког значења ИСТОВРЕМЕНО. Прво ћемо
трансформисати ове примјере у саставне реченице.
(1) Гадљиво би окретао главу и ИСТОВРЕМЕНО излазио је у чаршију, и љети и зими огрнут ћурком. Увоёењем конкретизатора везничког
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значења у овом примјеру уочавамо да је изражена симултаност као и у
примјеру зависне реченице, окретање главе траје у једном тренутку у току
изласка.
(2) Мене су позивали и ИСТОВРЕМЕНО надијевали дјеци имена.
Овај примјер, такоёе, показује исти временски однос као и у зависној реченици, позивање не траје све вријеме док се надијева име, иако је он кудикамо обичнији у форми зависне реченице.
(3) Тушњани су сједили на клупама под три врбе и ИСТОВРЕМЕНО су се враћали из шихте. Трансформација у независну реченицу у овом
примјеру не доноси значење потпуне симултаности као ни у зависносложеној реченици: сједење и враћање се не поклапају временски у потпуности, па је форма независносложене реченице готово семантички неприхватљива.
(4) Нарочито би расло узнемирење и ИСТОВРЕМЕНО су кроз Тузлу
пролазили већи контингенти војске према Дрини. Иако у овом примјеру
нарочит раст узнемирења траје потпуно симултано са проласком војске,
уобличење у форми независне реченице потпуно је необично, чак на граници граматичности.
(5) Одушевљавао ме начин на који је разговарао са људима, и
ИСТОВРЕМЕНО се нисам слагао са њим у мишљењу. Овај примјер показује значењску подударност зависне и независне форме сложене реченице,
с тим да се због различите истинитосне вриједности предиката умјесто везника и може употријебити и везник а, тако да се зависна реченица може
трансформисати и у супротну независну реченицу као синоним.
(6) Мука је настајала само и ИСТОВРЕМЕНО сам силазио са те
своје обичне животне стазе. Трансформација у независносложену реченицу, као што се види, потпуно је неприхватљива, неграматична.
(7) Говорио је готово једино о умјетности, нарочито о сликарству,
и ИСТОВРЕМЕНО је говорио. У овом примјеру трансформ у независносложену реченицу је такоёе неграматичан, неовјерен.
(8) Извињавао сам се и ИСТОВРЕМНО ме дочекивала са колачима
и другим понудама. Значење зависне и назависне форме сложене реченице
готово да је подударно.
(9) Одлазио је у Цим и ИСТОВРЕМЕНО се једино тада растајао од
кафане. У овом примјеру одлазак у Цим и растајење од кафане се врши
потпуно симултано, тако да су примјери готово значењски синонимни.
У трансформисаним примјерима могуће је остварити исто значење
симултаности као и у временским реченицама једино ако се уведе конкретизатор везничког значења. Без конкретизатора временског значења ове реченице не би увијек имале наглашено значење симултаности. У овим примјерима није могуће употријебити везнике па и те, јер бисмо у том случају
значење реченице претворили у сукцесивност а не у симултаност, као нпр.
Извињавао сам се па ме дочекивала са колачима и другим понудама: прво
би се извињавао па би га она дочекивала са колачима. Меёутим, у случаје306
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вима када се временско значење комбинује са узрочно-посљедичним могуће је употријебити и везник па или те намјесто везника и, као у примјеру:
Једино тада се растајао од кафане, па је одлазио у Цим.
Сада ћемо показати да ли се ове временске реченице могу трансформисати у градационе реченице, и при томе ћемо увести критеријум
конкретизатора везничког значења ИСТОВРЕМЕНО.
(1) Не само да је излазио у чаршију, и љети и зими огрнут ћурком
него би ИСТОВРЕМЕНО гадљиво окретао главу...
(2) Не само да су надијевали дјеци имена него су ИСТОВРЕМЕНО
и мене готово сви позивали.
(3) Не само да су се враћали из шихте него би ИСТОВРЕМЕНО Тушњани, већином рудари, сједили на клупама под три врбе.
(4) Не само да су пролазили већи контингенти војске него је ИСТОВРЕМЕНО и узнемирење нарочито расло.
(5) Не само да се нисам слагао са њим у мишљењу него ме је ИСТОВРЕМЕНО одушевљавао начин на који је разговарао са људима... (93)
(6) Не само да сам силазио са те своје обичне стазе него је ИСТОВРЕМЕНО мука настајала.
(7) Не само да је говорио него је ИСТОВРЕМЕНО говорио готово
једино о умјетности, нарочито о сликарству. (153)
(8) Не само да сам се извињавао него ми је ИСТОВРЕМЕНО указивала највећу пажњу.
(9) Не само да је одлазио у Цим него се ИСТОВРЕМЕНО, једино
тада, растајао од кафане. (273)
Оно што примјећујемо је да у овим градационим реченицама, у односу на зависносложене, имамо симултаност која је иста као у зависносложеним и саставним реченицама, али је у овим трансформисаним градационим реченицама садржај друге реченице приказан као битнији од садржаја
прве реченице, тако да измеёу зависносложених реченица, саставних и
трансформисаних градационих постоји разлика у комуникативном плану,
јер је комуникативно значајнија друга реченица од прве. Осим тога, трансформи примјера показују да је кудикамо обичнији распоред садржаја независносложене реченице: прво онај из зависне па онај из главне.
Ове Селимовићеве примјере можемо преобликовати, односно сажети глаголским прилогом садашњим, а да при томе означавају исту врсту
симултаности као у зависносложеним реченицама, уколико су сложене реченице моносубјекатске, а таква су четири од девет наведених примјера:
(1) Излазећи у чаршију, и љети и зими огрнут ћурком... гадљиво би
окретао главу...
(2) Враћајући се из шихте, на клупама под три врбе сједили су Тушњани, већином рудари.
(3) Говорећи, говорио је готово једино о умјетности, нарочито о
сликарству. (153)
(4) Одлазећи у Цим, једино се тада растајао од кафане. (273)
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Однос симултаности у сажетим, кондензованим и конкурентним
зависносложеним реченицама је исти.
На основу критеријума глаголског аспекта у Сјећањима налазимо
примјере са глаголским прилогом садашњим, којима се изражава потпуна
симултаност. То су сљедећи примјери:
(1) Сједећи у средини собе, меёу женама и дјевојкама, мајка је уз
тепсију пјевала старе пјесме... (45)
(2) ... Шапутао је збуњено, тобоже одговарајући на наша питања
о рату... (68)
(3) Па сам дубоко удисао ваздух и панично дизао руку молећи да
изаёем... (76)
(4) Разваљивали смо уста зијевајући.
(5) Тромо је ходао по разреду и причао нам историју Ислама, давећи нас сухим подацима... (87)
(6) Плакала је непрестано, помињући вјереника... (111)
(7) Послије је уздисала сједећи поред мене на каучу и шапућући изгубљено да ће се ипак некако живјети. (112)
(8) Сјећајући се свега што је волио говорио је о купатилу... (156)
За разлику од зависносложених реченица, код којих није био исти
субјекат у свим примјерима па их нисмо могли све сажети, ове примјере
бисмо све могли трансформисати у зависносложене реченице. Глаголски
прилог садашњи у примјеру (6) показује да је повремено у току плакања
помињала вјереника, али не и током цијелог плакања, тако да и он потврёује мишљење да суоднос двију имперфективних радњи не доводи нужно до
значења потпуне симултаности.
Да би изразио радње које се врше потпуно симултано, Селимовић
је користио више форме реченица са глаголским прилогом садашњим, него
форме зависних временских реченица.
5.2. Временске реченице са везником КАДА у значењу дјелимичне
симултаности
Дјелимична симултаност подразумијева „истовременост две корелативне предикације само у једном делу њиховог трајања“ (Антонић 2001:
99). Она се може изразити зависносложеним реченицама, независносложеним реченицама у одреёеним лексичко-синтаксичким контекстима и реченицама са глаголским прилозима. За изражавање дјелимичне симултаности
код Селимовића проналазимо у наведеном дјелу пет примјера, које можемо разврстати у двије групе на основу критеријума глаголског аспекта и семантичког критеријума.
Прву групу би чинили сљедећи примјери:
(1) Када је један друштвени слој нестајао, у свијести људи остало
је сјећање на... (37)
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(2) ... поготово да ће ми тај глупи инцидент отежати положај када се на сједници наставничког збора буде расправљало... (90)
(3) Када ме редакција питала, рекао сам да ми је свеједно. (217)
У зависним реченицама употријебљени су, како се види, глаголи
имперфективног вида, а у надреёеним глаголи перфективог вида. Селимовић има само три примјера са оваквим распоредом глаголских аспеката. У
овим реченицама Селимовић показује да зависна временска реченица представља временски оквир ситуацији из надреёене. То значи да се радња надреёене реченице извршила или се врши у једном тренутку у току вршења
радње зависне реченице. У овим примјерима радња надреёене реченице је
краћа, односно заузима мањи простор на временској оси.
Значење симултаности ових реченица покушаћемо објаснити и њиховим суодносом према конкурентним независносложеним реченицама.
Трансформисаћемо зависне у независне реченице и показати има ли разлика и које су. При трансформацији ових примјера увешћемо и критеријум
конкретизатора везничког значења ИСТОВРЕМЕНО/ПРИТОМ. Прво ћемо
трансформисати ове примјере у саставне реченице.
(1) Један друштвени слој је нестајао и ИСТОВРЕМЕНО/ПРИТОМ
је у свијести људи остало сјећање на... (37) У овом примјеру показана је
иста симултаност као и у зависносложеној реченици, а то је да дуже траје
радња означена несвршеним глаголом нестајати, а да радња означена свршеним глаголом остати означава само један тренутак у оквиру радње означене глаголом нестати.
(2) Тај глупи инцидент ће ми отежати полажај и ИСТОВРЕМЕНО
ће се на сједници наставничког збора расправљати... Овај примјер показује да радња означена несвршеним глаголом расправљати дуже траје од
радње означене глаголом отежати која се истовремено врши само у једном
дијелу са расправљањем.
(3) Редакција ме питала и ИСТОВРЕМЕНО/ПРИТОМ сам рекао да
ми је свеједно. (217) Као и у конкурентној зависносложеној реченици и у
независносложеном примјеру радња означена глаголом говорења питати је
шира од радње која се са њом врши симултано у једном тренутку и означена је глаголом рећи.
На основу критеријума конкретизатора везничког средства ИСТОВРЕМЕНО/ПРИТОМ трансформисаћемо ове примјере у супротне независносложене реченице.
(1) Један друштвени слој је нестајао, а ИСТОВРЕМЕНО/ПРИТОМ
је у свијести људи остало сјећање на...
(2) Тај глупи инцидент ће ми отежати полажај, а ИСТОВРЕМЕНО/ПРИТОМ ће се на сједници наставничког збора расправљати...
(3) Редакција ме питала, а ИСТОВРЕМЕНО/ПРИТОМ сам рекао
да ми је свеједно. (217)
Примјећујемо да је ове примјере могуће трансформисати у независносложене реченице са везником а, јер је везник а у овим случајевима си309

Даринка В. Иванишевић

нониман саставном везнику и и носи исто значење у реченицама као и везник и управо због конкретизатора ИСТОВРЕМЕНО/ПРИТОМ.
Трансформишимо ове зависносложене реченице у градационе.
(1) Не само да је један друштвени слој нестајао него је ИСТОВРЕМЕНО у свијести људи остало сјећање на...
(2) Не само да ће се на сједници наставничког збора расправљати
него ће ми ИСТОВРЕМЕНО тај глупи инцидент отежати положај.
(3) Не само да ме редакција питала него сам ИСТОВРЕМЕНО рекао да ми је свеједно.
Примјећујемо да у овим реченицама имамо симултаност која је
иста као у зависносложеним и састaвним реченицама, али је у овим трансформисаним градационим реченицама садржај друге реченице приказан
као битнији од садржаја прве реченице. Тако измеёу зависносложених реченица, саставних и трансформисаних градационих постоји разлика у комуникативном плану, јер је комуникативно значајнија друга реченица од
прве.
Будући да ни у једном од трију наведених примјера није остварена
моносубјектност, изостаје могућност њиховог кондензовања, сажимања на
синтагме с глаголским прилогом садашњим. Али зато у Сјећањима налазимо сљедеће примјере који су конкурентни овој групи зависносложених
реченица:
– Послије, сјећајући се у животу... пало ми је на ум... (88)
– Говорећи о великој петорици америчких романсијера, својих савременика... Фокнер је рекао... (176)
– Прописујући да текст мора да има четири основна става (братство и јединство, Народна Република, стваралачка вјера у расцват наше
земље, Југословенска армија), наведен је и став жирија... (260)
– Послије, дружећи се са њим све до његове смрти, запазио сам...
Реченице са глаголским прилогом садашњим означавају исту врсту
симултаности као и конкурентне зависносложене реченице, а то значи да је
предикатом означена радња која се симултано, у једном дијелу, врши са
радњом означеном глаголским прилогом садашњим. Селимовић је користио глаголски прилог садашњи да изрази ову врсту симултаности у случајевима у којима је један субјекат, а временске реченице у случајевима у којима су субјекти различити.
У оквиру дјелимичне симултаности са везником када код Селимовића можемо, према критеријуму глаголског вида и семантичком критеријуму, издвојити још једну групу реченица. То су сљедеће реченице:
(1) Ми смо сједили свако на свој начин када би се јавио његов час.
(47)
(2) ... јер су ти добри људи постајали страшни када се опију. (51)
У двама наведеним примјерима перфективни аспект употријебљен
је у зависним, а имперфективни у независним реченицама. Дакле, према
распореду аспеката ове реченице се разликују од претходне групе реченица
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којима је исказана дјелимична симултаност. Анализирајмо сада ове примјере примјењујући критеријум временског суодноса реченица.
Примјер (1) показује да стање означено глаголом сједити траје, а да
би се његов час јавио само у једном тренутку током трајања сједења, тако
да у овом примјеру имамо дјелимичну симултаност у којој радња из надреёене траје дуже од радње из зависне реченице.
Примјер (2) показује да имамо симултаност само у тренутку када се
они опију и тада постану страшни, али се радња из надреёене реченице наставља и даље дешавати па стога и у овом примјеру имамо дјелимичну симултаност која се поима као паралелност у једној тачки.
Значење симултаности ових реченица покушаћемо објаснити и њиховим суодносом према конкурентним независносложеним реченицама.
Покушаћемо трансформисати зависне у независне реченице и показати има
ли разлика и које су. При трансформацији ових примјера увешћемо и критеријум конкретизатора везничког значења. Прво ћемо покушати трансформисати ове примјере у саставне реченице.
(1) Ми смо сједили свако на свој начин и ИСТОВРЕМЕНО/ПРИТОМ
би се јавио његов час. (47)
Могуће је трансформисати само овај примјер. Трансформисани
примјер показује да несвршени глагол сједити означава радњу која траје, а
свршени глагол јавити радњу која траје само у једном тренутку симултано
са сједењем, што значи да и трансформисани примјер означава исту симултаност као и конкурентна му зависносложена реченица. Меёутим, други
примјер није могуће трансформисати у независносложену реченицу са конкретизатором ИСТОВРЕМЕНО/ПРИТОМ, јер би трансформацијом ова реченица носила значење сукцесивности, па самим тим није ни могуће увести
конкретизатор везничког значења за симултаност ИСТОВРЕМЕНО/ПРИТОМ.
Такоёе, можемо трансформисати први примјер у независну реченицу у којој је због значења конкретизатора могуће везник и замијенити везником а: Ми смо сједили свако на свој начин, а ИСТОВРЕМЕНО/ПРИТОМ би се јавио његов час. Ова трансформисана независносупротна реченица означава да радња сједења траје дуже од тренутка доласка његовог
часа, али за разлику од зависносложене реченице са саставним се комбинује и значење супротности.
У независносложене градационе реченице са конкретизатором везничког значења ИСТОВРЕМЕНО/ПРИТОМ можемо трансформисати први примјер Не само да смо ми сједили свако на свој начин него би се
ИСТОВРЕМЕНО јавио његов час. Ова трансформисана реченица носи исто
значење симултаности као и зависносложена реченица, али за разлику од
зависносложене реченице, трансформисана независносложена градациона
реченица показује да је значење друге реченице комуникативно важније од
значења прве реченице. Остале примјере не можемо трансформисати у независносложене градационе реченице, јер би носиле значење сукцесивно311

Даринка В. Иванишевић

сти, а самим тим није могуће увести конкретизатор везничког значења
ИСТОВРЕМЕНО/ПРИТОМ.
Ове Селимовићеве примјере не можемо преобликовати, односно
сажети, глаголским прилогом садашњим, јер је у зависној реченици употријебљен перфективни вид глагола, а глаголски прилог садашњи се твори
само од имперфективних глагола.
6. Временске реченице са везником ДОК у значењу симултаности
И. Антонић (2001) констатује да везник док означава симултане
радње у условима када су у обје реченице употријебљене имперфективне
предикације, потом у реченицама са имперфективном предикацијом у обје
реченице и кореферентним локализатором ДОТЛЕ у надреёеној реченици,
затим у реченицама с имперфективном предикацијом у надреёеној и перфективном у зависној реченици. Милошевић (1982), и Стевановић (1974)
наводе све ове ситуације, сем ситуације са локализатором ДОТЛЕ. Код Селимовића налазимо све ове моделе реченица, сем примјера у којима је имперфективни аспект у обје реченице и кореферентни локализатор ДОТЛЕ у
надреёеној. Према кртеријуму глаголског аспекта у предикацијама и критеријуму временског суодноса у реченицама, све Селимовићеве примјере са
везником док у значењу симултаности разврставамо у двије групе:
1. реченице са значењем потпуне симултаности,
2. реченице са значењем дјелимичне симултаности.
6.1. Временске реченице са везником ДОК у значењу потпуне симултаности у Селимовићевим „Сјећањима―
„Потпуна симултаност подразумева паралелност две предикације у
сваком сегменту њиховог трајања“ (Антонић 2001: 90). Таквих примјера
има код Селимовића и то су сљедеће реченице:
(1) Задиркивали су га и исмијавали док су пролазили поред њега.
(28)
(2) Док је служба служила, пред пуном црквом, у сјају свијећа и
многих електричних сијалица, нас двоје смо прилично безбрижно причали и
смијали се код улазних врата. (89)
(3) Док други одмах испољавају оно што могу, ја морам дуго да се
рвем с мишљу да ли треба то да урадим. (107)
(4) Док ја ово завршавам, јављају се у памћењу и друге личности.
(131)
(5) Ћутао је, истина, чак се и слагао и тужно климао својом мршавом главом, док му је лице, измучено безбројним питањима, одавало
бол. (152)
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(6) Сјећам се и једне моје објављене приче сентименталног садржаја, о старој Рускињи, емигранткињи, која умире док свира на клавиру...
(173)
(7) У том одломку говори се о партизану који пјева, док олуја бјесни. (183)
(8) Прала ме је, чистила, и пеглала до јутра, док сам ја, окрутан,
спавао. (223)
(9) Док догаёаји иду дивовским корацима, књижевно обликовање
тих догаёаја заостаје... (249)
(10) Док је размишљао о великим стварима, њихов шофер се враћао са кантом бензина. (264)
Меёутим, узимајући у обзир семантички критеријум суодноса предикација, ове реченице можемо разврстати у двије групе.
А) У прву групу, на основу значења у реченицама, спадао би (1),
(2), (3), (4), (5), (6) и (7) примјер.
Према глаголском виду предикати обију реченица су подударни:
имперфективни. Примјер (1) означава да трајање проласка поред њега траје
у потпуности паралелно са задиркивањем. У примјеру (2) истовремено се
вршила служба и они су се смијали и причали, потом у примјеру (4) завршавање и јављање мисли се манифестује паралелно, у (5) трајање ћутања и
одавања бола на лицу су у потпуности симултани. У примјеру (6) умирање
и свирање на клавиру се у потпуности временски поклапају, а у примјеру
(7) пјевање и бјешњење олује се временски манифестују паралелно.
У обје предикације и у овим реченицама управо аспект предикација
обезбјеёује паралелно вршење радњи надреёене и зависне реченице. То
значи да је Селимовић овим примјерима показао потпуну линеарну симултаност. Ови примјери потврёују ставове из литературе да имперфективни
аспект обију клауза обезбјеёује паралелно вршење радњи (Милошевић
1982). Такоёе у овим примјерима нема семантичких препрека за потпуну
линеарну симултаност, па је нпр. у првом примјеру могуће да се у потпуности истовремено врши задиркивање и исмијавање. Да бисмо у овим Селимовићевим примјерима уочили потпуну симултаност, ове реченице можемо трансформисати уводећи квантификатор ЦИЈЕЛО ВРИЈЕМЕ, нпр. у
(1) Задиркивали су га и исмијавали ЦИЈЕЛО ВРИЈЕМЕ док су пролазили
поред њега. Сада је очигледно да се радња надреёене реченице врши у
потпуности паралелно са радњом зависне реченице.
Б) Према критеријуму значења примјери (8), (9) и (10) се разликују
од претходних па су због тога разврстани у посебну подгрупу. У овим примјерима имамо комбинацију временског и контрастног значења. У (8) примјеру везник док указује да је у питању временска реченица у којој је битно
да се радње врше симултано, а са друге стране, значење реченица указују
на вршење двије супротне радње. Примјер (10) показује истовремено вршење двије супротне радње, све док је она прала, он је супротно томе спавао.
Примјер (9) показује да све вријеме док догаёаји иду дивовским корацима
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и напредују, супротно томе њихово обликовање заостаје. У примјеру (10)
све вријеме док је он размишљао шофер се супротно томе враћао са кантом
бензина.
Значење симултаности ових реченица покушаћемо објаснити и њиховим суодносом према конкурентним независносложеним реченицама.
Трансформисаћемо зависне у независне реченице, и показати има ли разлика и које су. При трансформацији ових примјера увешћемо и критеријум
конкретизатора везничког значења ИСТОВРЕМЕНО/ПРИТОМ. Прво ћемо
покушати трансформисати примјере из групе А у саставне реченице.
(1) Пролазили су поред њега и ИСТОВРЕМЕНО/ПРИТОМ су га задиркивали. Овај примјер показује исти временски однос као и у конкурентној зависносложеној реченици, односно показује потпуни паралелизам радњи.
(2) Служба је служила, пред пуном црквом, у сјају свијећа и многих
електричних сијалица и нас двоје смо ИСТОВРЕМЕНО/ПРИТОМ прилично безбрижно причали и смијали се код улазних врата. Ова независносложена реченица означва паралелно вршење радњи као и конкурентна зависносложена реченица.
(3) Ја ово завршавам и ИСТОВРЕМЕНО/ПРИТОМ се јављају у памћењу и друге личности. Потпуни паралелизам је изражен и у овој реченици.
(4) Лице му је, измучено безбројним питањима, одавало бол и
ИСТОВРЕМЕНО/ПРИТОМ је ћутао, истина, чак се и слагао и тужно климао својом мршавом главом. У овој независносложеној реченици истовременост је иста као и у конкурентној зависносложеној.
(5) Свира на клавиру и ИСТОВРЕМЕНО/ПРИТОМ умире. Примјер
показује потпуну симултаност.
(6) У том одломку говори се о партизану који пјева и ИСТОВРЕМЕНО/ПРИТОМ олуја бјесни. Потпуна симултаност изражена је и овим
примјером као и конкурентним зависносложеним.
Ове примјере је могуће трансформисати и у независносложене привидно супротне, а заправо због конкретизатора саставне реченице са везником а и конкретизатором везничког значења ИСТОВРЕМЕНО/ПРИТОМ.
Трансформисани примјери би означавали потпуно симултане радње, нпр.
Ја ово завршавам, а ИСТОВРЕМЕНО/ПРИТОМ се јављају у памћењу и
друге личности.
Такоёе ове реченице је могуће трансформисати у градационе реченице примјењујући критеријум конкретизатора везничког средства. Меёутим, оно што примјећујемо је да у овим градационим реченицама, у односу на зависносложене, имамо симултаност која је иста као у зависносложеним и саставним реченицама, али је у овим трансформисаним градационим
реченицама садржај друге реченице приказан као битнији од садржаја прве
реченице. Тако измеёу зависносложених реченица, саставних и трансформисаних градационих постоји разлика у комуникативном плану, јер је комуникативно значајнија друга реченица од прве, нпр. Не само да ово завр314
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шавам него се ИСТОВРЕМЕНО/ПРИТОМ јављају у памћењу и друге личности, потпуно се истовремено врши завршавање и јављање у памћењу, али
је на комуникативном плану битније јављање других личности у памћењу.
На основу критеријума значења временског конкретизатора ИСТОВРЕМЕНО/ПРИТОМ трансформисаћемо и зависне реченице из групе Б у
независносложене саставне:
(8) Прала ме је, чистила, и пеглала до јутра и/а ИСТОВРЕМЕНО/ПРИТОМ сам ја, окрутан, спавао. Трансформисана независносложена
реченица показује да је значење потпуне симултаности изражено и у њој,
али показује да је њоме изражена и супротност.
(9) Догаёаји иду дивовским корацима и/а ИСТОВРЕМЕНО/ПРИТОМ књижевно обликовање тих догаёаја заостаје... Овај примјер означава потпуно паралелне радње у којима је присутно и контрастно значење.
(10) Размишљао је о великим стварима и/а ИСТОВРЕМЕНО/ПРИТОМ се њихов шофер враћао са кантом бензина. И овај независносложени
примјер показује значење конкурентно оном у зависносложеној реченици.
Пореёење сложених временских реченица са реченицама у којима
је зависној реченици конкурентан галаголски прилог или његова синтагма
показује да су таквој еквиваленцији, што је и правило стандардног српског
језика, подложни само примјери сложених моносубјекатских реченица, и
то свеукупно два и из обје наведене групе примјера (А и Б):
(1) Пролазећи поред њега, задиркивали су га и исмијавали су пролазили поред њега.
(2) ... која умире свирајући на клавиру.
Малобројним конкурентним примјерима сложених временских реченица и реченица с глаголским прилогом садашњим разлог је прије свега
то што је Меша Селимовић сложену реченицу чешће обликовао са различитим субјектима, док је за моносубјекатске конструкције чешће користио
реченицу с глаголским прилогом. Тако у Сјећањима налазимо двадесет и
један примјер са глаголским прилогом садашњим конкурентан зависној реченици с везником док. Овдје измеёу њих наводимо само неколико:
– Чудећи се тој појави, размишљао сам... (37)
– А онда кум ставља дијете у бешику, изговарјући име. (54)
– Избијени је одлазио на своје мјесто са ципелама у рукама, ходајући „на нож―...(78)
– Сјећајући се свега што је волио, говорио је... (157)
– Пишући претходне реченице, био сам свјестан да нешто скривам... (191)
– Сједећи или лежећи, војници с их једва гледали и једва одговарали... (263)
– Кркљао је борећи се... (269)
Овим примјерима означава се, баш као и реченицама с везником
док или кад, потпуна симултаност, што је и логично јер су оба глагола, и
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онај у предикату и онај у форми глаголског прилога садашњег, несвршеног
вида.
6.2. Временске реченице са везником ДОК у значењу дјелимичне симултаности
Дјелимична симултаност подразумијева истовременост „две корелативне предикације само у једном делу њиховог трајања“ (Антонић 2001:
101). У литератури се наводе два модела са везником док у којим се остварује дјелимична симултаност: у реченицама у којима је у зависној перфективни акспект, а у надреёеној импрефективни, и у реченицама у којима је
имперфективни предикат у зависној и перфективни у главној реченици. У
Селимовићевом роману са везником док заступљена су оба ова модела.
На основу критеријума глаголског вида и временског суодноса двију предикација у „Сјећањима“ издвајамо сљедеће реченице:
(1) Док сам чекао вечеру, учинило ми се да познајем један глас.
(121)
(2) Док је с друговима спавао у једној кући, убили су га четници.
(134)
(3) Док су њемачке колоне пролазиле поред њега, успио је да „проучи― два поглавља Кур–ана. (150)
(4) Док су се парила одијела, неки борци су нашли прилику да завире
у ту до тада невидљиву торбу. (153)
(5) Док је говорио секретар окружног комитета, видјесмо шефа.
(163)
(6) Док сам писао, наметнуле су ми се друге личности, нарочито
Ахмет Шабо, Махмут Неретљак и Шехага Сочо. (214)
(7) Док сам тако сједио на једном нераспакованом сандуку... нашао
ме Вељко. (243)
(8) Десило се нешто, колико практично толико и гротескно, док се
он узалуд мучио... (264)
У свим примјерима радња основне реченице, пошто је њен предикат свршеног вида, захвата само дио радње зависне реченице чији је предикат несвршеног вида. Тако, потврде ради, у примјеру (1) несвршени глагол стања чекати из зависне реченице означава ширу радњу од ситуације
у главној реченици, у којој му се учинило да познаје један глас.
Поредимо ли дате реченице са независносложеним реченицама у
којима се наводи конкретизатор истовремености: ИСТОВРЕМЕНО /ПРИТОМ уз везнике и/па/те или а, може се закључити да је наведени тип независносложене реченице значењски доста близак, ако не и подударан, са
сложеном зависном док-реченицом дјелимичне истовремености, што потврёују и сљедећи трансформи:
(1) Чекао сам вечеру, и/а ИСТОВРЕМЕНО/ПРИТОМ ми се учинило
да познајем један глас.
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(2) Са друговима је спавао у једној кући и/а ИСТОВРЕМЕНО/ПРИТОМ су га убили четници.
(3) Њемачке колоне су пролазиле поред њега и/а ИСТОВРЕМЕНО/ПРИТОМ је успио да „проучи― два поглавља Кур–ана.
(4) Одијела су се парила и ИСТОВРЕМЕНО/ПРИТОМ су неки борци
нашли прилику да завире у ту до тада невидљиву торбу.
(5) Секретар окружног комитета је говорио и/а ИСТОВРЕМЕНО/ПРИТОМ видјесмо шефа.
Исти резултат добили бисмо и трансформом осталих примјера зависносложених у независносложене саставне реченице. Примјери показују да
је зависносложена реченица много уобичајенија форма од конкуретне независносложене, која је покаткад, што показују примјери с упитником, на
граници овјерености.
Трансформи у градационе реченице с датим конкретизаторима показују само дјелимичну семантичку подудараност. Значење симулатаности
остаје, али комуникативни значај садражаја реченица се мијења, што ћемо
показати на само трима првим примјерима:
(1) Не само да сам чекао вечеру него ми се ИСТОВРЕМЕНО/ПРИТОМ учинило да познајем један глас.
(2) Не само да је с друговима спавао у једној кући него су га ИСТОВРЕМЕНО/ПРИТОМ убили четници.
(3) Не само да су њемачке колоне пролазиле поред њега него је
ИСТОВРЕМЕНО/ПРИТОМ успио да „проучи― два поглавља Кур–ана.
Све моносубјекатске реченице с предикатом зависне реченице имперфективног вида могуће је трансформисати у структуре са глаголским
прилогом садашњим као конкурентом. А таква су само сљедећа два примјера:
(1) Чекајући вечеру, учинило ми се да познајем један глас.
(2) Пишући, наметнуле су ми се друге личности, нарочито Ахмет
Шабо, Махмут Неретљак и Шехага Сочо. (214)
Разлог што је мали број реченица подложан трансформу у глаголски прилог лежи у томе што Селимовић за моносубјекатске предикатске
корелације много чешће од зависносложених реченица користи реченице с
глаголским прилозима. То потврёују и сљедећи примјери:
– Припремајући за издавачко предузеће СВЈЕТЛОСТ избор критика
о мојим књижевним дјелима („Критичари о Меши Селимовићу―),
проф. Разија Лагумџија ме замолила да напишем своју аутобиографију за ту књигу. (13)
– Тада, гледајући рибице у бистром потоку, заволио сам текућу воду... (31)
– Излазећи из једне мале уличице, видио сам... (127)
– ... каже Вук Крњевић, упореёујући ме са мном... (198)
– Кријући се по тамним закуцима, дошао сам до Даркине куће на
Карабурми... (222)
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– Дружећи се са њим све до његове смрти, запазио сам све његове
особине „доброг бошњанина―...(281)
– „ Дивно!“ рекао је, сигурно мислећи нешто друго. (295)
Свим наведеним примјерима конкурантна је зависносложена реченица са док-зависном реченицом, јер се и једном и другом конструкцијом
изражава исто значење – значење дјелимичне симултаности.
Специфичну групу представљају реченице с везником док који прати негација предиката, какве су сљедеће које смо забиљежили у Сјећањима:
(1) Тада морам да ћутим и мирујем читаву вјечност док не сврши
молитву. (15)
(2) Док нису навикли, а он је на све одмахивао руком. (35)
(3) Ми смо се ломили полако али упорно док их није нестало. (66)
(4) Чак се и грмаљ Ибрахим Крилић, док се није оженио, сав пресамићивао од разњежености. (79)
(5) Избезумљен, журио сам све ниже, док нисам дошао до градског
сметљишта. (222)
(6) То је потрајало извјесно вријеме, док Градски комитет партије
није организовао одбрану. (130)
(7) Али сам на одговор чекао пуна два мјесеца, док неко не ријеши и
не пристане на то постављање. (234)
У овим реченицама у примјеру (1) примјећујемо да ћутање и мировање трају до свршетка молитве, тј. све вријеме трајање молитве, али се
подразумијева десна граница тог трајања. Исти случај је и са осталим примјерима. У свима се подразумијева десна граница трајања зависне предикације. У овим реченицама имамо перфективну предикацију у зависним темпоралним реченицама, а имперфективну у надреёеним реченицама. Меёутим, у овим реченицама је битан критеријум истинитосног модалитета. Када у овим реченицама избацимо негацију, биће нам јасније зашто у њима
немамо антериорност у правом смислу те ријечи, него симултаност, али симултаност у којој је присутна лимитативност, односно границу трајања
радње надреёене реченице поставља зависна темпорална реченица. „Значење терминативности подразумијева идентификацију десне граничне тачке
одсјека на временској оси схваћеног као период, која представља оријентирну тачку у односу на коју се смјешта реченична предикација у времену,
и у односу на коју се одмјерава трајање реченичне предикације у времену“
(Антонић 2001: 157).
Негација у овим реченицама је специфична. Она показује да је дужина трајња надреёене реченице одреёена тренутком у којем предикација
престаје бити негирана. Када у овим примјерима негацију замијенимо афирмацијом, уочавамо да негација не ствара одричан него потврдан садржај
зависне реченице, нпр. Тада морам да ћутим и мирујем читаву вјечност
док (не) сврши молитву. (15) То показује да у овим реченицама негација
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није обавезна, јер реченице имају исто значење и са негацијом и без негације.
У овим Селимовићевим примјерима можемо ставити партикулу све
испред везника док да би се јасније уочила десна граница, ако нпр.:
(1) Тада морам да ћутим и мирујем читаву вјечност СВЕ док не
сврши молитву.
(2) Избезумљен, журио сам све ниже, СВЕ док нисам дошао до
градског сметљишта. и сл.
Примјери са партикулом све тачно указују на границу до које се врши радња надреёене реченице.
Закључак
7. Поредимо ли временске реченице у литератури и код Селимовића примјећујемо извјесне разлике. У литератури у оквиру потпуне симултаности налазимо реченице са везником док и експлицираним кореферентним локализатором дотле, при чему је обавезно да се зависна временска
реченица налази испред надреёене. Овакав тип реченица не налазимо код
Селимовића. Насупрот готово свој литератури у којој се наводи да имперфективни аспект у обје предикације омогућава потпуну симултаност, код
Селимовића налазимо реченице са везником када и имперфективним предикацијама у обје предикације у којима није изражена потпуна симултаност, нпр. На клупама под три врбе сједили су Тушњани, већином рудари,
када су се враћали из шихте. (58) Меёутим, за разлику од примјера са везником када и имперфективним предикацијама, у реченицама са везником
док и имперфективним предикацијама Селимовић је, баш као што налазимо и у литератури, изразио радње које се врше потпуно симултано (сем једног примјера у коме се радња зависне реченице врши непосредно иза радње надреёене реченице, а не потпуно симултано). Код Селимовића у оквиру дјелимичне симултаности не налазимо примјере у којима је везник док
комбинован са модалним глаголом, а Антонић (2001: 105) наводи само један овај примјер и то из разговорног језика и разматра га као споран. У литератури се наводе и примјери у којима антериорност прелази у симултаност, а код Селимовића налазимо само један такав примјер. Занимљиво је
да Селимовић не користи везник када год и док год за изражавање симултаности.
Извор
Селимовић 1976: М. Селимовић, Сјећања, Београд: Слобода.
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TEMPORAL SENTENCES WITH THE MEANING OF
SIMULTANEITY IN SJEĆANJA BY MEŠA SELIMOVIĆ
Summary
The analysis of the temporal sentences in Sjećanja by Meša Selimović
was done on the basis of the two criteria: a) type of conjunction, b) type of the
verbal aspect, c) temporal correlation of predication in the sentences of the complex dependent temporal sentences. The analysis indicated that the simultaneous
sentences are formed in two types: the sentences with the complete simultaneity,
or as the sentences with the partial simultaneity. This was mainly caused by the
aspect and temporal value of the predicate of the main and dependent clause.
Contrary to the generally accepted opinions that the imperfect aspect of
predication provides complete simultaneity, the analysis indicated that the imperfect aspect of the both predications in Selimović‟s temporal sentences does
not always provide complete simultaneity. All sentences with the meaning of simultaneity, Selimović formed by the use of the conjunction kad(a) and dok. In
this work he does not use kako god and dok god.
The analysis indicated that simultaneity in this work by Selimović I expressed with: the complex temporal sentence and the present verbal aspect and
partially semantic equivalent to the complex temporal sentence. Selimović expressed simultaneity by the dependent sentences in the cases with the different
subjects, and if the sentence possesses only one subject, he often used the present verbal aspect.
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КОРПУСНА И РАЧУНАРСКА ЛИНГВИСТИКА
НА ПРИМЈЕРУ УПИТНИКА ЕK**
Апстракт: Овај рад се бави анализом дијела Упитника Европске комисије.
Из цјелокупне анализе, која је изложена у нашем докторском раду, за потребе
овог рада смо одабрали два аспекта. Први је анализа имперсонализованог регистра, а други представља налажење везе измеёу hapax legomena и грешака које
смо уочили у поменутом корпусу. Показаћемо како употреба корпуса и рачунара
може да баци ново свјетло на традиционална лингвистичка истраживања. Поред
тога, овај рад треба схватити као својеврсну промоцију корпусне и рачунарске
лингвистике које тек треба да наёу своју пуну примјену у оквиру лингвистичких
истраживања.
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Анализа корпуса
Увод
Ова анализа настала је као производ рада на корпусу Упитника ЕК
са којим смо дошли у контакт током његовог превоёења. Захваљујући
овом, били смо у стању да прикупимо велику збирку текстова из различитих области како бисмо могли да задовољимо критеријум репрезентативности корпуса (Синклер 1991: 42).
Резултати истраживања
Оно што се одмах дало уочити након иницијалних анализа овог
корпуса јесте да је велика већина текстова састављена од формалних језичких структура, што смо и очекивали, с обзиром на то да овај корпус представља званични однос Црне Горе према институцијама ЕУ. Због ових елемената, можемо констатовати готово потпуно одсуство апстрактних именица или других врста ријечи јер су сви документи у оквиру корпуса фокусирани на конкретне проблематике. Ову констатацију можемо допунити и
констатацијом да је велика већина текстова имперсонализована, што значи
да су личне замјенице попут ЈА или I (енгл.) готово непостојеће. Такоёе
*
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смо открили да ријечи за које интуитивно сматрамо да би требало да су
најчешће у појединим законима или поглављима Упитника то нијесу.
Тако у погављу Упитника ЕК о Јавном здрављу и заштити потрошача, у дијелу корпуса на енглеском језику најучесталија ријеч је HEALTH,
што се може сматрати и очекиваним с обзиром на тематику. Са друге стране, у дијелу корпуса на српском језику најучесталија ријеч није ЗДРАВЉЕ,
већ је то ријеч ПРОИЗВОД/А/И. Објашњење за ову разлику можемо пронаћи у стручној терминологији која је карактеристична за поље здравства.
Наиме, фраза као што је HEALTH-CARE FACILITY је у огромној већини
случајева била преведена као ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА. Са друге стране, термин као што је HEALTH-RELATED ISSUES је обично био преведен
као проблеми везани за здравље. На ова два примјера видимо да су преводни еквиваленти за енглеску ријеч HEALTH подијељени на двије групе:
ЗДРАВЉЕ и ЗДРАВСТВО. Енглески термин PRODUCT је готово увијек
имао за свој преводни еквивалент нашу ријеч ПРОИЗВОД.
Дакле, можемо закључити да најучесталија ријеч у једном дијелу
корпуса не доводи закономјерно до тога да је и њен преводни еквивалент у
другом дијелу корпуса најучесталији. Варијације се могу јавити услијед
специфичног контекстуалног окружења, тј. преводни еквивалент зависи не
само од основне ријечи већ и од контекста у којем се налази, што смо показали и кроз корпус.

Имперсонализовани регистар
Оваква врста регистра, која се обично подводи под административни стил, показује велики степен шематизованости, тј. користе се разноврсне утврёене фразе како би се у што краћем времену и што јасније пренијеле идеје које неки документ носи. Најчешће се овакви административни
текстови користе као вид комуникације измеёу држава или институција. На
граматичком плану овај стил је номинални, што значи да у њему доминирају именице, а процес номинализације је веома чест, тако да се тиме број
глагола додатно смањује. Постојећи глаголи су обично у форми садашњег
или будућег времена, у трећем лицу или безличним, пасивним конструкцијама. Чести су и декомпоновани предикати као што су:
– Донијети одлуку (умјесто одлучити),
Примјери:
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учеснику - правном лицу када се донесе одлука о стечају или ликвидацији Дакле, чим се
ју или ликвидацији Дакле, чим се донесе одлука о стечају и/или ликвидацији, испуњени
.2008. године, предвидјено да се донесе одлука о избору модела за елиминисање баријер
ИИ кварталу 2008. године, биће донесена одлука о именовању Стратешког координатора
ИИ кварталу 2008. године биће донесена одлука о именовању Координатора за преког
степену у поступку у којем је донесена одлука којом је повриједјено људско право и о
раничења. У том циљу може се донијети одлука о промјени износа изражених у еурима.
да укључе граёане у процесс доношења одлука и у организацију јавних расправа. Понек
локалне самоуправе и система доношења одлука на нивоу општине ће захтијевати модер
т, тежи побољшавању процеса доношења одлука у скупштинама општина, јачање вјештин
утицати и на најбоље праксе доношења одлука у скупштинама општина. На овај начин, р
граёана у локалним процесима доношења одлука је ваома ниско у Црној Гори. Меёутим,

У текстовима на енглеском језику имамо другачију ситуацију. Наиме, инфинитив глагола decide је чешћи од одговарајућих најчешћих колокација make decision и reach decision. У овим случајевима, глаголу decide
најчешће претходе модални глаголи, и то:
Vmod + bare Inf.
– Shall decide – 91 понављање
– May decide – 90 понављања
– Can decide – 51 понављање
– Will decide – 30 понављања
– Извршити преглед (умјесто прегледати),
За разлику од претходне фразе нијесмо нашли нити један примјер
ИЗВРШИТИ ПРЕГЛЕД у нашем корпусу, већ нас је анализа корпуса усмјерила у другом правцу. Ријеч преглед се најчешће налазила у документима
који за своју тематику имају јавно здравље и заштиту потрошача (нпр. у
Закону о заштити становништва од инфективних болести и у Закону о заштити потрошача). У складу са стручном терминологијом уз ријеч ПРЕГЛЕД највише линија конкорданце било је везано за:
је извршила укупно 19.631 инспекцијских ПРЕГЛЕДа, од чега 97,66% по службеној дужно
једити праћење резултата инспекцијских ПРЕГЛЕДа по одредјеним групама прописа, укљ
инспектора за спровоёење инспекцијских ПРЕГЛЕДа и контрола у складу са иновираном
ја евиденције о извршеним инспекцијским ПРЕГЛЕДима које врше републички инспектор
има, садржину записника о инспекцијском ПРЕГЛЕДу и друго. Закон о општем управном

За поље заштите потрошача и дефинисања правила инспекцијског
надзора субјеката
ругих поремећаја здравља, 2) љекарске ПРЕГЛЕДе и друге врсте медицинске помоћи, 3) л
има претходних и периодичних љекарских ПРЕГЛЕДа запослених на радним мјестима са
Конвенција бр. 113 о љекарском ПРЕГЛЕДу морнара, усвојена 1959. године;
ела спроводе се одговарајући медицински ПРЕГЛЕДи и захвати ради процјене и смањења
их прегледа ризичне дјеце, превентивних ПРЕГЛЕДа дјеце са сметњама у развоју као и

За поље јавног здравља

325

Игор Д. Ивановић

У текстовима на енглеском језику имамо више варијација на тему,
али три најчешће су:
and activities envisaged by the law 3) inspection CONTROL by forest inspection, environme
h trade: Environment Protection Agency (inspection CONTROL Department), Ministry of Interi
s who are in charge of carrying out the inspection CONTROL in the area of sea fisheries. A
le 73 of the Law on Tax Administration. inspection SUPERVISION in the meaning of this law
hiness of boats. Inspection in terms of inspection SUPERVISION is carried out by the inspe

За поље заштите потрошача и дефинисања правила инспекцијског
надзора субјеката
sation and means of protection; medical EXAMINATIONs of employees which are mandatory
pply of drinking water include: medical EXAMINATIONs with a special emphasis on
cal examinations and periodical medical EXAMINATIONs every 12 months. Within the safety
nt mortality. In that sense, preventive EXAMINATIONs are conducted, which include taking of
st grade of secondary school preventive EXAMINATION of students in the third grade of secon

За поље јавног здравља

Дакле видимо да су колокацијски елементи у српском и енглеском
језику различити у зависности од тематику тј. контекста у оквиру којег се
ти елементи налазе. Остали примјери декомпонованих предиката, који су
карактеристични за административни стил, су:
– Поднијети извјештај (умјесто извијестити),
– Изразити протест (умјесто протестовати),
– Упутити честитке (умјесто честитати).
Административни стил се обично дијели на пет подстилова (Тошовић 1988: 47-53):
1. Законодавно-правни, чији су жанрови закони, статути, устави,
одлуке, наредбе, рјешења;
2. Друштвено-политички – резолуције повеље, декларације, програми, реферати, саопштења, изјаве;
3. Дипломатски – преписке, ноте, демарши, протоколи, меморандуми;
4. Пословни – уговори, дописи, фактуре, сертификати, наруџбенице, уплатнице, рачуни, спецификације;
5. Лични – молбе, жалбе, аутобиографије, пуномоћи, лична документа, упитници, анкете, формулари, итд.
Наш корпус је састављен од, прије свега, прве три поменуте категорије. На основу поменутих карактеристика, можемо без устезања закључити да и наш корпус одговара административном стилу. Неопходно је истаћи да ни један текст не припада чистом стилу, већ је мјешавина различитих
регистара, од којих један може имати превагу. Једна од карактеристика административног стила јесте и имперсонализација, тј. увијек говримо о државама, институцијама, министарствима, дакле, увијек о ЊИМА. Овакви
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документи који су по правилу веома формални, дају занимљиве резултате
ако их тестирамо на личне замјенице, и контрастирамо измеёу два језика.
Тако смо нашли да се лична замјеница ОНА (никако или веома ријетко у
зависности од текста) не односи на именовање припадница женског рода
(+жива), већ је готово искључиво повезана другим именицама женског рода (-жива). У енглеском језику за разлику од нашег доминира лична замјеница IT. Приказаћемо добијене примјере:
– поднесе Скупштини на потврёивање чим ОНА буде у могућности
да се састане
– амбалажа укључена заједно с производом, ОНА ће бити укључена
и за потребе
– активних мјера и/или законских поступака, ОНА ће о томе одмах
обавијестити тијело
– осим у случајевима од посебне хитности, ОНА ће Привременом
одбору доставити
– аката потребно обавити јавну расправу, ОНА ће утврдити нацрт
закона, програм
– може дати саопштење једне државе којом ОНА даје објашњења
или оправдања за
– начела меёународних организација или су их ОНА и донијела
(нпр. УН и ЕУ)
– ван територијалних вода, под условом да ОНА има искључива
права на обраду тог
– могуће доказати: (а) да је враћена роба ОНА иста која је била извезена; и (б) да
– оптерећења ванболничке здравствене службе, ОНА је током 2006.
године у далеко највећем
– што се тиче ванболничке здравствене службе, ОНА је у току
2006. године у далеко највеће
– оних из тар. броја 9402), укључујући ОНА која се могу претворити у лежајеве
– се може одложити с образложењем да би ОНА могла бити уплитање у истрагу, судско
– неповољном економском утицају кршења, ОНА може поднијети
писмени захтјев
– гнојива с условима из става 1 овог члана, ОНА може предузети
одговарајуће мјере након
– испуни неку обавезу из овог Споразума, ОНА може предузети
одговарајуће мјере
– 3(1) Протокола или према СТО Споразуму, ОНА не може покренути поступак за рјешавање
– закнодавство и матични одбор) и Влади, ако ОНА није подносилац предлога. Предлог закон
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– јених материјала без поријекла или, ако ОНА није позната и не
може се утврдити
– организација Црне Горе и једино је ОНА одговорна за монетарну
политику, успостављање
– може попунити кад се производи на које се ОНА односи извозе,
или након њиховог извоз
– издати након извоза производа на које се ОНА односи, ако: (а)
увјерење није издато
– индивидуалним субјектима да штите и ОНА права која за њих
проистичу из директива
– судску опомену или ослобоёење од казне, ОНА се извршава на
слободи и не може трајати
– Личну замјеницу ОН нашли смо још мање пута из разлога што су
именице које се чешће замјењују женског рода (држава, скупштина, влада, служба), што личну замјеницу мушког рода ОН ставља
по страни:
– нуди заиста много корисних могућности. ОН комбинује двије
технологије, сегментацију
– то је оно што већина људи зове Традос. ОН опслужује преводилачку меморију, омогућава
– примјену и спровоёење овог Споразума. ОН ће се састајати на
одговарајућем нивоу
Прва два пута говоримо о рачунарском програму, а у трећем примјеру очигледно о споразуму.
Као што смо већ рекли у енглеском језику доминирала је замјеница
IT, а не директни преводни еквиваленти за ОН и ОНА – HE и SHE. Зашто је
то тако, одговор треба потражити у томе што је у енглеском језику другачија перцепција рода и правила налажу да се ријечи које немају природан
род анафоризују са IT, тј. замјенјују се претходно поменуте именице са семантичким обиљежјем (-живо).1 Побројаћемо само неке примјере:
– nding units, and if there is a deficit, IT shall determine sources of
funds for it
– aw on the State Budget and shall submit IT to the Government in October. The compe
– ision on municipality budget and submit IT to the Ministry of Finance
for insight
– ed database are the Statistical Office (IT uses a large quantity of data
by other
1

Осим у случајевима, нпр. емоционалне привржености, што у административном стилу свакако није случај.
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– of fiscal policy, on the basis of which IT plans the main categories of
receipts a
Поред ових примјера, навешћемо примјере и тзв. „празног“ или антиципаторног IT које се не преводи на српски замјеничким обликом
он/она/оно.
Примјери:
– d liability companies. In that purpose, IT is necessary to initiate
amendments of
– ect to separate annual programmes. When IT comes to motivation,
special attention
– he company has a positive attitude when IT comes to further tertiary
education of
– ed the training, i.e.1.5% in 2008. When IT comes to training of active
population
– residents and non-residents equal when IT comes to tax and contribution payments.
– ocal Self-Government define areas where IT is possible to carry out
decentralisati
Изражавање забране
Приликом писања званичних државних докумената веома битан
дио јесу права и обавезе субјеката које се дефинишу тим документима.
Права и обавезе подразумијевају дозвољене и недозвољене радње које се
пак различитим језичким средствима одобравају или забрањују. Посебно
занимљиве, у овом контексту, јесу забране и на основу наше анализе нашли смо да и у текстовимана на српском и у енглеском језику се чешће користи директни глаголи који означавају забрану (забранити или prohibit,
ban, proscribe), од конструкција NOT+глагол допуштања (не+дозволити,
не+допустити, not allow, not approve). Могућа су два објашњења за ову појаву:
– Директни глаголи који означавају забрану представљају дио добро установљеног шаблона,
– Психолошки ефекат (+ забрањено) је јачи од (- дозвољено).
Навешћемо неке од примјера:
– gation Magistrate, who has the right to BAN all correspondence if it
harms the inve
– с duties постепено смањење царина PROHIBIT забранити prohibition забрана п
– ntains a set of laws whose stipulations FORBID discrimination, promote equality and es
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Примјери превода на нашем језику:
– Магистрат, који има право да ЗАБРАНИ читаву преписку ако она
штети
– с duties постепено смањење царина прохибит ЗАБРАНИТИ prohibition забрана п
– поштује низ закона који ЗАБРАЊУЈУ дискриминацију и промовишу једнакост

2

Табела 1. Однос броја забрана
Са друге стране, глаголи који су неутрални у погледу забране
(поступати, бирати, consider, use ...), тј. они глаголи чије семантичко поље не укључује и значење забране, да би изразлили забрану захтијевају негацију НОТ/НЕ (или НИЈЕ/НЕЋЕ).
Уочене грешке
Оно што је наравно било неизбјежно јесте и то да смо наилазили на
грешке у нашем корпусу. Под грешкама, прије свега, подразумијевамо типографске грешке које се могу сврстати у седам категорија:
– Companija – примјер негативне интерференције са енглеским језиком
– Leter – примјер негативне интерференције са српским језиком
– Ћлан – грешке у избору дијакритичког знака
– СкупштинаЦрне Горе – грешке у прављењу размака измеёу
ријечи
– звјештаји – недостатак слова – непотпуна ријеч
– стартегије – неправилан редослијед слова
– репубблика – непотребно дуплирање слова
Оно што смо такоёе пронашли јесте да се све овакве грешке
понашају по истом принципу, а то је да се налазе ван зоне учесталости 2

Поред друге ставке НЕ ДОПУСТИТИ, у анализу смо укључили и не дозволити (заједно са употребом наставака), али нам простор графикона није дозвољавао убацивање истог.
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понављења која је карактеристична за исправне верзије датих ријечи. Илустроваћемо неке примјере дијаграмима на којима ће се јасно видјети
шаблон понашања типографских грешака у нашем корпусу.

Дијаграм 1. - Однос учешћа грешке бр. 1 – негативне интерференције енглеског језика на домаћу ријеч

Дијаграм 2. – Однос учешћа грешке бр. 2 – негативне интерференције српског језика на енглеску ријеч

знака

Дијаграм 3. – Однос грешке бр. 3 – погрешан избор дијакритичког
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Дијаграм 4. – Однос грешке бр. 4 – неодвајање ријечи

Дијаграм 5. – Однос грешке бр. 5 – непотпуна ријеч

Дијаграм 6. – Однос грешке бр. 6 и 7 – неправилан ред слова у оквиру ријечи и непотребно дуплирање знакова
Јасно се може уочити шаблон гдје се погрешна ријеч јавља вишеструко мање пута у односу на исправни облик те ријечи, што је и очекивано. Ми смо овдје издвојили само неке од примјера грешака које се могу наћи, али оно што је занимљиво јесте да и све остале грешке, без обзира на своје карактеристике, прате идентичан начин понашања, као што
смо проказали на Дијаграмима 1– 6. Све грешке ће се увијек налазити ван
оптималног броја понављања и то је правилност и универзална појава како
за наш тако и за енглески језик.
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Hapax legomena и њихова веза са грешкама
Иза овог занимљивог назива крију се ријечи које су у наком тексту
или групи текстова појављују само једанпут. Назив потиче од грчких
ријечи (hapax и legomenon, мн. legomena – речено само једанпут) (Балдик
2008: 74). У нашем корпусу (од укупно 93226 ријечи без понављања, има 45450 (48,75 %) таквих ријечи и веома често су најуже повезане са неком струком (нпр. латинизми и врсте болести у медицини), а такоёе неке од ових
ријечи представљају погрешно написане облике других ријечи које се иначе много чешће налазе у корпусу. Вјероватно противној свачијој интуицији
сљедећи облици ријечи се такоёе помињу само једном у цијелом милионском корпусу, нпр:
зе, банке и друга правна лица. Поједини акционар Централне Депозитарне Агенције
може има
раду одговарајућег документа ( брошуре,
часописи, публикације, билтени ... )
Институције
Плц (»Завод за граёевинске материјале,
геотехничке и хемијске анализе« АД) –
Никшић, ис ан
м се дефинишу: циљеви, трајање, врсте
гимназија, матура, хоризонтална и
вертикална прох
о је и кроз изјаву Центра за подводно и
хуманитарно разминирање да је Црна Гора
једина зем

tte Competence: Central Register of the Commerical Court 2. Making seals and stamps
Timesc
e use complex analytical techniques and
compute application software. Environmental
Pro
for himself/herself, marital partner or
illegitimate partner, and for children in case that
y use for non-agricultural purposes, is
recultivated technically, chemically and
biologicall
s they should realistically decline and stabilise
at 1.5% - 1.8% of Montenegrin GDP. III.

Надовезујући се за претходно поглавље пружићемо и примјере грешака које се лако могу открити у текстовима укљученим у наш корпус:
путовања могу да обављају туристичке
аганције које, поред одобрења за рад (чл.11
ст.
у (Сл. лист ЦГ, бр.66/08), одговорна је
Агенциоја за цивилно ваздухопловство Црне
Горе. З
области здравства, ветерине, фармације,
ахитетектуре, наставно-педагошког рада
итд. Свако ми
равља у Црној Гори су отворени следећи
центари и јединице за ментално здравље у
зајед
циљева других сегмената друштва. Такве
стартегије су Стратегија одрживог развоја,
Стратег

plementation and evaluation of measures
aggenst TC should be included in programs for
M
ional Protocol (OG of MN, international
aggreements, 2/09); Law on Veteran and
Disability P
d lays down requirements for qualtiy of
agricutural products. Veterinary
Administration is
alcohol per 100 kilograms of goods; 4)
chemicalz and cosmetics manufacturing. Use
of min
ce stipulates that the doctor – foreign citizent,
who intends to perform healt activity
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Као што се може видјети грешке у оба језика функционишу у основи на идентичне начине. У српском језику су то обично сувишак или мањак знакова у ријечима, као што је то случај и у енглеском језику, оно што
је познато под именом SPELLING.
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CORPUS AND COMPUTATIONAL LINGUISTICS
ON THE EXAMPLE OF THE EC QUESTIONNAIRE
Summary
This paper deals with the analysis of the part of the EC Questionnaire.
According to the complete analysis from our doctoral thesis, we have chosen
two aspects. The first one is about the analysis of impersonalised register, and
the second one is about finding the connexion between hapax legomena and mistakes we found in the abovementioned corpus. We will show how the use of
corpora and computers can shed new light onto the traditional linguistic research. Apart from all of that, this paper should also be understood as a promotion
of Corpus and Computational linguistics as a valuable tool to other researches
regarding linguistics.
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ДИСТРИБУЦИЈА ОСЛАБЉЕНИХ МОДИФИКАТОРА
МАЛО И БЕЗМАЛО И СИНТАГМЕ НЕМАЛИ БРОЈ СА
НЕГИРАНИМ ПРИДЕВИМА
Апстракт: У раду се применом формалносемантичког, синтаксичког, аналитичког и дескриптивног приступа испитује дистрибуција ослабљених модификатора мало и безмало и синтагме немали број са негираним придевима. Циљ нам
је да устврдимо од којих фактора зависи дистрибуција ових елемената, какав је
опсег модификатора и какво значење имају придевске фразе које творе са негираним придевима. Устврдили смо да мало може да се комбинује са придевима који
имају значење супротности, а безмало са придевима који имају значење праве негације и значење супротности. Дистрибуција синтагме немали број је ограничена,
што иницира нелексикализовани негирани придев немали који јој је у основи.
Кључне речи: ослабљени модификатори, опсег, декомпоновање.

0. Увод
У овом раду испитујемо дистрибутивне могућности ослабљених
модификатора мало и безмало и синтагме немали број са негираним придевима. Циљ нам је, најпре, да устврдимо од којих фактора зависе дистрибутивне могућности наведених синтаксичких елемената. Потом, треба да испитамо какав је опсег модификатора и значење придевских фраза које творе са негираним придевима, те да видимо како се понашају негирани придеви у оваквим синтаксичким контекстима.1
Применом формалносемантичког, синтаксичког, аналитичког и дескриптивног приступа, наведена питања испитујемо на корпусу Српског језика Математичког факултета у Београду2 и на примерима до којих смо дошли Гугл претрагом. Интерпретабилност примера које смо добили, проверавали смо и са изворним говорницима. У анализу су укључени како примери из књижевних дела, тако и из разговорног стила, не бисмо ли на тај
начин добили што прецизнију слику о интерпретабилности примера које
испитујемо.
Дистрибуцију ослабљених модификатора испитујемо у зависности
од спецификација самих синтаксичких елемената до којих долазимо на тај
*

ivana.mit88@gmail.com
Под придевским фразама подразумевамо синтаксичке конструкције које
чине један/други тип модификатора (мало и безмало), или синтагма (немали број)
и негирани придев.
2
http://www.korpus.matf.bg.ac.rs/korpus/mainmenu.php
1
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начин што их декомпонујемо, по угледу на Ковачевић 2007, Чутура 2010,
Недељковић 2013. Значење придевских фраза утврёујемо на основу опсега
који имају модификатори и начина на који делују на степен придева уз који
долазе/односно на скуп елемената који квантификују (Кенеди и МекНели
2005).

1. Теоријско-методолошка разматрања
Методолошки проблем на који наилазимо тиче се именовања израза
које у раду називамо модификаторима. Грицкат 1961, Ристић 1990, Радовановић 2004, Ковачевић 2007, Чутура 2010, Недељковић 2013, овакве изразе
називају прилозима; Мразовић−Вукадиновић 2009 партикулама, Ковачевић
2004, Арсенијевић 2005 квантификаторима. У основи свих јесте да су то
прилози, али ми узимамо термин из логике, па их једним именом називамо
ослабљеним модификаторима, због начина на који делују на степен придева са којима се комбинују.3 Оправданост употребе оваквог термина проналази се у предмету нашег рада – испитивању начина на који ове јединице
делују на степен придева. Прво, и модификатори и синтагма квантификују
на неки начин било степен до кога ентитет поседује неку особину, било
број ентитета који чине један скуп. Друго, посматрано са творбеног становишта, све ове синтаксичке јединице у основи имају исти елемент – модификатор мало, док се значење тако насталих творбених форманата разликује, о чему ће бити више речи у трећем поглављу. У зависности од тога да
ли је уз модификатор један/други тип префикса негативне поларности не- и
без-, придевска фраза чији су саставни део смешта се на један, односно
други пол скале и има већу/мању фреквентност.4
Нисмо узели термин квантификатор, иако мало на неки начин и
квантификује, јер даје информацију о томе у коликој мери ентитет модификован придевом поседује релевантну димензију: „мало – истиче малу вредност или малу размеру онога што је изражено речју испред које стоји, ‟нешто‟“ (Мразовић−Вукадиновић 2009: 480). Са друге стране, у речничкој
дефиницији безмало, види се да се њиме не квантификује, него изражава
ослабљен степен: „‟само што није‟, замало, скоро, умало да не“ (Мразовић−Вукадиновић 2009: 469). Ослабљени модификатори одговарају прилозима са количинским значењем, а такво количинско значење се „првенствено исказује као значење мјере. Од свих прилошких израза којима се изра3

Мразовић−Вукадиновић 2009 безмало уврштава у модалне, а мало у градуативне партикуле.
4
Милица Радовић Тешић (2002: 26−27) наводи два подтипа именица са
префиксом без-. Значење које има наш ослабљени модификатор безмало могло би
се повезати са значењем првог типа именица – оних које „означавају одсуство, немање онога што је означено именицом у основи, стање тога одсуства или појам који је по карактеристичном неком основу, одсуству доминантности неке особине
везане за то: безбратственик (онај који нема братственика)“.
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жава количина небројивих појмова или предмета неупоредиво најчешће у
употреби јесте локативни прилошки израз у Х мери, али се сусрећу и генитивна форма до Х мјере “ (Ковачевић 2007: 77).5 Даница Недељковић (2013:
472) наводи да „прилошки изрази са именицом MAß одн. МЕРА представљају најзаступљенији модел декомпоновања прилога са количинским значењем. По правилу се реализују као предлошке фразе, у којима се категоријална сема MAß/МЕРА, јавља у једнини“. Поред израза мера, за квантификацију се употребљава и израз број,којим се одреёује количина бројивих
појмова (Ковачевић 2007: 77), а други „мање или више граматикализовани,
имају на именичкој позицији именицу количина (најчешће) или именице
спецификоване семантике које се односе на пребројиве ентитете или појаве
са специфичним обележјем мере – број, степен, обим и сл.“ (Чутура 2010:
296). Овом типу би одговарала наша синтагма немали број, која може бити
супституисана прилогом доста (види Недељковић 2013).
Значењем придевских фраза које чине неки од модификатора
(и)или квантификатора, било позитивне било негативне поларности, и негирани придев, бавили су се Ковачевић 1998, Ковачевић 2004, Арсенијевић
2005, Ковачевић 2007. У наведеним радовима примећено је да не могу сви
типови негираних придева да се јаве са квантификаторима, као и да значење квантификатора, опсег, па и значење придева, диктирају да ли ће дистрибуција бити неометана. Ковачевић (1998: 76) испитује придевске фразе
које чине негирани универзални квантификатор нимало и објашњава да се
у њима врши:
„одреёена ᾿негација‟ надреёеног придјева, јер придјевска синтагма
има вриједност литотизираног антонимског лексичког корелата (уп.:
нимало лак = тежак), па би негација квалитативног придјева (кад би
била творбено могућа) довела до поништавања негације, тј. давала потврдну семантичку вриједност (уп.: нимало не-лак = лак; нимало нежут = жут, и сл.)“.
Бобан Арсенијевић (2005:1) наводи да се квантификатор нимало
„може јавити у реченици са морфолошки позитивном формом предиката
уколико модификује придев“ (види 1), када се подразумева анализа према
којој су придеви редуковане релативне реченице (види 2).
1. Јован је добио нимало наивно питање о рекурзији.
2. Јован је добио питање о рекурзији, које није нимало наивно.
Стана Ристић 1990 (1990: 118) испитује начинске прилоге у савременом српскохрватском књижевном језику и измеёу осталог у групу прилога са значењем интензитета, које се реализује као интегрална сема непотпуног степена, наводи следеће: „непотпуно, делимично, делом, донекле,
ограничено, релативно, унеколико, мерљиво, скоро, готово, лимитативно,
претежно, прилично, углавном―. Ове јединице могу се повезати са једини5

Прилошки изрази који углавном имају значење мере реализују се са
„именицом мера у функцији исказивања категоријалне семантике“ (Чутура 2010:
296).
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цама различитих врста, што им омогућује додатна квантитативна компонента уз заједничку сему непотпуног, слабијег степена. „То је компонента
којом се ограничује, ублажава, умањује садржај управне речи, по којој, као
и по основној семи, ови прилози иду у ред екстензификатора, или у ред
ограничавања (ограничитеља), како се они у литератури још називају“ (Ристић 1990: 118)6. Наведени прилози би се могли довести у везу са нашим
модификатором безмало.
У новијој литератури, лингвисте интересује процес декомпоновања
(Радовановић 2004, Ковачевић 2007, Чутура 2010, Недељковић 2013), коме
нису склони само прилози.7 Милорад Радовановић (2004: 214) о појави декомпоновања прилошких јединица наводи следеће: „и у оваквим се случајевима, наиме, ради о својеврсној екстракцији декомпонованом (сада прилошком) лексемом и опет је у питању својеврсна »експлицитна категоризација« како би то објаснила Душка Кликовац, истина не говорећи непосредно баш о прилошким лексемама тим поводом“. Прилог се декомпонује „тако да се његова архисемска и све диференцијалне лексичке и лексичко-граматичке семе лексички осамостаљују постајући семантеме“ (Ковачевић
2007: 71).
Ми ћемо, у овом раду, дистрибуцију ослабљених модификатора и
синтагме анализирати по моделу који наводи Ковачевић 2007, Чутура 2010,
Недељковић 2013, узимајући у обзир и начин на који квантификаторима
располажу у радовима Кенеди и МекНели 2005 и Арсенијевић 2005. Тако
ћемо најпре испитивати опсег ових модификатора и синтагме и начин на
који делују на степен придева, а потом декомпоновати модификаторе, односно синтагму, како бисмо устврдили да ли постоје синтаксички елементи
који би у случају целовитог, или декомпонованог израза блокирали дистрибуцију са негираним придевима.

2. Дистрибуција ослабљених модификатора и синтагме са негираним придевима
У овом делу рада бавимо се испитивањем дистрибуције ослабљених модификатора мало и безмало и синтагме немали број. Најмањи број
ексцерпираних примера из корпуса чине придевске фразе са поменутом
синтагмом. Ниска фреквентност употребе оваквих примера може се објаснити ограниченом дистрибуцијом самог негираног придева направљеног
из комуникативних разлога (немали). Требало би, дакле, да ниска фреквентност употребе негираног придева немали иницира и ниску фреквентност употребе синтагме, што није тачно. Употреба овакве конструкције је
6

Како Ристић 1990 наводи, разликују се „јединице које реализују компоненте јачег степена својства – интензификатори и јединице са компонентама слабијег степена својства – екстензификатори“ (Ристић 1990: 113).
7
Могу се декомпоновати глаголи, именице, придеви (види Радовановић
2004).
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чешћа од употребе описног израза и целе релативне реченице, којом би се
могао заменити придев, јер се у језику тежи економичности (нпр.: немали
број задатака: велики или средњи број задатака). Корпус показује да је
овакав израз фреквентан (немали број), али да та фреквентност итекако
опада када му се придружи негирани придев. Синтагма немали број могла
би бити замењена прилогом доста, при чему онај ко квантификује израз,
намерно даје слабу имликацију (немали број, али не и велики) (види примере 3−4).
3. Европа, осим тога, још увек има немали број нерешених проблема сличне врсте за које смо уверени да ће се у блиској будућности решавати (Политика 22.11.2005) (→ доста нерешених проблема) / доста проблема који нису решени).
4.…а све време подршку су им давале и бројне организације, подржнице гранских синдиката и немали број невладиних организација. Давор
Ковачевић [објављено: 19/06/2009] Критика Филм Живан Пуји (19.6. 2009
− Политика) (→ доста невладиних организација / и доста организација
које нису владине).
Мало и безмало и њихове дистрибутивне могућности
Предмет нашег истраживања била је и дистрибуција ослабљених
модификатора мало и безмало. На примерима из корпуса потврёено је да се
наведени модификатори могу комбиновати са негираним придевима. Како
бисмо устврдили да ли постоји синтаксички елеменат који иницира њихову
употребу, декомпоновали смо их. Приметили смо да је употреба модификатора мало и безмало директно условљена обликом који предикат има у реченици, односно истиносном вредношћу предиката (види примере 5 и 6).
Наведени модификатори биће употребљени само када је предикат у морфолошки потврдној форми, док ће се са морфолошки негираном формом предиката, употребити описна конструкција која одговара придевској фрази
састављеној од једног/другог типа модификатора. Управо ово је синтаксички окидач (енгл. trigger)8 који мора постојати у реченици да би се могао
употребити ослабљени модификатор.
5. #А и сам с њом нисам био мало неопрезан.
6. #Без њихове помоћи која није безмало непрестана.
Као најчешћа описна конструкција којом би се могла заменити придевска фраза коју чини ослабљени модификатор мало и придев, користи се:
није тако/толико + позитивни придев (нпр. није тако/толико обичан), а за
придевску фразу безмало + негирани придев: који није у довољној мери +
негирани придев (нпр. безмало непрестана, која је стална, али не у тој мери да би била непрестана). Овакво декомпоновање придевских фраза са
модификатором мало садржи ноту ублажавања особине исказане негира8

Термин је преузет из англистичке литературе.
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ним придевом. Код модификатора мало, у новоствореним конструкцијама,
употребљавају се директиви тако/толико, чиме се само говори о ослабљеном својству, односно о малој мери димензије која је у основи релевантног
придева. У случају модификатора безмало може се употребити речца баш,
чиме се уз негацију иницира и оно што је у самој семантици ове речце:
100%, сасвим, потпуно – немогућност да се исцрпе стандардна вредност.
Најпре наводимо примере са модификатором мало (7−17).
7. Мени је то било <мало необично, али не> замерам јер су били веома срдачни и добри. Чеда Лакић, Копнем, морем, ваздухом; Политика,
31.12.2002. (→ није било тако/толико обично)
8. Зашто си ту? - глас је <мало несигуран. - Кад бих знао. А ти? Ја сам из Новог Сада, био сам на високом положају. Исаковић Антоније,
Трен 2: казивања Чеперку 7-214, 224-241. (→ глас није био тако/толико сигуран)
9. А и сам сам с њом <мало био неопрезан, доводио сам је кући. Андра, мој матори, већ почео да ме запиткује: „Шта ти мислиш с овом девојком што не> избија из наше куће?―Драгослав Михаиловић, Кад су цветале тикве. (→ нисам био толико опрезан)
10. Нека се наши читаоци, у доба заразе, помире с тим да буду
<мало непријатни за људе који не> једу бела лука, али нека се тиме одбране од напасти. Марковић, Спасенија Пата: Велики народни кувар. (→ да
не буду баш толико пријатни)
11. Тај поступак, иако сам по себи није увреда, за мене је <мало непријатан и изволите ми дати објашњење. Јан Потоцки. Рукопис наёен у
Сарагоси. СКЗ, Коло 81, Књига 533, 534. Београд 1988. (→ није толико
пријатан)
12.…Срба не наёе да је то питање <мало необично. Он слеже раменима. Ћосић, Бранимир. Два царства. СКЗ. Београд 1928. (→ није тако/толико обично)
13.…је да треба вратити свет у онаквом стању у каквом нам је
дат: непојмљив и, по могућности, још <мало непојмљивији. (Жан Бодријар, Савршен злочин. Београд, Београдски круг: 1998). (→ #није тако/толико појмљивији)
14.…тамо добијаш тост дебљине пола прста и нешто <мало некалоричних алги. Илустрована политика: информативно-политичка ревија, Политика 1957.(→ и не тако велики број алги које нису калоричне)
15. Комбинација је <мало непријатна али је вашим проблемима на
том пољу крај: Сатурн престаје да вас кажњава и ограничава почетком
јуна а Јупитер ће вас частити позамашном свотом већ у јулу! (→ није тако/толико пријатна)
16. …да је <мало необично што се инцидентима придаје велики публицитет првих дан - два, а затим све спласне, не> буде никаквих детаља.
НИН 2002 (→ да није тако/толико обично)
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17. На последњим изборима је, под утицајем веома тешке деценије,
било врло <мало неопредељених и апстинената, јер су људи били веома мотивисани да нешто промене. (Политика, октобар 2000) (→ није било тако много опредељених)
Неопходност употребе модификатора мало, а не конструкције није
тако/толико + придев, види се ако покушамо да модификатор заменимо
описном конструкцијом у оним реченицама у којима је придев у компаративу. Конструкције са компаративом одличан су показатељ да се само помоћу модификатора и придева у компаративу може изразити опсег који одговара значењу придевске фразе (пример 13).
Модификатором мало квантификује се у којој мери ентитет поседује неку особину, а не даје се број ентитета који чине неки скуп (глас је мало
несигуран). Супротно претходном, у примерима типа мало некалоричних
алги, мало неопредељенихљуди, ослабљени модификатор може се заменити
прилошким изразом не тако/толико велики број, када има улогу квантификатора над неким скупом јединки. У конструкцијама где се мало стварно
понаша као модификатор, блокирана је замена таквом синтагмом (не тако/толико велики број). На основу овога видимо да се мало понаша као
ослабљени модификатор, када модификује придев, без експлицитно изреченог ентитета коме се особина изражена придевом приписује, или као
прилошки израз са значењем не тако/толико велики број, када квантификује над скупом ентитета који чине дати скуп.
Придевским фразама које чине ослабљени модификатор безмало и
негирани придев одговара релативна клауза: који није у довољној мери +
негирани придев. Логично је да релативна клауза може да замени придевску фразу, јер су придеви редуковане релативне реченице (Арсенијевић
2005). Овакве придевске фразе имају потврдну форму9, односно прави су
пример афирмације, што је сасвим у супротности са негацијом коју наведени модификатор носи у себи на творбеном и семантичком плану. Занимљиво је да модификатор умало, који је сличне семантике као безмало, и на
сличан начин делује на степен придева, не може да се комбинује са негираним придевима (види 18 и 19). Ексцерпирали смо и примере са ослабљеним модификатором безмало (20−26).
18. Ово је безмало нерешив задатак
19. #Ово је умало нерешив задатак.
20. Без њихове помоћи, која је <безмало непрестана, (→ која је учестала, али не у тој мери да би била непрестана), не> бисмо ништа могли
да учинимо због мањка овлашћења која су дата општинским инспекторима. Политика 25. 12. 2008.
21. Заразе су, попут најупорнијег, <безмало неотресивог, јахача
Апокалипсе, пратиле српску војску; још од балканских ослободилачких ратова (→ који није неотресив у довољној мери; кога готово да се не могу
9

Ово је блиско тврдњи Радовић−Тешић 2002 која наводи да именице са
префиксом без- пре имају значење супротности, него негације.
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отрести, не баш неотресивог). Брана Димитријевић, Заборављени горостас Михаило Петровић, Политика, 24.9.2001.
22. Но имати истинску љубавницу било је <безмало незамисливо.
(→ није било у довољној мери незамисливо)Орвел Џорж, 1984; Београд: Југославија 1977; прев. Стоиљковић Влада
23. …и уопште информатичара, документариста, стрпљивих истраживача и копача руда запретаних у <безмало недогледном мору
штампане хартије и архивских записа. (→ у мору које није било у довољној мери недогледно; не баш недогледном мору)Вранеш Александра, Основи
библиографије, Београд, Народна библиотека Србије 2001.
24. Да је <безмало незамислива историја Црне Горе без ове институције, потврдио је и Мирко Ђурановић монографијом „Подгоричка гимназија 1907–2007―,на око хиљаду страна, која сведочи како је овај храм
знања у минулих сто година узиёивао камен по камен у темеље образовања, науке, културе и то не> само на просторима ове државе (→ није у
довољној мери незамислива; да није баш незамислива). Политика
4.10.2007.
25. Удар барже могао би само да окрњи, оцењује он, <безмало неуништиве стубове моста. Политика 12.6.2008. (→ стубове моста који нису били у довољној мери неуништиви: не баш неуништиве)
26. Наћи брачну сапутницу за мушкарце у педесетак села надомак
Ниша постао је <безмало нерешив проблем (→ проблем који није у довољној мери нерешив; не баш нерешив). РТС 1.2.2010.
На основу примера из корпуса можемо рећи да су дистрибутивне
могућности ослабљеног модификатора мало уже од могућности ослабљеног модификатора безмало.10 Модификатор безмало има шири опсег употребе – може се комбиновати и са правим придевима и са партиципима.
Постоје два разлога за такво нешто: први се тиче опсега модификатора и
регије на скали на којој смешта степен модификованог придева, а други је
у вези са семантиком придева који се комбинују са модификатором. Семантизам ових придева посматрамо на два плана: на једном је поларност,
односно могућност да имају значење праве негације, или супротности, а на
другом тип номинализације који им је у основи. Тип номинализације одреёује да ли овакви придеви носе у себи обележје особине, догаёајности или
неког процеса. С обзиром на то да безмало модификује ентитет који може
да поседује особину у степену мањем од степена на коме се налази стандардна вредност, комбинује се са придевима који имају значење праве негације. Са друге стране, комбинује се и са придевима који имају значење
супротности – битно је само да су такви негирани придеви настали од позитивних придева којима одговара затворени пол скале. Ово даље значи да
модификатор безмало у оба случаја блокира потенцијално остварење особине, или догаёајности којом је ентитет обележен, а дате придевом којим је
10
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модификован ентитет. Супротно овоме, модификатор мало може да се комбинује само са придевима који имају значење супротности.
3. Значење придевских фраза мало/безмало + негирани придев и
синтагме немали број+негирани придев
У овом делу рада формализујемо значење ослабљених модификатора и синтагме и испитујемо какво значење имају придевске фразе чији су
саставни елементи. Циљ нам је и да устврдимо на који пол скале се пресликава значење оваквих придевских фраза, у зависности од параметара као
што су опсег модификатора и особине степени негираних придева са којима се комбинују. С обзиром на то да се разликује семантизам наведених
модификатора мало и безмало, већ при првом читању може се рећи да мало
има значење: не тако пуно, у малој мери, док безмало има значење скоро
да се нешто десило, али ипак није.
Квантификатор мало је у основи другог ослабљеног модификатора
безмало и синтагме немали број, те најпре њега формализујемо. Овај модификатор спада у модификаторе који слабе вредност придева на тај начин
што не дозвољавају да се исцрпе степен на коме се налази позитив. Степен
у коме ентитет модификован придевском фразом поседује особину мањи је
од позитива модификованог придева (види формални приказ 27 и 28). Наведени модификатор може да се комбинује само са негираним придевима
који немају значење праве негације, јер има могућност да смести степен
придева само измеёу степена на коме је стандардна вредност и степена који је довољан да би се ентитет могао модификовати. Таквим придевима одговара исти опсег као и антониму, а не опсег који има прави негирани придев (поред опсега антонима и опсег стандардне вредности). Значење придевских фраза са ослабљеним модификатором мало и негираним придевом
је такво да му одговара опсег у регији лево од стандардног опсега, односно
у делу за негативни пол.
26. [[мaло]] = λGλx.∃d[d ˂ Ø(SG) G(d) (x)]
27. [[мaло непријатан]] = λнепријатанλx.∃d[d ˂ Ø (SG)˄непријатан(d) (x)]
Супротно модификатору мало, ослабљени модификатор безмало
тако делује на степен придева да не дозвољава да ентитет који је модификован таквом придевском фразом поседује релевантну особину у степену
који одговара степену на коме се налази стандардна вредност (која је код
оваквих придева истовремено и максимална вредност и вредност која се
мора досегнути да би се ентитет могао њима квалификовати) (види формални приказ 29 и 30). Тако придевске фразе које чине безмало и негирани
придев имају значење коме одговара опсег десно од стандардне вредности
– односно у регији која одговара позитивном полу скале. Из таквих придевских фраза може се дати импликација којом се иницира придев другог пола
од оног који је модификован (безмало нерешив задатак → решив задатак;
о овоме види Митић 2012).
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(d) (x)]

29. [[безмaло]] = λGλx.∃d[d ˂ max (SG) G(d) (x)]
30. [[безмaло нерешив]] = λнерешив λx.∃d[d ˂ max (SG)˄нерешив

Ослабљени модификатор мало тражи опсег, па се зато са њим могу
комбиновати придеви у компаративу и придеви који имају значење супротности, а не негације. То су и придеви којима, иначе, не одговара затворени,
већ отворени пол скале, што би значило да они могу да теже левом или десном полу, али их не могу досегнути. Код оваквих придева, ентитет мора
имати релевантну особину у степену који је већи од степена на коме се налази стандардна вредност, док је у случају придева којима одговара затворени пол скале (и оних који се комбинују са модификатором безмало), степен на коме се налази стандардна вредност, истовремено и максимална
вредност, и вредност која је довољна да би се ентитет могао квалификовати
таквим придевом.11 За разлику од ослабљених модификатора, придевска
фраза коју чини синтагма и негирани придев, нема могућност да квантификује неку особину у одреёеном степену, већ квантификује скуп оних ентитета који су модификовани таквом сложеном придевском фразом. Притом,
иако је реч о негираном придеву, наведени придев је контрарног типа и нема значење одрицања неке особине, него супротно значење – немали је онај
који је или велики или средње величине – овај придев има опсег и стандардне вредности и позитивног придева (види формални приказ 31). Наведени
прилошки израз тако делује на скуп јединки да га смешта на позитивни пол
скале.
31. немали(x) ↔ величина (x) > nSc (nSc ϵ isc/stv). ¬ ∃ ms. m ϵ ist/sc ˄ ms< nSc

3. Закључак
У овом раду испитивали смо дистрибуцију ослабљених модификатора мало и безмало и синтагме немали број са негираним придевима. Наш
задатак био је да откријемо постоји ли синтаксички елеменат који иницира
употребу модификатора уместо декомпонованих конструкција које би им
одговарале. Устврдили смо да је то морфолошки позитивна форма предиката, те можемо рећи да истиносна вредност предиката условљава употребу једног/другог типа синтаксичких јединица.
Анализом корпуса утврёено је да од свих анализираних синтаксичких елемената придевска фраза коју чини синтагма немали број са негираним придевом има најмању фреквентност, а разлог таквим сазнању можемо
потражити управо у типу придева из синтагме и придева којим је модификован један ентитет. Тако, немогућност лексикализације негираног придева
немали иницира ниску фреквентост оваквих придевских фраза (немали број
нерешених проблема).
11

пореёења.
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Устврдили смо и да ослабљени модификатор мало и начин на који
делује на степен придева са којим се комбинује иницира да се употребљава
само са придевима који имају значење супротности, док безмало може да
се комбинује и са онима који имају значење негације. Мало се комбинује
само са негираним придевима насталим од позитивних придева којима одговара отворени пол скале, а безмало са онима насталим од негираних придева којима одговара затворени пол скале. Први ослабљени модификатор
слаби степен придева тако што не дозвољава да ентитет поседује особину у
степену који је већи од позитива, док други не дозвољава да се исцрпе максимална и, истовремено, стандардна вредност да би се ентитет квалификовао релевантним придевом.
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Ivana Z. Mitić

THE DISTRIBUTION OF WEAK MODIFIERS MALO AND
BEZMALO AND PHRASE NEMALI BROJ WITH NEGATED
ADJECTIVE
Summary
In this paper we introduce the distribution of weak modifiers malo and
bezmalo and phrase nemali broj with negated adjective. The aim of the paper is
to introduce the trigger who invocates that distribution, to determine which scope the weak modifiers have and to examine the semantics of that phrase. We
conclude that malo can have the distribution only with negated adjective which
has the meaning of real antonimy. Bezmalo can be distributed with negated
adjective which has the meaning of real negation and with those who have the
meaning of antonimy. The phrase nemali broj has limited distribution which initiates adjective nemali, which is not lexicalized.
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ЛОКАТИВ С ПРЕДЛОГОМ ПО У ЗНАЧЕЊУ
ПРОСТОРНИХ ОДНОСА И ЊЕГОВА КОНКУРЕНТНА
СРЕДСТВА У ЈЕЗИКУ ПИСАЦА ОД 18. ДО 20. ВИЈЕКА
Апстракт: У раду смо се бавили анализом употребе локатива са предлогом у значењу просторних односа и његовим конкурентним средствима у српском
језику од 18. до 20. вијека. У нашој граёи као конкурентна средства локативу са
предлогом по, зависно од значења глагола који се уз ову конструкцију користи, али
и од семантике именичке лексеме, јављају се просекутив, локатив са предлозима
у, на, акузатив са предлогом кроз.
Кључне ријечи: локатив, предлог по, просторно значење, конкурентна
средства.

0. Локатив с предлогом по одреёује остваривање физичког контакта
с површином неког објекта (Ивић 1957–1958: 156) (ударила га је по глави).
Упркос чињеници што се ова конструкција користи и уз глаголе типа ударити, разликује се од акузатива јер локатив никада не означава циљ кретања већ истиче мјесто завршетка радње. Ова предлошко-падежна веза углавном се јавља с глаголима несвршеног вида, а уз свршени глагол употребљава се онда када је уз глагол дат и објекат који је радњом непосредно
обухваћен, тј. радња је у потпуности реализована (Ивић 1957–1958: 157,
158). Уз учестале глаголе (ударати руком по столу) овај предлошки локатив означава различите тачке у оквиру датог мјеста које су обухваћене
радњом. Такоёе, овај предлошки локатив има значење и посредништва
(Ивић 1957–1958: 157). Као конкурентна средства локативу са предлогом
по, зависно од значења глагола који се уз ову конструкцију користи, али и
од семантике именичке лексеме, јављају се просекутив, локатив са предлозима у, на, акузатив са предлогом кроз (Батистић 1972: 33–35). Оваква ситуација забиљежена је и у нашем корпусу1.
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Милован Видаковић, Велимир и Босиљка, Нолит, Београд, 1982. год.; Јован Стери1
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1. Конструкција по + локатив у значењу да је нешто разастрто или
да се помјера, односно креће по површини чега, да нешто додирује какав
предмет споља често се јавља код наших писаца, тј. једнако је заступљена
у проучаваној граёи, што значи да је стање исто као и у савременом српском језику. Овом приликом навешћемо само по један примјер овог типа
код писаца из 18, 19. и 20. вијека.
– Гледајући неправду, / што је починио / И обиде по свету [...] (Рајић, [Бој змаја са орлови]: 6). – Ми смо видјели с планине по овој долини овце (Видаковић 1982: 20). –
Чим га видите да трчи по чаршији (Петар
Кочић 1951: 27).
a) У савременом српском језику као конкурентно средство овој
предлошко-падежној вези, у значењу да је нешто разастрто или да се помјера, односно креће по површини чега, да нешто додирује какав предмет
споља јавља се веза у, на + локатив (Ивић 1957–1958: 33), што важи и за
наш корпус.
– Преблагиј Бог да помогне сваком поштеном лаёару, који се год
сад на разјареном мору находи [...] (Вујић 1987: 256). – [...] сједили су на
праговима загрнути кожунима (Ћопић 1987: 35). – Цвјетала је и краљевала у Будви четири вијека [...] (Љубиша 1924: 250). – [...] чији борци крваре
ја Поповић, Роман без романа, Нолит, Београд, 1982. год.; Вук Стефановић Караџић, Вукови записи, Српска књижевна задруга, Београд, 1964. год.; Вук Стефановић Караџић, Сабрана дела Вука Караџића, Просвета – Београд, 1964. год.; Вук
Стефановић Караџић, Српске народне приповјетке, У Бечу у штампарији Јерменског манастира, 1853. год.; Доситеј Обрадовић, Изабрана дела, Политика, Народна
књига, Београд, 2005. год.; Гаврил Стефановић Венцловић, Црни биво у срцу; легенде, беседе, песме, Просвета, 1996. год.; Исправке црногорских судова (1879 –
1899), Прикупио и приредио Никола П. Рајковић. ЦИД, Подгорица, 1982. год.; Петар Кочић, Дјела, Друга књига, Свјетлост, Сарајево, 1951. год.; Петар Кочић, Прва
књига, Свјетлост, Сарајево, 1951. год.; Милош Црњански, Есеји, Штампар Макарије и Октоих, Суботица, 2008. год.; Милош Црњански, Сеобе, Штампар Макарије
и Октоих, Суботица, 2008. год.; Милош Црњански, Роман о Лондону I, Штампар
Макарије и Октоих, Суботица, 2008. год.; Лаза Лазаревић, Приповетке, Просвета,
Београд, 1963. год.; Бранко Ћопић, Љубав и смрт, Свјетлост, Сарајево, 1987. год.;
Бранко Ћопић, Босоного дјетињство, Књига 11, Свјетлост, Сарајево, 1987. год.;
Бранко Ћопћ, Орлови рано лете, Завод за школство, Подгорица, 1993. год.; Иво
Андрић, Госпоёица, Октоих : Јумедиа монт, Подгорица, 2007. год.; Иво Андрић,
Јелена жена које нема, Октоих : Јумедиа монт, Подгорица, 2007. год.; Меша Селимовић, Тврёава, Dailly Press (Библиотека Вијести XX вијек, 25), Подгорица, 2004.
год.; Меша Селимовић, Дјевојка црвене косе, Јумедиа монт д.о.о. и ИШМ Октоих,
Подгорица, 2007. год.; Борислав Пекић, Нови Јерусалим, Политика, Народна књига, Београд, 2004. год.; Михаило Лалић, Свадба, Републички завод за унапреёивање васпитања и образовања, Титоград, 1991. год.; Јован Рајић, Историја катихизма, Панчево, Наклада књижаре браће Јовановић; Захарија Орфелин, Петар Велики, Прва књига, Просвета, Београд, 1970. год.; Јоаким Вујић, Изабране драме, Београд, Нолит, 1987. год.
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негдје у Херцеговини и гину за одбрану талијанске империје (Лалић 1991:
7).
б) Као конкурентнo средство конструкцији по са локативом у значењу да је нешто разастрто или да се помјера, односно креће по површини
чега, да нешто додирује какав предмет јавља се и инструментал без предлога. Ове двије конструкције су у српском језику „равноправно распрострањене, али (иако не сасвим досљедно) диференциране у употреби – уз циљне глаголе употребљава се инструментал мјеста, уз нециљне по + локатив“
(Ивић 1957–1958: 33). У словенским језицима конструкције инструментал
мјеста и по + локатива / датив различито су се прерасподијелиле, па се у
српском оне равномјерно употребљавају, али се уз циљне глаголе употребљава инструментал мјеста, а уз нециљне конструкција по + локатива / датив (Стојановић 2009: 593). Инструментал се употребљавао и данас се употребљава у значењу ограниченог и неограниченог пространства. Када се
употребљавају именице са значењем неограниченог пространства, присутна је прерасподјела у употреби с обзиром на дистинкцију циљно / нециљно
кретање. У савременом српском језику инструментал мјеста користи се у
значењу циљног кретања (идем морем, ријеком, путем). Меёутим, у старијем језику, као и данас у појединачним примјерима, присутан је и инструментал нециљног кретања (лута градом, свијетом, морима). Конструкција
по + локатив најчешће се јавља у значењу нециљног кретања (лута по свијету). Инструментал са значењем циљног кретања биљежимо и у нашем
проучаваном материјалу, и то најчешће у језику писаца из 20. вијека.
У нашој граёи из 18. вијека забиљежили смо један примјер инструментала са значењем циљног кретања, и то код Орфелина, а у језику наших
писаца из 19. вијека два примјера (код Његоша и Љубише).
– Једна група иде по Амуру и шилки узводно [...] а друга одлази сувам путем у горња места Аргуна [...] (Орфелин 1970: 222). – [...] Пошекоше путем пријекијем [...] (Његош 1974: 285). – [...] Ал' се Турци пољем помолише [...] (Исто, 287). – [...] Путем ходим толи беспутицом (Његош
2004: 244). – Уждио југ да се морем није могло, а сухом било је тешко и
стравично (Љубиша 1924: 41).
У дијелу корпуса који обухвата 20. вијек примјери инструментала
са значењем циљног кретања чешћи су него код писаца из 18. и 19. вијека.
[...] који пролази њиховом улицом и наставља свој пут, у снегу
(Црњански 2008: 41). – [...] и све скупа добро везаше врежама дивље лозе,
којих је по љешкарама, ивицом Гаја, било на претек (Ћопић 1993: 38). – И
кад иде улицом тако је прав и поносан [...] (Андрић 2007: 15). – Извући ћемо се. Косом, па низ шуму, поако, због рањеника (Селимовић 2007: 15). –
Црно име потекло је, зацело, од црне комете што је, навешћујући пропаст
Другог Рима, у то доба лутала европским небом [...] (Пекић 2004: 10). –
[...] по десет пута се ноћу и дању вукао улицама звечећи ланцима као читав чопор везаних паса (Лалић 1991: 41).
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в) Локатив с предлогом по у значењу нециљног кретања присутан
је у цјелокупном корпусу.
– Ни наготу покрити / није имао када / нег голишав тумара / по бужаци ада. (Рајић [Историја]: 6). – [...] пристоји ли се то једној честној
воспитаној девојки по крчма где свакојаки људи има проваёати се и
флангирати се? (Вујић 1987: 90) – [...] И ода по соби (С. Поповић 1982:
73). – [...] Ту се по целој соби каруце траже (Исто, 78). – Трчи Анто по бедену граду / кано соко по јелову грању [...] (Његош 1974: 326). – [...] Да ја
могу ходити по манастиру (Обрадовић 2005: 101). – [...] прошврљао с њима горе доље по дворишту (Ћопић 1987: 16). – Литија је гацала по блату
(Андрић 2007: 19). – Махмут се гегао по магази (Селимовић 2004: 343).
2. Локатив са предлогом по може да означава и унутрашњост нечега. Акузатив са предлогом кроз који означава помјерање или и вршење радње у границама означеног појма (Кроз село се брзо ширио глас) у овом случају значењски је близак конструкцији по + локатив (Стевановић 1979:
399, 508). Предлошки локатив са овим значењем забиљежили смо и у нашем корпусу.
а) У корпусу из 18. вијека забиљежили смо свега један примјер овог
типа предлошког локатива код Вујића. Такоёе, код писаца из 19. вијека нису чести примјери конструкције по + локатив који означавају унутрашњост нечега.
[...] он ће слатчајша воспоминанија ваше перве невине радости
пробудити, и кад ви рука сруком, по цвећу прохждавати [...] (Вујић 1987:
184). – [...] И ода по соби (С. Поповић 1982: 73). – [...] Ту се по целој соби
каруце траже (Исто, 78). – Трчи Анто по бедену граду / кано соко по јелову грању [...] (Његош 1974: 326). – [...] Док их стаде по кући кривање [...]
(Његош 2004: 63). – [...] А ёеца весели по кући играју [...] (Исто, 99). – [...]
Да ја могу ходити по манастиру (Обрадовић 2005: 101).
б) Код наших писаца из 20. вијека локатив са предлогом по, који
означава унутрашњост нечега, чешћи је него у корпусу који обухвата писце 18. и 19. вијека.
– По земљи се осјећа узнемиреност [...] (Кочић 1951: 90). – Стара
се Анёа узходала по колибици (Кочић 1951: 52). – [...] по селу се причало
да под једним од тих биљега има ћуп дуката (Ћопић 1987: 38). – Литија је
гацала по блату (Андрић 2007: 19). – Иначе је поваздан носио свој шећер
по вароши [...] (Исто, 34). – Махмут се гегао по магази [...] (Селимовић
2004: 343).
в) Конструкција кроз + акузатив која означава помјерање или и вршење радње у границама означеног појма, и која је значењски блиска
предлошко-падежној вези по + локатив у значењу унутрашњости нечега,
није честа у нашој испитаној граёи.
– Поведе он сву војску / чрез Циганску аду / четирма ћупријама /
ближе идућ к граду. (Рајић [Историја] : 33). – [...] одмах је на коњу са исуканим мачем у руци појурило кроз градске улице, претећи својим људима
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[...] (Орфелин 1970: 347). – Лазар и Стриц на крају су једва ухватили магарца и за улар га повели кроз Прокин гај (Ћопић 1993: 24). – Стриц попријети шаком пожури кроз Гај [...] (Исто, 31). – Док Млаёан, сребрн
оклопник, кроз башту сазвежёа језди [...] (Андрић 2007: 160).
3. Конструкција по + локатив означава и кретање с предмета на
предмет, с једног на друго мјесто у унутрашњости, односно заузимање више мјеста, обухватање радњом више појмова истог имена. У нашем корпусу примјери овог типа су веома чести, а најзаступљенији су у језику писаца
из 20. вијека.
18. вијек:
[...] Грци имају своје школе по острвима и градовима [...] (Рајић
[Историја]: 16). – [...] односно да су се они расејали по многим земљама
Европе [...] (Орфелин 1970: 92). – Зора проницава али све је тако тихов и
мирно и мирно по сокаци [...] (Вујић 1987: 270).
19. вијек:
[...] Мати која сина свог по школама три године видила није једва
чека да јој кући доёе (С. Поповић 1982: 73). – [...] И дави људе по кућама
(Караџић 1964: 89). – [...] Зли и опаки обичаји да калуёери носе по вароши,
по сели, по кућа и по пазари пуно сандуке костију (Обрадовић 1982: 123).
Тумарајући по планинама Херцеговачким [...] (Исправке 1982: 34).
20. вијек:
Раштракани и на ријетко настањени по брдским крајевима [...]
(Кочић1951: 111). – Испод Крагуљева Брда по лукама расуле се бијеле овце
и мали јагањци (Кочић 1951: 45). – Живот проводи по болницама (Црњански 2008: 7). – [ ...] по бреговима се већ разлијева свјетлост с чистог јутарњег неба [...] (Ћопић 1987: 207). – Оваквих кућа „предратног‖ београдског талога има још доста по удаљенијим улицама Београда (Андрић
2007: 8) – [...] кад чују фућкање наших босих ногу по вирићима и сићушним матицама (Селимовић 2007: 179). – [...] постало је савршено свеједно откако се није сахрањивало по издвојеним гробовима [...] (Пекић
2004: 23). – Висили би ви по дрвећу шумском, а ми би тјерали талијане као
што смо научили (Лалић 1991: 104).
4. Конструкција по + генитив у семантичком пољу конструкције по
+ локатив није честа у језику наших писаца. У дијелу нашег корпуса који
обухвата језик писаца из 20. вијека нисмо забиљежили примјере овог типа.
– [...] пристоји ли се то једној честној воспитаној девојки по крчма где свакојаки људи има проваёати се и флангирати се? (Вујић 1987:
90). – Доље мало [...] по зелени ливада сваке боје цвет просут (Видаковић
1982: 36). – [...] Сад да гледамо по нашије села и племена [...] (Миљанов
2000: 45). – [...] Не смијете по улица ходити без оружја (Љубиша 1924:
78).
Оваква употреба предлога по са садашњим обликом генитива је посљедица морфолошког поријекла. Наиме, ту имамо облик генитива, а значењски локатив.
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Из двојине гдје су генитив и локатив били једнаки овакво стање се
одразило и на множину2. Овакав стари локативни а данашњи генитивни облик типична је особина старијих црногорских говора3 као и дијалеката са
подручја јужне Србије4.
5. Предлошко-падежна веза по + локатив углавном се јавља са глаголима несвршеног вида, а уз свршене глаголе користи се уколико је уз
глагол дат и објекат који је радњом непосредно обухваћен, тј. радња је у
потпуности реализована. У нашем корпусу као конкурентна средства локативу са предлогом по, зависно од значења глагола који се уз ову конструкцију користи, али и од семантике именичке лексеме, јављају се просекутив,
локатив са предлозима у, на, акузатив са предлогом кроз, а тако је и у савременом српском језику (Стевановић 1971: 399, 508).
Конструкција по + локатив у значењу да се нешто помјера, односно
креће по површини чега, да нешто додирује какав предмет споља често се
јавља код наших писаца, тј. једнако је заступљена у проучаваној граёи из
18, 19. и 20. вијека. У савременом српском језику као конкурентно средство овој предлошко-падежној вези у овом случају јавља се веза у, на + локатив (Батистић 1972: 33), што важи и за наш корпус, па се напоредо са
конструкцијом по + локатив употребљава веза у, на + локатив, а значење
остаје исто.
Као конкурентнo средство конструкцији по са локативом у значењу
да је нешто разастрто или да се помјера, односно креће по површини чега,
да нешто додирује какав предмет јавља се и инструментал без предлога.
Ове двије конструкције су у српском језику „равноправно распрострањене,
али (иако не сасвим досљедно) диференциране у употреби – уз циљне глаголе употребљава се инструментал мјеста, уз нециљне по + локатив“ (Стојановић 2009: 86) . Инструментал са значењем циљног кретања биљежимо
2

О овој појави погледати у Историји српског језика ΙΙ, Ј. Стојановић, Никшић, 2005. Именице ж. р. ј. некадашњих -ǐ- и -јā- основа имале су у дативу и локативу једнине наставак -и. Ова подударност пренијела се и на именице -ā- основа.
Двојство ова два падежа одржало се у штокавском дијалекту од најстаријих времена до данас. Неки граматичари поријекло овог наставка тумаче утицајем икавских
говора. Наставак -и уопштен је у српском језику од 14. в.
3
Облик је риједак у језику владике Данила и Петра Првог – Б. Остојић,
Петар Први, 133; такоёе риједак је и у језику Петра Другог и Љубише – Д. Вушовић; Искључиво с предлогом по овај облик је присутан у већини СК-Љ говора –
Митар Пешикан, СК-Љ, 148; Д. Вушовић, Дијалекат, 38; Ј. Вуковић, Пива и Дробњак, 57; Овај облик се досљедно користи у источноцрногорским говорима – М.
Стевановић, Источноцрногорски говори, 69, 70; У мрковићким говорима примјери
овог типа су ријетки – Л. Вујовић, Мрковићи, 315.
4
У косовско-ресавском дијалекту присутан је синкретизам датива и локатива множине са наставком -ма, али и синкретизам локатива и генитива множине
(по поља, по шума). У шумадијско-војвоёанском дијалекту поред новоштокавског
синкретизма падежа датива, инструментала и локатива, заступљени су и облици
типа по сели – Милош Окука, Српски дијалекти, 133, 204.
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и у нашем проучаваном материјалу, и то највише у језику писаца из 20. вијека. Локатив с предлогом по у значењу нециљног кретања равномјерно је
заступљен у цјелокупној проучавној граёи.
Уколико локатив са предлогом по означава унутрашњост нечега,
онда се напоредо са том конструкцијом користи и синтагма кроз + акузатив која означава помјерање или и вршење радње у границама означеног
појма (Стевановић 1979: 399, 508). Предлошки локатив са овим значењем
најчешћи је у дијелу нашег корпуса који обухвата 20. вијек (3.3а, 3.3.б), а
конструкција кроз + акузатив није честа у нашој испитаној граёи (3.3.в).
У нашем корпусу су врло чести примјери овог предлошког локатива који означава кретање с предмета на предмет, с једног на друго мјесто у
унутрашњости, односно заузимање више мјеста, обухватање радњом више
појмова истог имена (3.4). Конструкција по + генитив у семантичком пољу
конструкције по са локативом ријетко се јавља у нашој граёи (3.5). Оваква
употреба је посљедица морфолошког поријекла. Наиме, то је облички генитив, а значењски локатив. Из двојине гдје су генитив и локатив били једнаки овакво стање одразило се и на множину, и то није типично само за црногорске говоре већ и за подручје јужне Србије.
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Jelena M. Gazdić

THE LOCATIVE CASE WITH PREPOSITION PO IN
DENOTING SPATIAL RELATIONS AND ITS COMPETITIVE
MEANS IN THE LANGUAGE OF WRITERS FROM THE 18TH
TO THE 20TH CENTURY
Summary
The paper discusses the analysis of the use of the locative case with the
preposition in denoting spatial relations and its competitive means in Serbian
language from the 18th to the 20th century. In the corpus we are dealing with,
the locative case with the preposition po, depending on the meaning of the verb
used in this construction, and on the semantics 0of the noun lexeme, there occurs
the prosecution case, the locative case with the prepositions u, na, the accusative
case with the preposition kroz.
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ИСПИТИВАЊЕ ПРИНЦИПА ЕКОНОМИЈЕ У ЈЕЗИКУ
НА ПРИМЕРИМА СУПСТАНТИВАТА
Апстракт: Супстантивизација је творбени поступак који се истовремено
може сместити и у синхронијску, и у дијахронијску раван. Сам процес и резултати овог процеса највернији су одраз савременог друштва и константне тежње за
што мањим губицима времена и енергије, а уједно се ради о појави која је у језику
позната више векова. У раду ћемо покушати да укажемо на који начин једна оваква појава настаје, чиме је условљена и којим средствима одржава корак са развојем људске заједнице.
Кључне речи: супстантивизација; економисање језичким средствима;
функционални стил; стилска маркираност; колоквијализам.

0. О принципу језичке економије. Појмови економија и економисати
могу се чути са свих страна: у говорима политичара, бизнисмена, обичних
људи. У свим сферама људске делатности економија је саставни и нераскидиви сапутник. Економија у свим својим значењима – као научна дисциплина, идеја у бизнису или принцип живота: сви се позивају на неки вид
економије, на неку својеврсну логику. Живимо у модерном друштву у којем сваки минут пуно кошта. Човекова константна трка са временом резултирала је тежњом да се у што краћем року, са што мање језичких средстава
и уз минимални утрошак енергије каже више. Та човекова тежња одразила
се и на језик којим се служимо у виду својеврсног закона – закона о економисању језичким средствима, и нигде та веза економије и језика није очигледнија него на примерима супстантивизације.
Принцип језичке економије представља рационални одабир и организацију језичких средстава, поштујући притом комуникативни задатак акта комуникације (ситуације). Суштина принципа језичке економије подразумева употребу минимума језичких средстава за преношење максимума,
или барем оптимума, садржаја: понављање онога што је актом комуникације утврёено или учесницима од раније познато сматра се непотребним
утрошком времена и енергије.
1. О тумачењима принципа језичке економије. Језик се у етапама
ослобаёа свега што је сувишно и што отежава његово функционисање. У
том процесу ослобаёања неке појаве могу сасвим нестати или могу бити замењене једноставнијим и, за нову фазу развоја, адекватнијим средствима.
Лингвисти су склони да функционални развој језика објашњавају на више
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начина. Једни сматрају да је развој условљен разликама и колизијом измеёу норме и дијалеката, други тврде да је узрок промена несклад измеёу
константног друштвеног развоја и постојећег језичког апарата, чија средства постају неадекватна за друштво у развоју, а трећи покретачку снагу за
промене у језику виде у принципу језичке економије (О. Јасперсен) или закону економије језичких напора (А. Мартине). Француски лингвиста је промене у језику видео као компромис измеёу потребе за комуникацијом и човекове тежње ка минимализацији менталних и физичких напора и управо
ту константну противречност сматра кључним разлогом промене језичког
система (Мартине 1963: 532-533).
Свест о економисању језичким средствима развила се крајем XVII,
односно почетком XVIII века, захваљујући напорима да се створи вештачки језик. Такав језик је, за разлику од природних, требало да буде економичнији и, према Декартовом мишљењу, имао би „само један тип конјугације, деклинације и образовања речи“. Творци вештачког језика тежили су
односу који у природним језицима није био остварив: „једно означено – један означитељ“ и обрнуто. Тежња за стварањем оваквог система бацила је
ново светло на природне језике: компаративно-историјском методом дошло се до открића да се језици у току свог развоја мењају, упрошћавају, да
се одбацују сувишне граматичке форме, да из употребе нестају читави типови промена.
Лингвисти попут И. А. Бодуана де Куртенеа, Х. Паула, А. А. Потебње, О. Јесперсена, Л. Блумфилда, А. М. Пешковског, Е. Д. Поливанова,
прихватају Мартинеову дефиницију ове тенденције ка економисању језичким средствима и сматрају је основним разлогом промена и развоја језичких система како у целини, тако и на појединачним нивоима. По традицији,
заступљеној још у радовима П. Пасија и самог Мартинеа, језичка економија се назива још и принципом економије.
На идеји језичке економије најактивније су радили младограматичари, указујући на чињеницу да језик тежи да се ослободи дублетних форми и да се такве паралелне форме у језику чувају само уколико се семантички диференцирају. У супротном, само ће се једна, по правилу новија,
форма задржати, док ће друга, њен старији лексичко-семантички еквивалент, најпре прећи у пасивни лексички корпус, а временом и нестати из
лексичког састава језика.
На српском говорном подручју, принципу језичке економије лингвисти нису посвећивали пуно пажње. Рефлексије о овом феномену, у новије време, срећемо само у Творби именица у српском језику, где и сам
аутор закључује да је „ова појава у србистици, углавном, остала незапажена“ (Ћорић 2008: 159).
У наше време под појмом језичке економије подразумева се, поред
процеса упрошћавања, смањивања и скраћивања, и оптимизација. Принцип
језичке економије разматра се и кроз призму теорије функционалних стилова, па је највећи број научних радова на ову тему посвећен проблемима
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језичке економије у разговорном стилу, у којем је деловање принципа језичке економије и најуочљивије.
Дејствовање принципа економисања језичким средствима условљено је бројним екстралингвистичким факторима: психолошким, психофизиолошким и социјалним. Теорија језичке економије повезује и неколико
лингвистичких праваца као што су социолингвистика, когнитивна лингвистика, психолингвистика, прагматика, теорија масовне комуникације, стилистика и култура речи.
2. Утицај принципа економије на различите језичке нивое. Сви нивои језичког система подложни су утицају датог принципа. Он се, с друге
стране, манифестује у различитим формама, у зависности од језичког нивоа. Тако, рецимо, у области фонетике имамо сужавање фонетског састава
слога путем редукције, асимилације, испадања сугласника, сажимање гласова и томе слично. У области синтаксе овај процес се огледа у елиптичности исказа, у тежњи говорника да са што мање језичких средстава изрази
што више. На лексичко-семантичком плану, пак, економија се огледа у односима полисемије и хомонимије, постојању неологизама, фразеологизама
и метафора.
У области творбе и морфологије овај принцип уочавамо у упрошћавању граматичких форми избацивањем или скраћивањем афикса, као и у
чињеници да једна лексичка јединица може у себи имати неколико категоријалних значења, на чему се и темељи наше испитивање принципа економије на супстантиватима.
3. Језичка економија: творбено-морфолошки план. „Сигурно је да
творба речи припада оним језичким сферама где се присуство тенденције
језичке економије може већ унапред претпоставити, с обзиром на карактер
овог процеса“, меёутим Б. Ћорић сматра да се деловање овог принципа најбоље види у афиксалним начинима творбе, с обзиром на то да је афиксација „доминирајући начин творбе нових лексичких јединица у словенским језицима“ (Ћорић 2008: 160). Сматрамо, меёутим, да меёу творбеним поступцима постоје и други начини за које би се могло рећи да поштују принцип економисања језичким средствима; такви су композиција, лексичкосинтаксичка творба, усецање основа, абревијација и, наравно, универбизација коју аутор и сам помиње (Ћорић 2008: 161).
Код творбених поступака као што су слагање и срашћивање, синтагма се преображава у једну сложену реч, али се компоненте синтагме, која је послужила као творбена база, још увек могу уочити, било као целе речи или као основе компонената мотивске синтагме. У пореёењу са преостала три наведена творбена поступка (усецање основа, абревијација и универбизација) уштеда језичких средстава у случају сложеница и сраслица
није тако очигледна, поготову ако су ови процеси праћени и неким од
афиксалних начина творбе, али је неоспорна чињеница да се овим процеси359
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ма образује једна реч која постаје лексичко-семантички еквивалент мотивске синтагме.
Абревијацијом се од двочлане, а чешће и вишечлане синтагме, добија дериват који се сврстава у класу именица и који се одликује категоријама карактеристичним за именице. Ипак, абревијатуре нису у потпуности
замениле и избациле из употребе синтагме од којих су образоване: њихова
широка употреба и општепозната значења их чине једноставнијим за употребу од гломазних синтагми типа Организација Уједињених Нација (ОУН
или, на руском, ООН), СФРЈ уместо Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а неки се појмови толико дуго номинују абревијатуром
да је понекад тешко присетити се целог назива.
Усецање основа је још један начин творбе у којем се огледа принцип економије језичким средствима. Деривате настале овим творбеним поступком, за разлику од свих других, карактерише произвољно скраћивање
и одбацивање дела основе: др спец уместо доктор специјалиста или, у руском, зам и зав у значењу заместитель, односно заведующий. Ни ови деривати нису у потпуности заменили нити из употребе избацили своје творбене базе: њихова употреба је много економичнија, али је карактеристика
слободног, разговорног дискурса, док се у официјелном дискурсу даје
предност пуним лексемама.
Универбизација је, такоёе, творбени поступак којим се именовање
појма из синтагме своди на једну реч тако што се на основу придева додаје
суфикс: саобраћајка < саобраћајна несрећа, студењак < студентски град,
љубић < љубавни роман или, на руском, Третьяковка < Третьяковская галерея, читалка < читальный зал, мобильник < мобильный телефон. Универби су, као што се из датих примера види, парадигматични пример језичке
економије, али се и они, као и деривати настали усецањем основа, не сматрају нормом, већ каректеристиком разговорног стила.
Меёутим, сви досад наведени творбени поступци спадају у морфолошке – код сваког од њих новонастала реч је образована комбиновањем
творбених основа или додавањем творбених форманата на основу или
основе творбене базе или, код усецања основе, одбацивањем морфема творбене основе, али ни код једног од ових типова творбе не долази до радикалног губитка једног члана творбене базе и његове потпуне супституције
преосталим чланом синтагме. Оваква семантичка кондензација, која се може сматрати највишим степеном економије језичким средствима, карактеристична је за супстантивизацију.
3. 1. Супстантивизација. Под супстантивизацијом се подразумева
прелазак других врста речи – придева, партиципа, бројева и заменица, у
именице. Руски лингвиста Н.М. Шански, супстантивизацију одреёује као
процес условљен елидирањем именице, односно, подразумева процесс возникновения слов в результате «опущения» определяемых существитель-
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ных и концентрации семантики оборота в целом на прилагательное (Шански 32010: 282).
Иако смо рекли да у именице могу прећи готово све врсте речи, најчешће као творбену основу налазимо придевске речи, тачније, придевскоименичке синтагме. Управо се у овом сегменту огледа утицај економије на
настанак овог творбеног поступка.
Наиме, у придевско-именичкој синтагми чија је семантичка вредност, захваљујући дугом коришћењу дате везе, толико стабилна да први,
придевски члан, постаје семантички еквивалент дате синтагме, други,
именски члан синтагме, постаје сувишан и непотребан, јер је његова суштина већ садржана у првом члану некадашње синтагме. Као редундантна,
именица се одбацује, али се њени трагови чувају у новонасталој речи: поименичени придев присваја родни систем флексија у зависности од рода
елидиране именице: партной (мастер), сборная (команда), чаевые (деньги).
Именица добијена као резултат супстантивизације чува целу парадигму мотивског придева или партиципа у оба броја, или само део парадигме уколико се ради о именицама singularia или pluralia tantum.
Сви руски супстантивати припадају неименичком типу промене,
док је у српском језику дошло до упрошћавања и на том нивоу, па имамо
супстантивате који су апсолутно прешли у класу именица и који су добили
систем флексија истоветан изворним именицама одговарајућег рода. Неке
од таквих именица, супстантивати по пореклу, су: тетка, ујна, стрина,
млада, благо, добро, зло, злато, сребро.
Придевске речи могу, услед дуге употребе, постати апсолутни лексичко-семантички еквиваленти ранијих придевско-именичких синтагми које ће, с обзиром на то да потреба за њима више не постоји, из језика нестати као синтагматска веза. У таквим случајевима говоримо о пуној супстантивизацији и промени категоријалног значења придева. Такве речи се бележе у речницима и постају књижевно-језичка норма.
С друге стране, постоје и они супстантивати чија је функција двојака: они се могу користити и у изворном, придевском, значењу и у функцији
именице. Овај степен супстантивизације назива се контекстуалним, непотпуним, елиптичним или ситуативним. Оно што је карактеристично за ове
супстантивате јесте да се веза са именицом још увек није изгубила, односно да и даље могу функционисати у оквиру придевско-именичке синтагме, али и као њен потпуни лексичко-семантички еквивалент. Даљом употребом придева у функцији именице ова синтагматска веза ће све више
слабити, све до момента потпуног одбацивања именског члана.
Ове промене у језику одвијају се веома споро, али на основу досадашњег правца функционалног развоја језика сматрамо да су овакве тврдње сасвим оправдане.
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3. 2. Стилска маркираност супстантивата. Још један сегмент који сведочи о присутности утицаја принципа језичке економије огледа се у
чињеници да је већина супстантивата стилски маркирана. Највише супстантивата припада разговорном и административном стилу. Ова се чињеница, такоёе, може објаснити путем поменутог принципа: у првом случају
би се могло рећи да је разговорни стил и сфера његове употребе најпродуктивније поље за настанак и развој супстантивата с обзиром на темпо данашње комуникације и брзину развоја нових видова комуникације. Због слободе којом се одликује, тежње да се што реалније представи ситуација, слободне и неусиљене комуникације на свакодневне теме у кругу блиских људи, принцип језичке економије је најснажније деловао управо у овом стилу
и готово сви супстантивати који нису терминолошког карактера потичу из
овог стила. Такви супстантивати су одраз укуса језичке епохе у којој настају. Степен подударности измеёу руских и српских супстантивата у колоквијалном стилу је веома висок, највиши у односу на све остале стилове.
Следеће колоквијализме велике фреквентности употребе срећемо у
оба језика:
Позвони мне на мобильный/домашний.

Позови ме на мобилни/фиксни.

На следующей выходите?

Излазите на следећој?

Наведени колоквијализми представљају базу наше свакодневне комуникације. Њима се служимо у свакодневним ситуацијама и управо из тог
разлога наше језичко осећање каже да други члан синтагме, који се код
ових примера још увек може реконструисати, представља непотребан утрошак времена и енергије, јер ће сваки учесник акта комуникације у којима
би се овакви искази употребили без грешке схватити поруку: у супстантивату из првог примера елидирана је именица телефон, а питање из другог
примера саставни је део комуникације меёу људима у неком транспортном
средству па се, наравно, има у виду (следећа) станица.
Остальные в курсе?

Јесу ли остали у току?

Поименичена заменица остали се, наравно, односи да одреёену
групу људи познату и говорнику и саговорнику. Посебно продуктивна група супстантивата су они који означавају називе језика, како у значењу самих језика, тако и као семантички еквивалент за назив одговарајућег наставног предмета:
Переведите эти предложения
на французский.
По английскому что задали?
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На немецки пойдешь?

Идеш на немачки?

Поред наведених примера из групе назива језика, која је једна од
највећих група елиптичних супстантивата у оба језика (русский, английский, сербский, французский, германский (язык) – руски, енглески, српски,
француски, немачки (језик)), веома продуктивна група колоквијализама номинује одељења у медицинским установама, такоёе у оба језика, (урологическое, детское, заочное, хирургическое (отделение) – уролошко, дечије,
очно, хируршко, ушно (одељење)). У колоквијализме у оба језика спадају и
називи возова (скорый, почтовый, курьерский, пассажирский (поезд) – брзи, путнички, експресни, теретни (воз)) који представљају резултат елиптичне супстантивизације.
Основна разлика измеёу руских и српских супстантивата састоји се
у томе што је много више руских који су, најпре, у потпуности лексикализовани и који су са стадијума колоквијализама прешли у норму и забележени у речницима, док њихови српски еквиваленти још увек чувају везе са
именичким чланом синтагме и, као супстантивати, карактеришу разговорни стил.
Тако активни корпус српског језика чине колоквијализми хемијска,
графитна, техничка (оловка); термин из спортског лексикона: лична (прекршај); као и супстантивати месечна, купаћи,десни, интервентна (врста
полицијске јединица), итд.
Супстантивати средњег рода означавају појмове, установе, називе
школских предмета: породиљско (одсуство); хемијско (чишћење); социјално, пензионо, здравствено (осигурање); ликовно, музичко, техничко (образовање); физичко, граёанско (васпитање); школско, окружно, регионално,
републичко (такмичење).
Овакви колоквијализми, иако стилски маркирани, могу бити употребљени
и у другим функционалним стиловима. Све суптилне промене које настају
у разговорном стилу најбрже се одразе и најуочљивије су у публицистичком стилу. Такав однос је и логичан, с обзиром на то да је публицистички
стил усмерен на извештавање о најновијим догаёајима и да је економија језичким средствима једна од битних одлика стила. Меёу средствима економисања која из разговорног стила прелазе у публицистички свакако су и
супстантивати. Њихову најчешћу, а уједно и најефектнију употребу проналазимо у форми новинских наслова:
Кинески у школама у Србији
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=03&dd=14&nav_category=12&nav_id=590813
(14. 03. 2012.)
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Несрећа у Пољској: У судару возова 16 мртвих и 54 повреёених
http://www.24sata.rs/vesti/svet/vest/nesreca-u-poljskoj-u-sudaru-vozova-15mrtvih-i-54-povredenih/31382.phtml
(04. 03. 2012)
Наведени пример има, за разлику од друга два, три супстантивата –
два контекстуална (мртви, повреёени) и један у потпуности лексикализован – Пољска. Назив ове државе део је групе супстантивата у српском језику, једине коју још увек карактерише придевски систем флексија.
Сергей Светлаков показал друзьям новую возлюбленную
http://www.metronews.ru/novosti/sergej-svetlakov-pokazal-druz-jam-novujuvozljublennuju/Tpolhg---p9mSGKR2IvjJ6/
(07.08.2012.)
За административни стил се не може рећи да се налази под утицајем промена из разговорног стила, али и поред тога обилује супстантиватима без чије се употребе не може замислити његово функционисање. Меёу
основним одликама административног стила су јасност, недвосмисленост,
стереотипност, стандардизованост, официјалност, концизност, пуно детаља
и, што је најважније, немогућност двојаког тумачења. Супстантивати карактеристични за овај стил углавном означавају лица у односу на закон
(обвиняемый/окривљени, осужденный/осуёени, законопослушный) или, у
руском, занимање (стряпчий, городничий, часовой, участвующий), и има и
оних који означавају врсте пореза, мада су са данашње тачке гледиште те
именице архаичне: херное, весчее, проезжее, писчее, придверное, соровое.
У руском језику супстантивати попут вышеуказанный, нижепоименованный, данный, указанный, вышепоименованный, главное, нижеследующее представљају својеврсне везнике, захваљујући којима се може очувати
структура и нужни редослед мисли, без додатног гомилања лексема, а притом се ставља акценат и на семантику самог текста.
Каждый имеет право на свободу
и личную неприкосновенность.

Свако има право на личну слободу
и безбедност.

КонсРФ, статья 22

Устав РС, члан 27

Обвиняемый в совершении преступления имеет право на рассмотрение его дела судом с участием
присяжных заседателей в случаях,
предусмотренных федеральным законом.

Окривљени који не може да сноси
трошкове браниоца, има право на бесплатног браниоца, ако то захтева интерес правичности, у складу са законом.

КонсРФ, статья 47
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Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр
приговора вышестоящим судом в
порядке, установленном федеральным законом, а также право просить
о помиловании или смягчении наказания.

Осуёеном којем је изречена казна
затвора до једне године, суд може одредити да се ова казна изврши на тај начин што осуёени не сме напуштати просторије у којима станује, осим у случајевима прописаним законом који уреёује извршење кривичних санкција.

КонсРФ, статья 50

КЗ РС, члан 45

И у научном стилу постоје супстантивати који олакшавају функционисање овог стила. Такви супстантивати одавно су лексикализовани и
представљају важан део терминолошког апарата појединих наука.
Меёу супстантиватима који су се терминологизирали, у оба језика,
имамо права (прямая), крива (кривая), непозната (неизвестное) мада, бар
што се српског језика тиче, многи не знају како правилно мењати ове именице по падежима, па се често поставља питање да ли су (све тачке) на правој или на прави (подједнако удељене оде центра).
Поред ових поменутих математичких термина, и у другим научним
областима, на пример, у лингвистици, филозофији, психологији, имамо
супстантивате.
Колоквијализми уопште, па и они у форми супстантивата, као и
супстантивати из свих других функционалних стилова, могу бити употребљени и у књижевном стилу, посебно с циљем што вернијег осликавања
књижевног лика, временског периода или одреёене ситуације.
4. Закључна разматрања. Функционисање и развој језика има динамичан карактер. Не постоји ниједан конвенционални језик који је још увек
у употреби, а да чува застереле форме – структура језика се стално мења и
усавршава. Развој друштва, науке и технологије, књижевности и уметности, као и промене у свакодневном животу носилаца одреёеног језика, утичу на појаву нових реалија и потребу за њиховом номинацијом. Меёутим,
језик не би могао функционисати када би се његов лексички састав константно само допуњавао. Коначно, број речи које човек може активно да
употребљава је ограничен, па оне за чијим постојањем престаје потреба излазе из активног корпуса. Језички систем се повинује свом унутрашњем регулаторном закону, противи се свему што је рогобатно, сувишно, неугодно,
и тај непогрешиви унутрашњи механизам, та тежња за самоодржањем система дефинисана је као принцип језичке економије.
Овај процес самоодржања и саморегулисања карактерише и непоштовање правила и норми: оваквим променама језик се подвргава најпре у
живом дискурсу, а те промене могу касније постати књижевна норма или
ће, уколико не постану општеприхваћене, и оне бити искључене из језичког система.
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Очигледан пример оваквог функционисања језика јесу супстантивати. Тежња ка што рационалнијем и ефикаснијем утрошку менталне и физичке енергије може се приметити у овој својеврсној појави семантичке
компресије и чињеници да придев постаје апсолутни лексичко-семантички
синоним синтагме чији је био члан.
Сам процес ове семантичке компресије и слабљење веза меёу члановима синтагме дешава се постепено па се оваквим процесима у језику не
може одредити тачан почетак или крај, али се, с друге стране, може константовати да су овакви процеси у језику део механизма саморегулисања
језичког система и да појаве као што су супстантивати, представљају форму манифестације овог механизма. Сведоци смо важности њихове употребе у садашњости те је сасвим извесно да ће, у овим или измењеним и новим облицима, бити део језичког система и у неким будућим етапама.
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АНАЛИЗ ПРИНЦИПА ЯЗЫКОВОЙ ЭКОНОМИИ
НА ПРИМЕРАХ СУБСТАНТИВАТОВ
Резюме
В данной статье на материале русского и сербского языков представлен анализ понятия «лингвистическая экономия». Принцип экономии речевых средств основан на стремлении человека к минимизации усилий. Он
проявляет себя на всех уровнях языковой системы: фонетической, морфологической и синтаксической. Благодаря этому принципу, на морфологическом уровне происходит семантическая конденсация словосочетаний в
виде субстантивации. В нашем исследовании мы выяснили, что принцип
языковой экономии находит свое наибольшее распространение в разговорной речи, самое большое число субстантиватов происходит из разговорного, повседневного языка, а путем долгого использования превращается в
литературную норму.
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МЕТАФОРА У ПОЕЗИЈИ ДЕЈАНА АЛЕКСИЋА
Апстракт: Полазећи од општих одлика песништва Дејана Алексића, анализом избора песама Окно и збирке Једино ветар, у раду се испитује место и улога
коју метафора у њему остварује. Након осврта на тематско-идејни слој Алексићевог песништва и теоријска обележја метафоре, са становишта језичке структуре као доминантне издвајају се генитивне беспредлошке синтагме, које се анализом и обухватају.
Кључне речи: Алексић, поезија, метафора, генитивне беспредлошке синтагме

Готово дводеценијска присутност Дејана Алексића у српској књижевности представљена је како низом песничких збирки, тако и низом
књижевних признања, па се слободно може рећи да овај песник заузима
значајно место у савременој српској поезији. За првом песничком збирком
Потпуни говор (1995) уследиле су Доказивање сенке (1996), Свагдашњи
час (2000), Собна митологија (2003), После (2005), Довољно (2008) и Једино ветар (2011). Пре објављивања последње збирке Алексић је објавио и
један избор песама (Окно, 2010), који ће у предстојећем раду, заједно са
збирком Једино ветар, бити узет као основа проучавања песничке метафоре.
1. Циљ и метод анализе. Од класичних времена па до данас метафора „има посебно мјесто меёу реторичким, односно стилским фигурама, и то
не само по томе што је сматрана и још увијек се сматра најљепшом и најфреквентнијом” (Ковачевић 2000: 19). Узимајући у обзир све бројнија проучавања метафоре као „глобалне језичке и надјезичке појаве” (2000: 20), задржаћемо се на оном које метафору посматра првенствено као стилску фигуру, и то стилску фигуру без које Алексићева, а и поезија уопште, не би
постојала. У Теорији метафоре Анте Стамаћ метафору види као „дјелатно
начело”, динамичну особину књижевног текста која му омогућује властито
естетско функционисање. Позивајући се на Структуру модерне лирике Хуга Фридриха, Стамаћ једначи структурна обележје модерне поезија са оним
обележјима која у текст уноси метафора: „стил несрочности, нови језик,
одреднице с функцијом неодреёености, тамност, херметизам, магија језика,
сугестија, алогично пјесништво, апсурд, хуморизам, диктаторска машта,
техника претапања” (Стамаћ 1983: 34). Све ове одреднице, каже аутор, „докраја кореспондирају с читљивим особинама текста што се показују као
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особине метафоричке” (1983: 35). Иако у поменутој Теорији метафоре издваја четири различита модела, у основи сваког од њих лежи двојство, које
се може посматрати и тумачити са различитих становишта. Исто тако, читање Алексићеве поезије води у свет пажљиво доживљеног двојства, уоченог на различитим равнима. Отуда је циљ овог рада не само издвајање и
анализа метафоре, већ и начин на који она гради, мења или само допуњује
његов песнички свет. Након осврта на тематско-идејни слој Алексићеве поезије, њене мотиве и значења, анализом ће бити обухваћени језички најфреквентнији облици метафоре.
2. Тематско-идејни слој Алексићеве поезије. Како у тексту Сакрално
и епифанија истиче Радивоје Микић, важно место у песниковој поетици заузимају симболистичке компоненте, односно „ка симболизму води склоност овог песника да лирски опис остварује користећи се поступком апстраховања, замењивања конкретног и појединачног оним што има општије значење” (Микић 2013: 247). То је наговештено већ у збирци Потпуни
говор. У песми Пут опажамо „настојање да се кретање помери у унутарњи
свет лирског субјекта, да оно постане сведочанство о једном особеном доживљају времена и простора а не извештај о спољном свету” (2013: 247).
Отуда и песма почиње сумњом да „можда то више и нису / Тајни знаци бунила који чине / Свет одрживим” и истовремено „Покислу / Стазу покаткад
сањамо да нам збрине / Лутњу у којој не разабирамо / Речи далеких сапутника”. Премештање у сферу сна, у простор ирационалног, потврёује и слика предака који „тумарају под светлима” и „немо одбројавају мудрости у
сенци”. Игра светла и сенке, снажни контрасти који доминирају и у Алексићевим метафорама, у овој краткој песми с почетка његовог стваралаштва
појачавају поменуту поларизацију на спољашње и унутарње. Не само да су
кораци померени у унутрашњост лирског субјекта, већ и они „разлиставају
свет у неко сутра” у ишчекивању да се сусрети „помирени / Роде на киши
која пада изнутра”. Оваква померања наставиће се у наредним песниковим
збиркама, а њих ће пратити на неким местима изразито вишесмислен песнички језик, настао баш оваквим померањима значења и смисла, што потврёује Женетову тврдњу да се поезија „повлачи из уобичајеног језика изнутра, једним поступком – без сумње илузорним – продубљивања и појачавања” (Женет 1985: 84).
2.1. Принцип контраста. Ако се посматра Алексићево песништво у
целини, слика света најчешће се представља снажним контрастима, сталним опозицијама светлости и таме, збиље и привида, а често се тај контраст премешта и на временски план. У песми Садашње време наговештена је сумња у могућност да свет буде дом, сигурно уточиште. И у овој песми слика је удвојена, зато што већ првим стиховима лирски субјект указује и на један други, издвојени, виши свет: „Можемо ли сада да станемо и
тачке / Које нишанисмо прстом да назовемо / Вечно траженим домом”. То
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више није сумња у постојећи, већ и у свет који је омеёен вечношћу, и само
кретање ка том свету постаје неизбежна варка: „Свесни смо да је траг пут
што води / До жртве; до плена коме је наше лице / Огледало, коме очи су
наше љубав на слободи, / Одбегла од даривања”. Истовремено „свет у ком
се пробудисмо / прежу звезде”, одреёен је и задат њима, као „онај живот
где сам пао и ја”. Песма се и завршава у истом духу, измештањем лирског
субјекта у други простор и време, који никако нису потврёена сигурност,
већ само вера у њу: „Каткад показујемо далеку / Тачку и верујемо како бескућници нисмо”.
Нешто другачија слика развијена је у песми Монахиња са књигом
(Свагдашњи час): „Свакако, земља под нама беше иста она / Сигурност са
којом се над њом разгранава дрво”. И она почиње удвајањем живота испод
и изнад, неодвојивих једног од другог, са упоришном улогом једног за другог. Та слика дрвета само је симболистичка подлога за она збивања у лирском субјекту: „С нечим се нереченим глас у нама рво / Као што ваздух чини са утихлошћу звона” и „Обневиделе звезде негде под кожом студе”. Несумњиво да неречено у нама сведочи о биполарности свега око нас, укључујући и веру и сумњу, што се појачава наглашеном сликом обневиделих
звезда, које су под кожом и које студе, чиме се имплицира њихова угашеност (метафора охлаёених или угашених звезда стална је у Алексићевом
песништву). Ни звезде више не виде, скривене су под кожом, попут дрвета
с почетка који своју сигурност темељи у свом корену, и која нам је потпуно
непозната. Следећим стиховима у песму се уводи мотив пролазности, али и
потврёује оно што је сликама наговештено: „И крв нам се у стражбу над
пролазним обраћа; / На путу до видљивог поглед је средокраћа – Гледамо:
око нас је свет који би да буде”. Тиме се показује неумитни ток, они кораци
с почетка који постоје како споља тако и изнутра, и колико год различити
подједнако сведоче једни о другима. Свет који би да буде управо је свет
доступан очима, очима „лакомим да погреше”. У другом делу песме слика
се премешта на монахињу која у сенци јабучара, у мирни час поднева, седи
са књигом. Тренутак „кад нема места делу”, мирни подневни тренутак читања, постаје још један доказ стварања: „А све је, ипак, доказ да Он још
увек ствара”.
У збирци После песнички свет представља се метафором новоградње, и то је свет који или настаје или нарушава већ постојећи. Такав свет
привидног раста и успона прати човекова усамљеност, стално преиспитивање и колебање. Као талог горчине и изгубљених значења, он спутава свако остварење личног. У песми Рестрикција тек потпуни мрак и одсуство
звука доводе лирског субјекта до суочења са оним што заиста јесте. Свет
телевизијског екрана, као „свет пива, детерџента и чипса, економије, моде
и промашеног пенала”, доживљен као стваран, представљен појмовима без
којих садашњост изгледа бесмислена, управо спречава појединца да појми
стварни смисао те садашњице. Свесно или несвесно наметнут, он чини да
онај прави, истински свет буде „глуво расут”. Тек у тренутку рестрикције,
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када је тамом и тишином приморан да се окрене себи, он почиње да сумња
у привид који му свакодневица изнова намеће.
У песми Новоградња човекова тежња за материјалним напретком у
најширем смислу, у метафори нагон за висином, представљена је „дупљама
новоградње”, зградама у настајању. У глуво доба, кад тек покоји шум прекине тишину, у њиховој празнини лирски субјект препознаје празнину сопствене егзистенције. Остатак некадашњег зида и мрак будућих соба подједнако су слика пролазности и слављење претпоставке, могућност поновне
обмане. Док посматра „мрак будућих соба”, таму „чије упориште греје идеја о животу” лирском субјекту постаје јасно да је и намена будућих соба и
избор оних који ће у њима живети потпуно неважан. Важно је да те велике
дупље илуструју представу живота, раст значења којих нема, а која се баш
зато што их нема, чине истинитијим. То се огледа у стиховима: „Спутан /
Скелама и кречом, нагон за висином / Обрнута је вера у извесност пада”.
Представљен односом раста и пропадања, трајног и пролазног, свет
постаје простор несталности и сталне угрожености. Оно чему се појединац
може вратити јесу већ стечена упоришта. Отуда се у збирци После слици
садашњице супротставља слика прошлости и лирски субјект је често суочен са „прошлостима изнова датим”, чиме се наглашава да је перспектива
гледања на прошлост садашња. То је више вредновање, преиспитивање жељеног и оствареног, тренутак у коме се сустичу и једно и друго, у једној од
песама доживљен као тренутак „са времена два, а трају те оба”, чиме се изнова наглашава двострука перспектива свега постојећег.
2.2. Принцип удвојености. Када је реч о песничкој слици, збирка Једино ветар, која се у односу на остало Алексићево песништво разликује
првенствено по великом броју песама у слободном стиху, не само да наставља овај поступак укрштања и изразитог двојства већ га у неким деловима
и појачава, с циљем да дуалности помири и прикаже као једино могуће и
неизбежне. Отуда се за тумачење занимљивом чини и метафора ветра, али
и све чешће инсистирање на метафоризацији границе као нечему што два
стања, доживљаја, два вида постојања повезује. Ако је у раном песништву
Алексић покушавао да објасни и проникне у неку врсту повезаности свега
у свету, у збирци Једино ветар он објашњење и експлицира. У Вечерњој
лекцији о трајању из Собне митологије (2003) лирски субјект настоји да
пронаёе неки вид повезаности са својим суседом, који му је стран („Страни
смо. Мада ми често на оку је, / Нестане пре но поздрав одашљем” и „С вечери, кад навике тишина окује, / Тешким, сумњивим јавља се кашљем”).
Ипак, надохват руке, на суседовом симсу расте неко безмирисно цвеће и
управо „погледи на те биљке кљасте / Једина моја веза с њим су”. Иако
потпуно страни, одреёена повезаност меёу њима постоји, и та повезаност,
оличена у гледању саксије са отврдлом земљом и утиснутим опушцима, довољна је песнику да посведочи о „наспрамном трајању истог безвремља”.
У збирци Једино ветар те везе су истовремено и јаче, али и теже уочљиве.
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На почетку песме Веза лирски субјект открива да отац има болесно срце и
да одмара у суседној соби. У џепу његовог капута, чији празни рукави „дубе побожно, као цеви оргуља“, налази се хрпа ЕКГ снимака. Оно што је на
њима забележено постаје основа пореёења. Бескрајни низови слова М, несхватљиви лирском субјекту, само су графичка потврда ораторијума који у
очевом срцу настаје, и који је, у мањој или већој мери, истоветан у сваком
од нас. Отуда и закључак: „Мој отац никада није слушао / Баха. Али је Бах,
сигуран сам, / каткад ослушкивао срце”. Веза срца и музике, иако непосредно заснована на откуцају као нечему што је слично тону, у ширем смислу представља везу живота и уметности, смртности и трајања. Слично успостављање везе заступљено је и у песмама Ватра и књига („Оно што гори, увек нешто саопштава. / Оно што је саопштено, доноси из огња / велику
мудрост пепела”) и Нагодба са заборавом („Јер, како заспати на бедемима
сопственог тела / док труну под неком мирисном травом / толике трубе и
толике мамузе”).
Одреёени принцип повезаности и континуитета постоји како у начину обликовања самих слика, тако и у њиховом меёусобном односу. Када
се посматрају сами циклуси, до којих песник неоспорно држи, појединачне
збирке или стваралаштво у целини, може се приметити извесно уланчавање
већ постојећих слика у нови систем значења. Као пример тог поступка узећемо песму Лубеница из збирке Собна митологија и Елегију о лубеницама
из збирке Једино ветар. Песма Лубеница почиње мишљу лирског субјекта
да „одатле може лако да започне / Некаква стварност: оштрицом се продре
/ Сасвим дубоко, кроз кору и сочне / Мрежице срца. Укаже се одред / црних семенки. Ненадно: зуј пчеле – / Сврдла кроз ваздух трептав”. У спознаји те стварности покушава да избегне замке пореёења („Не рећи: налик
гондоли је кришка: / Или да пчела мирис руби летом...”) зато што „стварност је увек свршена” и увек без вишка. Отуда је и смисао близу. Иако полази од наизглед једноставне слике засецања лубенице и њене унутрашњости (која нам је док поступак сечења не применимо непозната), лирски субјект има на уму много сложеније представе стварности и њеног упознавања. О опасности привида при тим упознавањима сведоче и упозорења да
стварност може лако да започне до савета да треба избећи замке пореёења
препуштањем ономе што је очигледно. У том тону се песма и завршава:
„Дакле: лепљиве прсте облизујем. / Подне трепери. Смисао близу је”. На
сличан начин почиње и Елегија о лубеницама: „Одувек знаш да су оне храмови / у које се улази ножем, по слатко / срце мрака”. Већ у оваквом почетку „срећемо и настојање да се непосредно укаже на семантичку подвострученост (описавши шта су лубенице и шта тражимо у њима, Алексић ће рећи‚ Толика очигледност уме да завара‟), на чињеницу да се у ономе што је
унето у песнички опис види и нешто друго, тачније да се, све време, одржава веза измеёу очигледног и онога што се иза те очигледности крије
(‚Мислиш о томе / док са балкона пљуцкаш у бездан / мале црне монахе коштица‟)” (Микић 2013: 264–265). Очигледност наставља да га заварава спу373
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штајући тешке завесе на видик пред њим, и даље, тамо где „на пољима леже / лубенице, као главе погубљених / после битке”. Овим пореёењем, којим се облички доводе у везу лубенице са главама погубљених после битке,
песник уводи у свој опис и саму битку и показује „како се гради симболички однос и на којим се елементима он заснива” (Микић 2013: 265): „Али
твоја битка / тек је на помолу. Јер, ено, војске / очигледног подижу знамења око / високих ватри августа”. Тако се у песму истовремено уводи и категорија времена, важна због чињенице да са њом у песму долази још једно
симболичко померање, а то је могућност да се „Елегија о лубеницама претвори у елегију о човековом осећању пролажења времена, гашења дела
људског живота у сваком одлазећем тренутку, па и тренутку који је испуњен уживањима” (Микић 2013: 266). У том смислу и човеково трајање само је један вид очигледности која „уме да завара”. „Причешћен слатким срцем мрака”, у необичној „лековитости привида” лирски субјект остаје ускраћен за сазнање о томе „шта сањају зелене главе у бостаништу, / под месечином, држећи се чвршће / за вреже него за историју”, али се исто тако,
као и у песми Лубенице враћа односу измеёу очигледности и онога што се
иза очигледности крије. Он истовремено тај однос и вреднује „пошто ‚зелене главе у бостаништу„ дају предност врежама, односно самој очигледности” (Микић 2013: 266).
3. Језички типови метафоре. Анализирајући језичке форме у којима се метафора остварује, Милош Ковачевић (2000: 19-39) издваја копулативне, апозитивне, хифенске и лексичке метафоре, док као најфреквентније
помиње генитивне беспредлошке синтагме, што се потврёује и у збиркама
које смо проучавали. Како се, по мишљењу Макса Блека, суштина метафоре може разабрати тек у интеракцији фокуса („жаришта”) и „оквира”, избор поменутих појмова постаје кључан како за анализу, тако и разумевање
појединачне метафоре и њеног ефекта у песми као целини. Према одреёењу да је фокус метафорички, а оквир неметафорички део исказа, генитивне
беспредлошке синтагме рашчлањене су тако да у њима фокус представља
синтагматски надреёена, а оквир подреёена супстантивна лексема. Иако су
могућности творбе ових синтагми неисцрпне, ниједна од теорија метафоре
(поредбена, супстантивна, интеракцијска, катахрезична) не може их у потпуности објаснити. „У свима њима двије се ствари виде у једној: појам који
треба именовати и појам од кога се посуёује име и који готово као интегралан дио улази у метафорички представљен појам. ‚Изрећи неку мисао служећи се цртама друге, не значи ли то увијек, на овај или онај начин, учинити да се види, да се покаже она прва, али захваљујући живљој предоџби
оне друге?‟ А у томе се управо и огледа сликовни (иконички) карактер метафоре” (Ковачевић 2000: 36).
Генитивне беспредлошке синтагме, као најучесталије у поезији Дејана Алексића, посматраћемо одвојено у избору песама Окно и збирци Једино ветар.
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3.1. Из избора песама Окно издвојићемо следеће примере:
Можда то више и нису / Тајни знаци бунила који чине / свет одрживим (Пут); Спасоносни пробири / Светлости уче нас да смо немљи / Ако је
мудрост ближа (Чувар навике); Задуго иза мога лика / Падали су плодови
побеёеног светла (Триптих устоличења, II); Утихла соба. Учтивост таме
расте / Пред погледом. Поредак ствари губи се / У значењима која служим. Китњасте / Странице светлости су нове кулисе / Иза који слободе
преузан костим / Навлаче, и зато у гласу властитом / Следим пространство.
И могу да у прости / Говор уловљених кућа збројим и то / Што отрежњење
наведе пут ка смислу (Триптих устоличења, III); Изван поредби опрост саопштења / Теже поднесем (Похвала нереченом); А за горак / Укус мог часа
вечност још не мења / Горчину звезде поврх једног мора (Похвала нереченом); То се не памти. То нас само вара / Јединствен нагон расањене крви
(Две скице за кишу једног недељног поподнева); Видети значи владати
спојем светлости: / Оне споља и оне изнутра која о кости / Веша сталактит несанице (Ходочашће, у три препознавања); Зид је пред тобом бескрај
равнодушја (Сродство по бескрају); Људи су тумор тескобе / Волећи зебњу за коју не знају шта је. / Докази, докази... У мутне наговештаје, / Дамар
по дамар, изнова те прене / Лепетом тешких крила анёео мигрене, / Напола
сварен у утроби собе (Сродство по бескрају); На мастан асфалт споро опадају / Црни анёели дудиња (Епизода); Ослушнем брижно, нем; прослутим: /
Наспрамна трајања истог безвремља (Вечерња лекција о трајању); То није тишина, / Већ чиста сенка говора што пада / У наше речи (Љубавна игра
зидова); О, какав залог пристајао ту би / За густи мирис цветова самоће /
И малу светлост што изнутра дуби (Љубавна игра зидова); Часовник куца,
зуј бојлера чујем, / И фрижидер се гласи из утробе / Немости древне
(Играчке мога сина); Тада – кад је наједном потамнео екран, / Гасећи свет
пива, детерџента и чипса, / Дражећи тишину којом се шири лепра / Наших
прећутаних речи, а апокалипса / Намах несталих државних интереса, /
Економије, моде и промашеног пенала / Сажела се, попут цитата, у пуцкетава, мала / Сазвежёа електрицитета... (Рестрикција); Нешто започето /
Без тебе укаже се и тај час те / Угуши лудим цвећем које расте / Низ утваришта напуштених речи (Алергија); И глуве сенке распињу над крајем /
Охлаёен вокал самоће (Алергија); У претпоставку звука слух се преже
(Алергија); Соба је опет глуво ткање сенки / Ловина смисла (Вешати капут); Може то бити у предвечерје; Са мокрим ватрама биља, где гори / Нови родослов зрикаваца, а љупка звер је / омеёила свој свет (Свака руина);
Толико смо живели на Земљи / да је време престизало само збиљу; осмеси
над векнама и мемљив / ехо родитељских домова трају / окренути ка стрпљивом обиљу / наших потрошених нада (Довољно).
На основу наведених примера показује се да однос лексема које
представљају „жариште” и „оквир”, односно које су носиоци метафоричног
и неметафоричког значења, често зависи од атрибута који уз сваку од њих
375

Јелица Р. Живановић

стоји. У неким случајевима они метафоричност продубљују, док на другим
пак сигнализирају могуће значење. Меёутим, подреёена супстантивна лексема често је недовољна за обликовање саме метафоре, па се оквир шири
на стих у целини, а неретко и даље. Ако погледамо структурно најједноставније метафоре, сачињене од само две лексеме, видећемо да је за разумевање значења неопходно проширити оквир. У песми Сродство по бескрају, у стиху „зид је пред тобом бескрај равнодушја”, издвојили смо метафору бескрај равнодушја. Меёутим, ако боље погледамо, метафора бескрај
равнодушја само је део шире, копулативне конструкције, коју представља
стих у целини. Већ првим стиховима песма наговештава смисао метафоре
коју смо поменули: „Лицем ка зиду увек се боље / Окуша бескрај; кротко и
без плана, / Измеёу два налета главобоље”. Длановима наслоњеним на чело, слушајући разговор гласних сусетки о предстојећој киши „док тегле
корпе покупљеног веша / И мотре облаке још јутрос опажене”, лирски субјект изнова тражи доказе, мутне наговештаје свог постојања у бескрају. И
док његове мисли у налетима прекида мигрена („изнова те прене / Лепетом
тешких крила анёео мигрене, / Напола сварен у утроби собе”), песма доноси слику онога што се напољу збива и истовремено слику са спољашњег
премешта на унутрашњи план: „И стварно: пљушти. / Мирише земља. Прскају цветне прашке. / Блистају кровови налик на крљушти / Насуканих риба. Људи су тумор тескобе / Волећи зебњу за коју не знају шта је”. Слика
кровова одједном уступа место доживљају људи, као тумору тескобе, и
управо та метафора кореспондира са оном с почетка песме: наспрам зида
који оличава бескрај равнодушја стоје људи који су тумор тескобе. Оно
што наизглед мири једно и друго дато је у наслову песме, а наглашено у завршним стиховима: „Нешто у бескрају већ је отпочело. / Да, мирише земља, а говор дужност је посве ретка. / Нетом се сетиш: земља си; и зиду
прислањаш чело, / У недоглед тражећи заједничког претка”.
У другој групи метафора, односно у оним синтагмама у којима је
метафорички, односно неметафорички део по структури такоёе синтагма,
метафоричност често зависи управо од зависног члана неке од њих. У примерима: „можда то више и нису тајни знаци бунила који чине свет одрживим” (Пут), „спасоносни пробири светлости уче нас да смо немљи ако је
мудрост ближа” (Чувар навике), „за горак укус мог часа вечност још не мења горчину звезде поврх једног мора” (Похвала нереченом) или „тај час те
угуши лудим цвећем које расте низ утваришта напуштених речи” (Алергија) лексеме тајни, спасоносни, горак, напуштене сигнализирају метафоричко значење, или га појачавају.
С друге стране, у једном броју примера запажено је да је фокус метафоре већ сам метафора: „на мастан асфалт споро опадају црни анёели дудиња” (Епизода), „то није тишина, већ чиста сенка говора што пада у наше
речи” (Љубавна игра зидова), „може то бити у предвечерје; са мокрим ватрама биља, где гори нови родослов зрикаваца” (Свака руина). Ако погледамо назначене фокусне синтагме црни анёели, чиста сенка и мокре ватре,
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приметићемо да оне саме имају оксиморонска обележја, али управо то што
уноси таква обележја обликује и генитивну метафору.
Будући да примери које смо посматрали припадају избору песама,
односно да се приликом читања збирке опажају промене у песничком развоју, од приступа песничкој граёи, избора лексике, па самим тим и у форми
песничке слике, закључци које изводимо далеко су општији него што ће то
бити случај са збирком Једино ветар. Наиме, увидом у оно што можемо
назвати развој песничке слике, издвојили смо оне особине метафоре, које
несумњиво потврёују да њено језичко и стилско устројство прати устројство песничког света, о коме смо на почетку рада говорили. У њему влада
стално варирање двеју равни, како на спољашњем (свет се доживљава као
владавина привида, игре светлости и сенке), тако и на унутрашњем плану
(проблем ограничености знања, могућности говора, значења речи). То се
потврёује и метафорама: тајни знаци бунила, спасоносни пробири светлости, учтивост таме, китњасте странице светлости, плодови побеёеног
светла, глуво ткање сенки, или: чиста сенка говора, утроба немости древне, лепра наших прећутаних речи, утваришта напуштених речи, охлаёен
вокал самоће, стрпљиво обиље наших потрошених нада.
3.2. Збирка песама Једино ветар свакако да носи искуство раније
Алексићеве поезије, али га у извесном смислу и модификује окретањем ка
слободном стиху, које песничку слику ослобаёа раније згуснутости и напрегнутости. Метафоре, језички истоветно обликоване као у претходним
примерима, постају истовремено и сложеније и јасније, примарно остварујући слику, а затим тој слици дајући дубље значење.
Погледајмо следеће примере: Јер људи тако питомо старе / иза
осветљених прозора, а дирљиве ватре звезда / раде у пустој тмини, као и
древна наслеёа у тами крви (Ланац); Читаш о томе спокојно, на тераси /
окренутој ка пожару западног неба (Ватра и књига); Догореле очи звезда
хладе се у младом мраку (Нешто велико и угашено); Јурили смо кроз дворишта / сред којих плешу заставе опраног веша (Незаписано у дневнику);
Ево, долази на свет кратка песма / о зидарима који доручкују / висећи о
скелету граёевине (Кратка песма о зидарима који доручкују); Иза њих безубо зевају / утробе будућих соба (Кратка песма о зидарима који доручкују); Шири се маглени печат даха / на хладним стаклима (Поглед кроз прозор); Гавран каткад дрхти на скелету антене (Извештај о антенама).
У првом од примера, из песме симболичког наслова Ланац, која потврёује оно о чему смо на почетку говорили, а то је песникова тежња да покаже да свет функционише по неком закону повезаности и сталног преплитања, чак и онога што је само по себи изразито различито. Та повезаност у
песми Ланац наглашена је односом онога што је на небу и онога што је на
земљи, као и односом прошлог и садашњег, односно повезаношћу како на
просторном тако и на временском плану. Осмишљена као наизменично
удвајање слика, песма се завршава стиховима које смо у примерима наве377
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ли: „Јер људи тако питомо старе / иза осветљених прозора, а дирљиве ватре звезда / раде у пустој тмини, као и древна наслеёа у тами крви”. Ако
погледамо метафору дирљиве ватре звезда, може нам се учинити да она
настаје једним за песнички стил уобичајеним поступком: на вечерњем небу
звезде су мала осветљења која подсећају на ватре (пламен ватре као зрак
светлости), па отуда и веза лексема ватре и звезде, нарочито у контрастном
положају према пустој тмини, како је представљено вечерње небо (контраст је нарочито истакнут атрибутима дирљиве и пуста). Оно што ову метафору ослобаёа примарно сликовне функције јесте наставак стиха, односно пореёење прилика на небу са оним што се збива у људима који „тако
питомо старе иза осветљених прозора”, поступак честог песничког удвајања: дирљиве ватре на небу пореде се са древним наслеёима у тами крви.
Пуста тмина и тама крви, пажљиво означени различитим лексемама, заправо су простор који је тајанствен и недоступан споља и онај који је на
исти начин недоступан изнутра. Овим поступком се у исту значењску раван доводе и дирљиве ватре звезда и древна наслеёа, па метафора престаје
бити само слика, већ симболичка ознака човекове одреёености оним горе и
оним изнутра.
Из наведене групе примера издвојили бисмо и метафору утробе будућих соба („Ево, долази на свет кратка песма / о зидарима који доручкују /
висећи о скелету граёевине. // Не говоре ништа, / ловећи брзе мисли / о
својој малој бесмртности. // Иза њих безубо зевају / утробе будућих соба”),
не само зато што се у нешто измењеном облику ова метафора појављивала
и у другим Алексићевим песмама, већ и због одабира лексеме која носи метафоричко значење, а то је утроба1. У песми Новоградња (Окно) граёевина
у настајању представљена је сликом у којој „зјапе дупље новоградње. Ништа упорније / Од мрака будућих соба, од таме чије / Упориште греје идеја
о животу”. У оба случаја метафора је знатно ојачана глаголима зевају и зјапе, којима се сугерише обесмишљеност онога што настаје у доживљају
лирског субјекта. У метафори утробе будућих соба несумњиво да утроба
„означава начин виёења” онога што се посматра, „али и именовање по утиску наметнутом другим чулима односно представама” (Јовановић 2000:
236). Осим значења унутрашњости и средине као примарних, ова лексема
потврёује и доживљај граёевине, представе материјалног успона и вредности, као „оглодане лешине”, „скелета” коме управо суштина, унутрашњост
1

У књизи Поетска граматика Васка Попе Јелена Јовановић посебно коментарише Попину метафору утроба неба и каже да „сама, огољена именица, на
пример утроба (утроба неба) у овој синтагми има селективно ограничење (како
сматрају представници трансформационе граматике, па би по томе цео израз утроба неба био неприхватљив) које је своди само на примену за живе организме (и
уже човека), – и не подлеже дефинисању. Просто стоји као члан нарочито организованог исказа о небу, које изгледа као утроба”. У даљем тексту каже се да „утроба
означава начин виёења неба, али и именовање по утиску наметнутом другим чулима односно представама, или по метафоричком односу” (2000: 236).
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недостаје. Утроба будућих соба отуда добија значење празнине, отуёености, мрака. Тај тон негативитета нарочито се осећа у следећим метафорама
у којима уз лексему утробе стоји и лексема тамне: „можда је искупљење
заиста / у вишковима што остају иза говора, / док бацамо сенке својих речи
/ у тамне утробе смисла, / као што хроми рибар ноћу баца мреже / на фаланге утопљених звезда” (Вишкови што остају иза говора) и „они / проветравају тамне утробе говора, / као ветар градове после куге” (Гласови безазлених).
4. Закључак. Пореёењем са метафорама издвојеним из збирке Окно
може се уочити да су генитивне беспредлошке синтагме у збирци Једино
ветар лексички доста сложеније, и када се упореди избор лексема фокуса и
оквира, али и избор атрибута који се за њих везују.
Примери: Ломљив је ослонац вида / на кестену у даљини и потребна је чврстина / Уходничке речи (Епифанија); У олујне дане, оно се држи /
грчевито за јаловину наших / снова (То дрво); Извукосмо свет на светлост
дана / кроз мала окна речи (Окно); Поменемо ли на овоме месту меланхолију, / свет ће одјекнути празнином под маљевима / нашег сиротог знања
(Тамо где почиње свет); Јутрос сам опет срео старог локалног сликара /
опремљеног ватром пророчког лудила / у очима. Делио је пролазницима
потписане / фотокопије новчаница од једног долара. / Ремек-дело, рекао би
сваком, загледан / у галерије својих унутрашњих сумрака (Ремек-дело); У
предграёима / почињала је флорална литургија пролећа (Ремек-дело); Седим за столом у сенци џиновске липе. Светлост прима отисак њених подземних знања (Ремек-дело); Бејах, дакле, сакривен од себе самог, / истодобно решен да се пронаёем, / у потрошеној вечности несанице (Чекаоница);
Али за нама већ певају хорови / мртвих језика док грлимо глуве јастуке
(Монолог); Можда је искупљење заиста / у вишковима што остају иза говора, / док бацамо сенке својих речи / у тамне утробе смисла, / као што хроми рибар ноћу баца мреже / на фаланге утопљених звезда (Вишкови што
остају иза говора); И вратићу се као што живот лишћа се враћа: / са мршавом голотињом несумњивости (Скица за песму о бившем дрвету); Снег у
бескрајним степама, слутим, / мирише на велико охлаёено дисање / неписмених јутара и вечери (Поглед кроз прозор); А трају и значења, затворена
/ у тескобе речи, као сунце / у меду и мед у стаблима (Читалачки час); Како поверовати да ће једном / ти гласови неповратно да мину, да заувек / потону у месо ваздуха, не оставивши / ништа налик ожиљку (Гласови безазлених); Неко пева успаванку, неко прича / у сну, док на пустим трговима
догоревају / велике речи на ломачама смисла (Гласови безазлених); Иза
границе тела / што у својим подрумима таложи љуштуре / игара и страсти
(Ухода); У глуво доба будила ме је тајна полиција / мојих надражених чула (Тастатура); и кашљу музе над аветиштем индустријске зоне (Препотопски тренутак пред месаром „Кад-тад“); ...да свет је везан за смисао тра-
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га / колико језик везан је за славља / над трпезама значењскога вишка (На
трагу).
Посматрањем начина комбиновања лексема, може се уочити да у
неметафорички оквир често долази именица апстрактног карактера, док
метафоричко значење носи она која се са њом семантички не би слагала
или припада различитој сфери употребе. Тако настају спојеви: чврстина
речи, сенке речи, тескобе речи, хорови мртвих језика, тамне утробе говора, маљеви нашег сиротог знања, отисак подземних знања, тамне утробе
смисла, ломаче смисла, јаловина снова, љуштуре игара и страсти, трпезе
значењског вишка. У њиховом тумачењу одустајемо од значења појединачних именица тражећи оно што настаје интеракцијом. На овакву језичку
структуру метафоре читаоца делимично припрема још један песников поступак, видљив и на почетку његовог стваралаштва, а то је различит вид
присутности сфере сакралног у поезији (Сретнеш ли анёела и Апостоли из
јавног комуналног).
Неке од метафора, попут сенке речи или трпеза значењског вишка,
учестале су и можемо их сматрати особеним Алексићевим метафорама, које именују нека од подручја његовог песништва. Њихова појава у збирци
Једино ветар носи већ одреёени семантички потенцијал, постигнут управо
постепеним формирањем и уланчавањем кроз претходне збирке. Освртом
на тематско-идејни слој Алексићеве поезије, а затим и анализом најфреквентнијих облика метафоре, може се закључити да метафора одреёује,
или пак прати значењску раван његове поезије.
Принцип наглашеног двојства (принцип контраста и принцип повезаности) на којем почива песничка слика, схваћена у најширем смислу, суштински представља и обележје метафоре. С друге стране, семантички разнолики, овакви језички спојеви само су израз онога што чини садржај његове лирике, њено примарно обележје, а то је покушај да се у свету успостави јединство упркос признавању свеопштег двојства.
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THE METAPHOR IN THE POETRY BY DEJAN ALEKSIĆ
Summary
The analysis of the metaphors in the poetry by Dejan Aleksić, in his selected poetry and the poetic collections Okno and Jedini vetar, implied the fact
that the most frequent are genitive syntagms without prepositions. Having in
mind the development of Aleksić‟s poetic development, and the differences
among the collections, the examples of the metaphors are analysed separately,
and the conclusions were drawn on the basis of the comparative analysis. They
indicated that the “aspects” of the metaphor represents the feature of Aleksić‟s
poetic world, and that metaphor supplements and forms his expression.
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НЕФИНИТНИ ОБЛИЦИ КАО ПОСТМОДИФИКАТОРИ
ИМЕНИЧКЕ ФРАЗЕ У ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ И ЊИМА
ОДГОВАРАЈУЋИ ОБЛИЦИ У СРПСКОМ/ХРВАТСКОМ
ЈЕЗИЧКОМ ИЗРАЗУ
Апстракт: Овај рад се бави употребом нефинитних облика као постмодификатора именичке фразе. Главна пажња је усмјерена на контрастирање ових
облика на корпусу примјера у енглеском језику из дјела Chernobyl Strawberries од
Весне Голдсворти и Great Gatsby од Скота Фицџералда и њихових еквивалената у
српском/хрватском језичком изразу. Основне карактеристике нефинитних облика, тј. инфинитива и партиципа у функцији постмодификатора именичке фразе
биће презентоване у раду, као и релативних инфинитивних и партиципских клауза
с обзиром на то да се оне употребљавају као један од ефективних начина скраћивања.
Кључне ријечи: именичка фраза, модификација, постмодификација, нефинитни облици, нефинитна клауза, кондензовање, антецедент, релативна клауза,
контрастивна анализа.

Увод
Предмет проучавања овог рада су нефинитни облици као постмодификатори у именичкој синтагми енглеског језика и њима одговарајући облици у српском/хрватском језичком изразу1.
Рад се састоји из једног дијела, који је практичне природе. Практични дио ће бити заснован на анализи нефинитних облика у функцији
постмодификатора именичке синтагме у енглеском и српском/хрватском
језику на корпусу примјера забиљежених у дјелима “Chernobyl Strawberries“ Весне Голдсворти са преводом „Чернобиљске јагоде“ Зие Глухбеговић
и “Great Gatsby“ Ф.С. Фицџералда као и превода „Велики Гетсби“ Дине
Лапаине.
Српски и хрватски језички израз испољавају изузетно висок степен
структурне подударности када је у питању постмодификација именичке
синтагме, у анализу су увршћени примјери из превода на оба језичка израза, а теоријски опис заснован је на литератури која се односи на српскохрватски (Стевановић 1974), односно на српски језик (Станојчић, Поповић
1992, Пипер и др. 2005).
*
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Српски језички израз и хрватски језички израз су варијанте истога језика
- који се код Вука звао српски језик, а касније српскохрватски језик.
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Циљ проучавања јесте да се посвети више пажње нефинитним облицима, с обзиром на то да се прилично мало материјала сортираног на једном мјесту налази о њима у актуелним граматикама у корист личних глаголских облика. Посебна пажња биће усмјерена ка употреби ових облика
као једних од постмодификатора именичке фразе и њиховом контрастирању са српским/хрватским језичким изразом. Акценат ће бити на учесталости ових облика као постмодификатора именичке синтагме као и на њиховим преводним еквивалентима у српском/хрватском језичком изразу. Поменуће се и значење које они преносе као и фактори који утичу на могућност посматрања ових облика као реченичких кондензатора.
Закључак ће садржати, након сумирања резултата овог рада, главне
појединости анализе контрастирања нефинитних облика као постмодификатора именичке синтагме у енглеском и српском/хрватском језичком изразу с циљем проналажења структуралних и лексичких сличности односно
разлика меёу њима да би се боље разумјели посматрани језици.
Контрастивна анализа нефинитних облика као постмодификатора именичке синтагме у Е и одговарајућих облика у С/Х језичком изразу на
примјерима из посматраних дјела Голдсвортијеве и Фицџералда
Циљ контрастирања је наћи сличности и разлике меёу упореёеним
језицима, како би се избјегле грешке у усвајању језика. Грешке се јављају
због постојећих разлика измеёу страног и матерњег језика. Посматрани језици су језик оригинала, тј. енглески језик (Е) и језик превода, тј. српски/хрватски језички израз (С/Х). Два дјела која сам изабрала за контрастирање ових облика су “Chernobyl Strawberries“ Весне Голдсворти и “Great
Gatsby“ Скота Фицџералда, и њихови преводи под насловом „Чернобиљске
јагоде“ Зие Глухбеговић и „Велики Гетсби“ Дине Лапаине. Презентовани
примјери нефинитних облика (135)2 указују да инфинитив, садашњи и прошли партицип, као и нефинитна клауза посједују већи број преводних
еквивалената у српском/хрватском језику и представљају честу појаву
постмодификације именичке фразе у посматраним језицима.
Прво ћу писати о учесталости испитиваних облика у наведеним дјелима. Како табела бр.1 у додатку на крају овог рада, о облицима инфинитива показује, да су најчешћи постмодификатори у енглеском језику садашњи инфинитив, у активном и пасивном облику, а наёен је примјер и прогресивног инфинитива, премда веома ријетко у односу на поменута два.
Облици перфективног инфинитива (прогресивног, активног и пасивног) се
не налазе у презентованим примјерима, иако их је могуће наћи у постмодификаторској функцији именичке синтагме, како тврди Кверк.
2

Сви примјери (135 примјера) које сам пронашла анализом поменутог
корпуса , налазе се у додатку мог мастер рада са истоименом темом, одбрањеног
2007. године.
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Од партиципа, како се види из табеле бр. 2 у закључку, као најчешћи облици се користе садашњи и прошли партицип. Перфективни партицип није пронаёен, премда је његова употреба у функцији постмодификатора једино могућа са неодреёеном именичком синтагмом.
У анализираним дјелима, садашњи активни инфинитив у функцији
постмодификатора је преведен односном реченицом, изричном реченицом,
инфинитивом на -ти или -ћи и личним глаголским облицима, најчешће
презентом или перфектом, а није риједак ни случај превоёења именицом,
временском реченицом, намјерном реченицом као ни модалним глаголом моћи у перфекту са инфинитивом. Садашњи пасивни инфинитив најчешће
се преводи односном реченицом са модалним значењима глагола -требати
и -моћи. Једини пронаёени примјер прогресивног инфинитива преведен је
перфектом.
Е
:
С/Х
This is the best time TO HIDE away in one's room (Chernobyl Strawberries, p46)
то је најбоље вријеме ДА СЕ САКРИЈЕМ у својој соби;
great men TO BE ADORED AND ADMIRED (Chernobyl Strawberries,
p92)
велики људи КОЈЕ ЈЕ ТРЕБАЛО ОБОЖАВАТИ и ДИВИТИ им се;
It was a strange move TO BE PLANNING. (Chernobyl Strawberries,
p210)
ПЛАНИРАЛА САМ необичан потез.
У презентовантим примјерима, који слиједе испод овог објашњења,
садашњи партицип је преведен односном реченицом, садашњим глаголским прилогом, личним глаголским облицима, и то презентом или перфектом, а понегдје и временском реченицом, именицом или приједлогом.
Прошли партицип се најчешће преводи трпним глаголским придјевом, придјевом, именицом, перфектом, односном реченицом а понегдје и
условном реченицом као и везником.
Е
:
С/Х
a handsome young man BRIMMING with energy and wit (Chernobyl
Strawberries, p69)
згодан млад човјек КОЈИ ЈЕ ЗРАЧИО енергијом и духовитошћу
a white villa SHADED by enormous chestnut trees (Chernobyl Strawberries, p25)
у бијелу вилу У СЈЕНЦИ огромних кестенова
Што се тиче облика, инфинитиви у Е и С/Х језичком изразу се подударају, с обзиром на чињеницу да немају категорије лица, времена, начина, као ни броја ни рода, али се и разликују, јер у енглеском језику постоје
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аспекатски као и пасивни облици инфинитива. Када се говори о превоёењу,
инфинитив као један безлични облик у енглеском, у већини случајева се
преводи финитним реченицама у српском/хрватском језичком изразу. Како
у енглеском, тако и у српском/хрватском језичком изразу није дозвољено
да нефинитни облици мијењају мјесто постпозиције именичке фразе у реченици, јер тада нефинитни облици не би имали функцију постмодификатора именичке фразе.
Као што сам и презентовала, поред изричних реченица које се користе као најчешћи начин превоёења активног садашњег инфинитива, овај
облик инфинитива се често преводи односним или релативним реченицама, гдје односне замјенице показују да се зависном реченицом пружа информација о именичком конституенту за који се оне везују и са којим конгруирају у роду и броју (дијаграм бр.2). Ова чињеница не изнанаёује, јер и
у енглеском језику, инфинитивне клаузе, често представљају редуковане
релативне реченице. Инфинитив у енглеском језику посједује формални
кореспондент у српском/хрватском језичком изразу и више преводних
еквивалената, а партиципи који такоёе имају више преводних еквивалената
у српском/хрватском језичком изразу немају одговарајуће формалне кореспонденте, мада се у граматици српскохрватског језика помињу герундске
и партиципске јединице (Станојчић, Поповић, 1992, 329).3 Трпни глаголски
придјев, који спада у партиципске јединице је чест преводни еквивалент
прошлог партиципа, док се садашњи глаголски прилог користи као један
од могућих преводних еквивалената садашњег партиципа.
Посматране реченице у постмодификацији су нефинитне клаузе и
то само нефинитне релативне реченице, без адвербијалних и именских, јер
се само инфинитивне и партиципске релативне реченице користе као постмодификатори именичке фразе. Као разлог појављивања ових облика у
броју који сам пронашла, стоји чињеница да су узете у обзир само рестриктивне релативне реченице што на тај начин семантички ограничава њихову
употребу. Већина ових клауза су без субјекта. Њихов субјекат се може закључити из текста, он је или сам аутор или се наговјештава општи субјекат, а употреба ових клауза је углавном активна. Постоје примјери реченица у којима инфинитив има сопствени субјекат уведен енглеским приједлогом -for,
нпр.
Е
:
С/Х
fulfilling their longing for me TO GO FORTH or rather TO STAY PUT
(Chernobyl Strawberries, p7)
да ћу испунити њихову чежњу ДА КРЕНЕМ или боље ДА ОСТАНЕМ;

3

У ове облике спадају садашњи и прошли глаголски прилог, односно радни и трпни глаголски придјев.
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За разлику од партиципских клауза, инфинитивне клаузе се могу
поистовјетити са релативним клаузама у којима је релативна замјеница не
само субјекат, већ и објекат и адвербијал, па донекле и комплемент.
У реченици:
Е
:
С/Х
There is an entire family TO FEED (Chernobyl Strawberries, p49)
ТРЕБА цијелу породицу ДА НАХРАНИМ
у којој није изражен субјекат инфинитива приједлошком конструкцијом,
антецедент инфинитива представља објекат и парафразира се which I should / we should / што се преводи реченицом модалног значења. Умјесто активног инфинитива 'to feed', дозвољено је употријебити и пасивни 'to be
fed', без икакве промјене у значењу, јер се на почетку реченице налази 'there is / are'. Неки нефинитни облици, без обзира на чињеницу да су активног
облика, пасивног су значења и обрнуто. Такви примјери су дати у сљедећим реченицама:
Е
:
С/Х
the same desire TO PLEASE (Chernobyl Strawberries, p29)
иста жудња ДА СЕ ДОПАДНЕМ;
There was one thing TO BE DONE before I left (Great Gatsby, p184)
Остала је још једна ствар КОЈУ САМ МОРАО СРЕДИТИ прије одласка.
Управна ријеч именичке фразе, антецедент може имати функцију
адвербијала, што се види у сљедећем примјеру:
Е
:
С/Х
this is the best time TO HIDE away in one's room (Chernobyl Strawberries, p46)
то је најбоље вријеме ДА СЕ САКРИЈЕМ у својој соби
Посљедњи примјер се може парафразирати /the best time when I should hide / што се у српском/хрватском језичком изразу преводи изричном
реченицом.
Антецеденти адвербијалних релативних инфинитивних клауза могу
бити мјесни, временски и начински, тј. изражавати мјесто, вријеме и начин.
Е
:
С/Х
there was just enough time TO FIND a new one. (Chernobyl Strawberries, p123)
тек толико времена ДА НАЂЕ нову;
which was obviously the place TO SEE and BE SEEN (Chernobyl
Strawberries, p154)
која је очигледно била мјесто НА КОМЕ СУ СЕ ОКУПЉАЛИ најпомоднији софијски кругови
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Што се тиче релативних -ing и -ed партиципских клауза, оне су једино могуће у ситуацијама када је релативна замјеница у одговарајућој финитној клаузи у позицији субјекта.
Е
:
С/Х
one empire NODDING to another (Chernobyl Strawberries, p67)
једна империја КЛИМАЛА ЈЕ главом другој;
it was a mansion INHABITED by p11
био је то дворац У КОЈЕМ ЈЕ СТАНОВАО ...
Реченица са садашњим партиципом, у Е би се могла парафразирати
/ one empire which nodded / што је преведено перфектом у С/Х језичком изразу. А парафраза реченице са прошлим партиципом гласи a mansion which
was inhabited by... и у српском/хрватском језичком изразу је преведена односном реченицом.
С обзиром да не изражавају вријеме, не показују обиљежје модалности, често су без субјекта, помоћних глагола, релативних замјеница или
везника, нефинитне клаузе представљају једно ефективно средство скраћивања4 дугих реченица у тексту. Ово је нарочито очигледно у примјерима
гдје постоји алтернатива цијелом реченицом у финитном облику.
Е
:
С/Х
A string of pearls VALUED AT 350000 dollars (Chernobyl Strawberries, p82) Бисерну огрлицу ВРИЈЕДНУ 350000 долара
= A string of pearls which was valued at...
Неодреёеност је још једна карактеристика нефинитних клауза јер
оне често немају једно значење и могу се протумачити на више начина (кад
говоримо о времену, модалности, њиховој семантичкој вези са надреёеном
клаузом):
Е
:
С/Х
they drove smart little cars IMPORTED from the West (Great Gatsby,
p74) / cars that were / have been / are imported /
они су возили елегантне мале аутомобиле УВЕЗЕНЕ са Запада
Премда, ова нејасноћа не ствара потешкоће у разумијевању текста
као цјелине, понекад представља проблем за синтаксичку анализу. Овом
анализом посматра се значење клауза, њихова ефективност као једног од
могућих начина кондензовања и парафразе цијелом реченицом. Већина инфинитивних реченица се јавља са конкретним и апстрактним именицама
или са одричним замјеницама:
4

У српскомхрватском језику се, (Пипер и др. 2005: 548) под скраћивањем,
тј. прецизније формулишући -реченичком кондензацијом, подразумијева специфичан синтаксички поступак када се апстрактни садржај предикације преноси једном
инфинитивном или номиналном језичком формацијом, а не финитним предикатским изразом. У свим граматикама и рјечницима лингвистике, користе се сљедећи
енглески термини за ову језичку појаву: condensation, compression, compactness, reduction or dissentialization.
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Конкретне именице:

Е
:
С/Х
If I had a year TO LIVE (Chernobyl Strawberries, p154)
Ако ми година дана ЖИВОТА ПРЕОСТАЈЕ;
Апстрактне именице:
The urge TO BE inspirational, the urge TO BE INSPIRED (Chernobyl
Strawberries, p101)
Порив ДА неком БУДЕМ извор надахнућа,од порива ДА неко мене
НАДАХНЕ;
Одричне замјенице:
while poetry writing is nothing TO BE ASHAMED of (Chernobyl Strawberries , p91)
није нешто чега СЕ ТРЕБА СТИДЈЕТИ
Презентовани примјери о одричним замјеницама указују на учесталу употребу одричне замјенице nothing. Поред ове замјенице, често се користи и суперлатив придјева и редних бројева, замјеница -one а испред
именице може да стоји и -enough.
Једна особеност словенских језика је негација, укључујући и српскохрватски језик који посједује то обиљежје (Пипер и др. 2005: 971). За
разлику од српскохрватског језика гдје је могуће у реченици негирати више ријечи те постоји појава двоструке као и вишеструке негације у зависности да ли се негирају двије или више ријечи, енглески језик не дозвољава нити двоструку као ни вишеструку негацију. У примјеру:
Е
:
С/Х
no one could think of a better thing TO DO on a school away-day (Chernobyl Strawberries, p82)
са преводом
нико није могао да смисли ништа боље ДА СЕ РАДИ
у енглеском језику негирана је само неодреёена замјеница, која ту реченицу чини одричном, а у српскохрватском језику употријебљено је више одричних замјеница а негиран је и глагол, тј. постоји вишеструка негација.
У енглеском језику, ако се послије именичке фразе наёе више инфинитива, није потребно писати партикулу -to испред другог инфинитива.
У наредном примјеру два облика, инфинитиви су везани саставним везником -и и изоставља се зарез.
Е
:
С/Х
I couldn't even summon the strength TO GET UP and KICK him out of
the house (Chernobyl Strawberries, p124)
Да нисам могла да скупим снагу ДА УСТАНЕМ и ШУТНЕМ га из
куће.
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У српском/хрватском језичком изразу, први инфинитив је преведен
конструкцијом -да + презент, а у преводу другог инфинитива је изостављен везник -да.
Пасивни инфинитиви наговјештавају разноврсност у модалности:
Е
:
С/Х
while poetry writing is nothing TO BE ASHAMED of (Chernobyl Strawberries, p91)
није нешто чега СЕ ТРЕБА СТИДЈЕТИ
There was no oil TO BE BOUGHT anywhere in town (Chernobyl Strawberries, p6)
Нафта се нигдје у граду НИЈЕ МОГЛА КУПИТИ
Што се тиче падежа и деклинације, треба поменути да енглески језик нема богато формално обиљежен падежни систем, тј. има обиљежен
само генитив (Ђорёевић 1997: 67). За разлику од енглеског језика, падежни
систем српскогхрватског језика је богато обиљежен, тј. посједује седам падежа. У пронаёеним примјерима енглеског језика нисам пронашла ниједну
именичку синтагму у генитиву.
У сљедећем примјеру, именичка синтагма -плави бркови је у множини, мушког рода и у инструменталу, а превод нефинитног облика је трпни глаголски придјев који конгруира с поменутом именицом у роду, броју
и падежу.
Е
:
С/Х
a blond moustache TWIRLED at the ends p12
с плавим брковима УФИТИЉЕНИМ на крајевима
Код непрелазних глагола нема прошлог партиципа као постмодификатора који одговара у потпуности релативној реченици, јер се партиципска клауза са садашњим партиципом везује за актив, а партиципска клауза са прошлим партиципом се везује за пасив.
Е
:
С/Х
like Moses CROSSING the Red Sea (Chernobyl Strawberries , p48)
као Мојсије КОЈИ ЈЕ ПРЕЛАЗИО Црвено Море
heavy white paper ADORNED with an impressive watermark (Chernobyl Strawberries, p37)
на тешком воденом папиру УКРАШЕНОМ импресивним воденим
жигом.
Како Кверк наводи, могуће је употријебити прошли партицип непрелазних глагола са одреёеним прилозима, као у сљедећем примјеру, али,
такав примјер нисам пронашла у контрастираним дјелима.
A man just COME from the meeting told me about it.
Сљедећи примјер показује да глагол 'involve' који је у облику партиципа, када се замијени финитном релативном клаузом не може се наћи у
прогресивном облику.
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Е
:
С/Х
I had never made any pledges INVOLVING God before (Chernobyl
Strawberries, p62) = / which involve / *which are involving
Никад прије нисам полагала никакве заклетве У КОЈИМА БИ БИО
Бог СПОМЕНУТ.
Вријеме које ће се приписати партиципској клаузи биће исто оно
вријеме финитне клаузе, нарочито ако је именичка фраза објекат реченице:
Е
:
С/Х
they drove smart little cars IMPORTED from the West (Great Gatsby,
p74)
елегантне мале аутомобиле УВЕЗЕНЕ са Запада
Финитни глагол је у прошлом времену, што значи да вријеме партиципске клаузе мора бити прошло, тј. одговарајућа замјена релативном
реченицом биће -which were imported / have been imported / had been imported. Постоје ограничења која су везана за аспект глагола. Обично се не
употребљава перфективни аспект са клаузама које садрже прошли партицип. За разлику од партиципских клауза којима је антецедент садашњи
партицип, клаузе са прошлим партиципом могу означити прогресивни
аспект.
Значајно је истаћи, осим анализе глаголског облика узевши у обзир
цјелину реченице, да енглеским именичким синтагмама са нефинитним
постмодификаторима у српском/хрватском језику поред именичких синтагми са зависним реченицама и другим допунама, могу одговарати и реченице у којима је управна ријеч из енглеске именичке синтагме постала субјекат реченице, а глагол који одговара нефинитном постмодификатору јесте
лични облик, у функцији предиката.
Е
:
С/Х
gold ring GLINTING against the heavy leather jacket p41
златни прстен ЗАБЉЕШТИ на тешкој кожној јакни
У наведеном примјеру, енглеском нефинитном постмодификатору
у облику садашњег партиципа именичке синтагме -gold ring у српском/хрватском језичком изразу одговара именичка синтагма -златни прстен са
глаголом -забљештати у презенту, трећег лица једнине.
Или, као што наредни примјер показује,
Е
:
С/Х
It was a strange move TO BE PLANNING. p210
ПЛАНИРАЛА САМ необичан потез.
садашњем прогресивном партиципу као енглеском нефинитном постмодификатору у српском/хрватском језичком изразу одговара лични глаголски
облик, тј. перфекат.
Закључак
Средиште овог рада је контрастирање нефинитних облика као постмодификатора именичке синтагме у енглеском језику и њима одговарају391
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ћих облика у српском/хрватском језичком изразу. Ови облици су посматрани као један од начина кондензовања, тј. посматрана је њихова способност
да кондензују реченичку структуру као и да смање дужину реченице, што
је један од кључних фактора који утиче на честу појаву ових облика у белетристици. Такоёе је објашњено како се постиже ово скраћивање, које се
значење износи и под којим се условима ови облици могу посматрати као
кондензоване финитне клаузе (главне или зависне) као што је посматрана и
могућност њихове парафразе.
Доказано је да су нефинитне клаузе у великој мјери сличне структури финитне реченице. Нефинитне клаузе су посебне зато што немају многа
обиљежја финитних клауза, тј. немају јасно изражен субјекат и глаголска
фраза није обиљежена бројем, лицем, временом, стањем, а понекад нити
аспектом. Стога је њихово значење мање одреёено и оне се само користе
као зависне реченице, чије се значење може закључити из надреёене клаузе. Ове клаузе, меёутим могу имати више тумачења (најчешће што се тиче
времена, аспекта, модалности, њихове семантичке везе са главном клаузом) и стога када се посматрају као кондензоване цијеле клаузе, потешкоће
се јављају с обзиром на адекватан начин тумачења финитне реченице. Нефинитне инфинитивне клаузе обично преносе модална значења и више се
односе на потенцијалне ситуације него на засноване чињенице. У случају
тумачења финитне клаузе, она најчешће садржи модални помоћни глагол.
Коначно, било је ријечи и о кондензованој употреби партиципских реченица. Ове клаузе служе да додају неку нову информацију и често се употребљавају у појави скраћивања. Из анализе поменута два дјела, утврёено је да
се нефинитни облици често појављају, и то се дешава из два разлога:
1) нефинитне клаузе скраћују дужину реченице и чине је компактнијом и
2) употреба нефинитних облика доприноси непристрасности и
објективности текста с обзиром на чињеницу да су ти облици најчешће без
субјекта, а имплициран субјекат је уопштен или представља самог аутора.
Од адвербијалних, именских и релативних нефинитних реченица,
посматране су само релативне рестриктивне реченице, јер само се оне користе као постмодификатори именичке синтагме. Што се тиче учесталости
облика, садашњи (неперфектни, непрогресивни) инфинитив се најчешће јавља у активном облику, а од партиципа најчешћи су садашњи и прошли
партицип. Пронаёени су примјери пасивног и прогресивног активног инфинитива, док перфективни инфинитив није уочен, мада се може користити у функцији постмодификатора именичке синтагме.
Преводи Зие Глухбеговић и Дине Лапаине указују на обиље преводних еквивалената инфинитива који су презентовани у табели бр. 1 и
примјери садашњег и прошлог партиципа који се јављају као постмодификатори именичке синтагме у табели бр. 2, а обје табеле се налазе у додатку
овог рада. Ова табела садржи поред посматраних облика са преводним
еквивалентима, појединачне примјере у посматраним језицима из контра392
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стираних дјела. У додатку се налази и приказ три дијаграма који презентују
најчешће српске/хрватске преводне еквиваленте у посматраном корпусу и
посљедњи четврти, на сљедећој страници, тј. стр. бр.14 са свим пронаёеним преводним еквивалентима енглеских нефинитних облика као постмодификатора именичке синтагме које сам пронашла у посматраним дјелима.
Први дијаграм представља анализу активног садашњег инфинитива и изричне реченице као његовог честог преводног еквивалента. Други, приказује садашњи партицип и односну реченицу, док трећи дијаграм пружа анализу прошлог партиципа и поредбене реченице, као једног од могућих начина његовог превоёења.
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Да закључим, овај дијаграм је резултат цјелокупног контрастирања
нефинитних облика као постмодификатора именичке синтагме у енглеском
и њима одговарајућих облика у српскомхрватском језику на корпусу примјера забиљежених у дјелима “Great Gatsby” и “Chernobyl Strawberries” и
њиховим истоименим преводима. Узевши у обзир учесталост облика, садашњи (неперфектни, непрогресивни) инфинитив се најчешће јавља у активном облику, а пронаёени су примјери пасивног и прогресивног активног
инфинитива док перфективни инфинитив није уочен, мада се може користити у функцији постмодификатора именичке синтагме. Од партиципа,
најчешћи су садашњи и прошли партицип. Уочено је да постоји велика
структурална сличност у посматраним језицима и инфинитив у енглеском
језику посједује формални кореспондент инфинитива у српском/хрватском
језику, а његове бројне преводне еквиваленте у функцији постмодификатора именичке синтагме поред инфинитива и понегдје именице најчешће чине финитне клаузе и лични глаголски облици. Што се тиче партиципа, треба истаћи да њихови формални кореспонденти не постоје у српском/хрватском језичком изразу, мада се помињу герундске и партиципске јединице,
у које спадају радни и трпни придјев, као и садашњи и прошли глаголски
прилог, а трпни придјев поред финитних облика, именица, придјева, везника, приједлога и одреёених врста зависних клауза спада у најчешћи преводни еквивалент прошлог партиципа. Обиље преводних еквивалената у српском/хрватском језичком изразу свједочи о честој појави постмодификације именичке синтагме. Новонастале разлике у лексици и семантици које постоје измеёу српског и хрватског језичког израза нису од битног значаја за
овај рад, јер у пронаёеним примјерима, српски и хрватски језички израз испољавају висок степен подударности у превоёењу енглеских нефинитних
облика као постмодификатора у оквиру именичке синтагме. Нефинитни
облици у функцији постмодификатора представљају ефективно средство
кондензовања реченичке структуре. Значење које преносе је прилично нејасно (често апстрактно или уопштено) због бројних модалних интерпретација, а с друге стране употреба личних глаголских облика као и понеког везника би помогла у раздвојености радњи и тиме појаснила значење клаузе.
Ипак, ова чињеница не представља потешкоћу у читању и разумијевању
текста.
Овај рад је само један скроман примјер који илуструје важност контрастивних анализа, а пронаёени закључци о сличностима и разликама измеёу посматраних језика могу помоћи лакшем усвајању језика као и исправном превоёењу.
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NON-FINITES AS THE POST-MODIFIERS OF THE NOUN
PHRASE IN ENGLISH LANGUAGE AND THEIR
EQUIVALENTS IN SERBIAN/CROATIAN
LANGUAGE EXPRESSION
Summary
The paper deals with the use of non-finites functioning as post-modifiers
of а noun phrase. The focus of attention is placed on contrasting these forms in
the English language on the corpus of examples from the works Great Gatsby by
Scott Fitzgerald and Chernobyl Strawberries by Vesna Goldsworthy with their
equivalents in the Serbian/Croatian linguistic expressions. The main characteristics of non-finites, i.e. infinitives and participles functioning as post-modifiers
of a noun phrase will be presented in this paper, together with relative infinitive
and participial clauses, which are mainly used as an effective means of shortening.
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БИСЕМИЧНОСТ У ШКОЛСКИМ ЛАПСУСИМА
И ДОСЕТКАМА УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА
Апстракт: Рад се бави бисемичним конструкцијама у школским лапсусима
и досеткама ученика и наставника. Основни циљ рада је испитати факторе који
условљавају бисемичност и уочити и издвојити њене основне типове. Задаци рада
су и истражити и описати језичке механизме којима се постиже бисемичност,
које се значење прво реализује у досеткама и тако доприноси комичном ефекту,
како се двосмисленост разрешава и сл.
Кључне речи: лапсус, досетка, бисемичност, полисемија, хомонимија, хипонимија.

Увод
Досадашња лингвистичка истраживања двосмислености у српском
језику нису обухватила школске лапсусе и досетке ученика и наставника.
Будући да већина њих има бар две интерпретационе могућности, које често
показују значењски однос двосмислености, јавила се потреба њихове детаљније анализе и описа.
Предмет нашег рада је само бисемичност у школским лапсусима и
досеткама ученика и наставника. С обзиром на специфичност настанка оваквих бисемичних исказа, основни циљ рада је да се утврде фактори (разлози) који их условљавају, уоче и издвоје основни типови двосмислености.
Задаци рада су истраживање језичких механизама помоћу којих се двосмисленост остварује, које се значење у досеткама прво реализује и тиме доприноси комичном ефекту (примарно или секундардно), како се двосмисленост разрешава и сл.
Истраживачки корпус чине примери лапсуса и духовитих одговора
из засебних збирки или одреёених чланака који се њима баве: Чорболоковић 2011, Павловић 2003, Грушановић 2009, а то значи да ће се анализирати прагматични школски примери, који немају статус информативно нејасних и непожељних у процесу комуникације, већ искључиво они који доприносе вербалном хумору, а самим тим и језичкој креативности и богатству изражајних могућности нашег језика.
Метод анализе ексцерпираних бисемичних исказа је дескриптивноаналитички, а основни критеријум поделе примера је структурно-језички
(формални), на основу кога издвајамо: компонентне (лексичке, синтагматске) и глобалне (реченичне) бисемизме/амбигвизме. Ова два типа бисемич*
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них исказа диференцирају се с обзиром на то да ли је у њима носилац бисемичности један део структуре исказа (лексема, синтагма) или цео исказ.
Као поткласификацијски критеријум узима се језички механизам који омогућава двосмисленост (полисемија, хомонимија, хипонимија).
Историја предмета
Бисемичност (двосмисленост, амбигвитет) није у српском језику
проучавана систематски: предмет је неколико посебних расправа, односно
појединих њихових сегмената (Ковачевић 1994, Ковачевић 2011, Ивић
2006, Поповић 1978, Поповић 2004: 228–232, Бугарски 1996: 216–220). Највише се о двосмислености разматра у оквиру нормативне стилистике и науке о књижевности. Нормативисти је негативно квалификују као стилску
погрешку приликом писања или грешку у говору коју треба отклонити како би се избегли могући неспоразуми и недоумице у комуникацији (Николић 2002: 87–89; Шипка 2008: 112–119). „У науци о књижевности двосмисленост је сврсисходна (интенционална) јер обогаћује значење текста, па
на њој почива читав низ стилских фигура или књижевних текстова (...)“
(Поповић 2007: 165). Најобухватнији опис дала је Ђорёевић 1979. године.
Њена докторска дисертација, иако се бави синтаксичком двосмисленошћу
у енглеском језику, значајна је јер на једном месту даје сажет преглед научних дисциплина које је проучавају (општа лингвистика, филозофија, психологија, психијатрија, неурологија, социолингвистика, методика наставе,
реторика и књижевна критика). Ауторка такоёе наводи и релевантна тумачења и друкчије приступе у анализи двосмислености (од традиционалиста,
структуралиста, па све до присталица трансформационо-генеративне теорије језика), као и различите класификације врста (типова) у литератури.
Анализа граёе и дискусија
Компонентни бисемизми засновани на полисемији
У компонентним бисемизмима носилац двосмислености је одреёена лексема или синтагма (једна компонента) која има могућност двојаке семантичке интерпретације. Језички механизам на коме се двосмисленост заснива и реализује је њихова полисемичност. Укрштањем основног (дословног) и пренесеног значења дате лексеме или синтагме добијеног путем метафоричког или метонимијског преноса, цео исказ постаје бисемичан. Због
тога је тај полисемични елемент, заправо, кључни, доминантни део целе
бисемичне структуре којој се остатак исказа само прилагоёава. Oчекивано
или подразумевано значење обично се разуме захваљујући језичком контексту.
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Наставница: „Давиде, много су ти шарене [→ 1. разних боја / 2.
различите] оцене, не знам шта ћу да ти закључим?“
Ученик: „Наставнице, па Ви их пишите једном бојом“.
Наставник: „Вук Караџић је расписао конкурс [→ 1. особа (реформатор) / 2. школа]“.
Ученик: „Значи још је жив“.
Наставник: „Добар дан, овде Ђура Јакшић [→ 1. особа (песник) / 2.
школа]“.
Теткица: „Ај не лажи“.
Професор: „Издвојите неки лик [→ 1. изабрати најомиљенији / 2. анализирати један]!“
Кандидат: „Нећу“.
Професор: „Зашто?“
Кандидат: „Сви су ми једнаки“.
Ученица: „Шта мислиш како ће Волдемор ослабити [→ 1. смршати /
2. изгубити моћ]
Ученица: „Лепо, ићи ће на аеробик“.
Ученик: „Наставниче, шта су то прса [→ 1. сухомеснати производ / 2.
груди]?“
Наставник: „Добро, како не знате. Јесте ли некада куповали пилећа прса у продавници? Ученик: „А, значи салама!“
Разредна: „Зашто, децо, толико спавате [→ 1. бити у стању сна / 2.
бити неактиван на часу]? “.
Ученица: „Па, разредна, ја сам тако све лепша и лепша“.
Разредна: „Чини ти се“.
Родитељ зове разредну телефоном: „Овде отац једног Вашег [→ 1. роёеног / 2. ученика] детета“.
Ученик: „Он живи са његовом [→ 1. својом / 2. туёом, нечијом
другом] женом“.
Наставник: „Вишечлана имена насељених места [→ 1. место где људи живе / 2. станиште животиња] пишу се великим почетним словом, док се остали географски називи пишу малим словом“.
Ученик: „Не разумем, и реке су насељена места – у њима живе рибе“.
Наставница: „Марко, па не можеш спавати на часу [→ 1. бити у стању сна / 2. бити неактиван]“.
Ученик: „Могао бих, наставнице, само да не говорите толико гласно“.
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На екскурзији у Будви ученица се зближила са једним Црногорцем.
Приметивши то разредни старешина жели да јој посредним путем
скрене пажњу: „Јелена, молим те немојте да одете предалеко [→ 1.
удаљавати се / 2. прећи границу дозвољеног]“.
Ученица: „Ништа не брините, наставниче, идемо још само мало напред, па се враћамо“.
Наставник се пишући на табли обраћа ученицима све време показујући
рукама: „Како бисмо све стигли, радите исто што и ја [→ 1. понављати покрете, гестикулирати / 2. писати]“.
Ученик: „Да ли треба и да толико машемо рукама?“
Наставник: „Напиши суперлатив од леп, висок, паметан [→ 1. најлепши, највиши, најпаметнији / 2. лични опис ученика]“.
Ученик: „У, па то сам ја“.
Наставник: „О вама могу говорити само у суперлативу [→ 1. говорити користећи други степен пореёења / 2. говорити само лепо,
позитивно] “.
Ученик: „Значи и најгори, најнемирнији“.
Наставник: „У енглеском језику се лична заменица ја пише великим
словом [ (→ 1. правописно правило / 2. нешто важно] “.
Ученик: „Енглези баш имају високо мишљење о себи“.
Ученик петог разреда на екскурзији после целивања иконе [→ 1. пољубити / 2. исказати поштовање, побожност] “пита разредног старешину:„Разредни, је л треба ја још нешто да пољубим или могу напоље?“
Наставница: „Да вам диктирам [→ 1. говорити некоме шта да запише
/ 2. нареёивати], нисам ја Садам Хусеин да диктирам“.

Овакви примери најчешће су свесно смишљени како би се скренула
пажња, одгодила нека неугодна школска ситуација (као неки вид „одбрамбене реакције“) или једноставно оставио добар утисак једног од учесника у
комуникацији (обично ученика). Језички неспоразум произлази из реализованог дословног уместо пренесеног значења. Саговорник се најчешће претвара да је исказ схватио дословно, иако је био употребљен фигуративно.
То условљава да се дати примери готово обавезно јављају у форми везаног
текста, минималног дискурса од две меёусобно условљене реченице (нпр.:
питање и кратак одговор). Изузетак чине два примера у монопредикатским
реченицама у којима је носилац бисемичности посесивна заменица његов
и ваш.
Неколико је амбигвалних исказа који имају као компоненту неки
фразеологизам. Амбигвалност се у њима постиже двојаким тумачењем
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фразеолошке јединице – једном у фразеолошком, а други пут у нефразеолошком значењу:
Наставник: „Гледајте у мене као у бога?“
Ученик: „Боже сачувај!“ [1. Боже заштити, 2. Не дај боже]

За разлику од претходног примера, где је фразеологизам у основи
структурно непромењен, у следећим бисемизмима фразеологизам је делимично модификован: 1. заменом једне лексеме: Децо, и ми професори смо
некад били људи, 2. проширивањем датог фразеологизма неким новим конституентом: Избацићу вас ко кофере, али празне да ми буде лакше; Устани, што си пустио то корење у ту столицу!
У првом случају заменом лексеме деца лексемом људи реализује се
двосмисленост захваљујући новонасталом пренесеном значењу (били смо
људи, сада више нисмо; како смо постали професори, изгубили смо људскост). Други случај илуструје двозначност (прво је значење самог фразеологизма: пустити корење – „трајно се настанити негде, трајно живети и радити у некој средини“, избавити ко стари кофер – „избацити као нешто
небитно“, а друго је ново значење које се добија убацивањем новог конституента, а које постаје јасно у датом језичком контексту (избацићу вас
као нешто безвредно, како бих се осећао боље или избацићу вас, али нећу
осећати грижу савести; што си толико неактиван или зашто само седиш).
Ексцерпирани компонентни бисемизми засновани на полисемији
најчешће су у форми везаног текста (две реченице), па су због тога структурно слични вицу. У њима се може идентификовати трочлана структура:
уводна формула, успоравање и поента (Солар 1980: 230), а комично значење проистиче из раскорака измеёу очекиваног (претпостављеног) и добијеног одговора, односно изречене констатације и изненадног коментара саговорника.
Компонентни бисемизми засновани на хомонимији
Компонентни бисемизми се не остварују само захваљујући полисемичном доминантном елементу, већ настају и помоћу хомонимије. Хомонимијске лексеме, иако немају сродно значење и у речник се уносе као засебне одреднице, у лапсусима и досеткама су врло често кључна семантичка и структурна компонента бисемичности. Хомонимијски бисемизми најчешће настају намерно да би се остварио неки циљ (скренула пажња), а само понекад случајно, без свесне намере учесника у говорној ситуацији. У
оквиру хомонимије уочљиви су и хомоформи (мора – генитив множине
именице море и 3. л. јд. презента глагола морати), хомотони (Јасна и јасна; Кенгур и кенгур), али је ипак највећи број хомографа. Услед тога мно-
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ги примери су само потенцијално двосмислени, јер их прозодија може учинити недвосмисленим.
Теткица видевши плакат, улази у зборницу и пита: „Шта је то Кенгур
[→ 1. животиња / 2. такмичење]“.
Наставница:„Па, животиња, Славице“.
Теткица збуњено: „Шта ће онда код нас у школи“.
Наставник: „Наброј неколико прилога [→ 1. врста речи / 2. додатак
храни]“.
Ученик: „Кечап, мајонез, сенф“.
Наставник: „Где живе алге?“
Ученик: „На дну река, језера“
Наставник: „А мора [→ 1. именица море у генитиву множине / 2.
глагол морати у 3. л. јд. презента]?“
Ученик: „Не мора“.
Ученик: „Наставнице, да ли можете да поновите диктат?“
Наставница: „Ја сам била јасна [→1. разумљива / 2. властито име]!“
Ученик: А како се сада зовете?“
Наставник: „Који су полови [→ 1. природни (спол) / 2. Географски
појам] на Земљи? “
Ученик: „Мушки и женски“.
Учитељ: „Који предмет [→ 1. геометријски облик / 2. област знања у
школи] волиш?“
Првак: „Ваљак!“
Наставник: „О ком се папи ради?“
Ученик: „У питању је Лав Икс [→ 1. редни број: десети / 2. ознака
икс: непозната]“.

Нису сви хомонимијски амбигвитети ослоњени на стандарднојезичка значења. Има и примера у којима се сучељавају формално (део неког
стандардног речника) и неформално (жаргонско) значење. Хомонимија се
тада успоставља измеёу две језичке јединице, које су стилски диференциране: једна припада стандарду, а друга супстадарду. Овакви примери нису
намерно реализовани него из незнања будући да је лексема са стандарнојезичким значењем данас архаична, а друга (жаргонска) ближа је и фреквентнија у употреби меёу припадницима садашњих генерација ученика (уп.
клинци):
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Наставник: „На које све муке Турци стављају Малог Радојицу?“
Ученик: „Они су довели неку децу (мислећи на клинце [→ 1. деца /
2. ексери ]) да му чупају нокте“.

Сви наведени хомонимијски амбигвизми се готово по правилу јављају у форми везаног текста и можда најбоље сведоче о уобичајеним
школским ситуацијама: објашњењу наставника, испитивању или одговарању ученика, али и о неким сталним (формулативним) репликама у дијалозима измеёу ученика и наставника у току часа.
Компонентни бисемизми засновани на хипонимији
Компонентни бисемизми засновани на хипонимији врло су ретки и
настају ненамерно: последица су несвесног чина наставника. Хипонимијски однос успоставља се измеёу праве и погрешно изговорене речи и на
тај начин доприноси стварању двосмислености, а самим тим и комичног
значења:
Наставница: „Требало би да за крај имате бар по четири јединице (оцене)“.
Наставник: „Да ли неком треба јединица (оцена) за крај године?“
Наставник: „Свако ко зна нека подигне две руке (прста)“.
Наставник: „Хајде, ко ће? Нека неко дигне две руке (прста)“.

Примере таксонимије не треба посебно објашњавати, али зато двосмисленост у меронимији изискује коментар. Меронимијски пар (холоним
– мероним: рука–прст) можемо посматрати и као структурални део фразеолошких јединица подићи два прста и подићи (две) руке јер ове глаголске
синтагме одавно више не именују само телесни покрет, одреёену моторну
активност, већ имају пренесено значење. Подићи два прста је знак да неко
нешто зна или жели да уради (покаже), а подићи (две) руке означава присилну предају, мирење са немогућношћу било какве промене. Разлика меёу
овим фразеологизмима, осим у структури, постоји, како што се може уочити, и у тоналитету значења (први има позитивно, а други негативно значење). Сви забележени хипонимијски амбигвитети јављају се само у полипредикатској реченичној форми.
Глобални бисемизми засновани на полисемији
За разлику од компонентних (лексичких и синтагматских) амбигвитета, сви глобални (реченични) немају семантичко-структурни центар, већ
им је бисемичан цео садржај. Код њих се бисемичност не остварује као последица различитих семантичких интерпретација дела структуре (појединих лексема или синтагми), већ целог исказа. Реченични бисемизи по
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структури (трочланој) слични су вицу: питање, кратка пауза, па одговор
друкчији од очекиваног. Двоструку семантичку интерпретацију у њима
најчешће омогућава полисемија.
Наставница: „Како то да је млада Ђурёевица исказала већу жалост за
девером него за својим мужем?“
Ученик: „Чиста швалерација“.

Двосмисленост у овом примеру („Највећа је жалост за братом“)
произлази из контрастираног значаја девера за младу у патријархалном
свету и уобичајеног малограёанског уверења да се већа жалост мора исказати већом тугом. Будући да млада Ђурёевица већу жалост исказује за девером него за својим мужем, то раёа извесну сумњу у њену верност и моралност.
Наставник: „Зашто је Мемед-ага Фочић наредио да се посеку попови и
учитељи [→ 1. како би се уништила српска интелигенција, просперитет државе/ 2. лош и омражен статус просветних радника и
свештеника]?“
Ученик: „Па, ни тад их нису волели као ни сада“.

И овај пример двосмислености („Мемоари Проте Матеје Ненадовића“) настаје из супротстављеног мишљења и статуса просветних радника и
црквених великодостојника некад и сад. Ученик, заправо у одговору даје
садашњу слику стања супротну очекиваном одговору да су учитељи и попови носиоци просперитета једне земље.
Марко решава једначину, али му баш не иде.
Наставница: „Марко, шта је ово [→ 1. буквални одговор: бројеви / 2.
начин решавања: поступак и резултат]?“
Марко: „Па, ово су бројеви“.
Наставник: „Замислите код куће да рецитујете као преда мном [→ 1.
замислити / 2. вежбати и тако се ослободити треме]?“
Ученик: „Пробао сам, али не вреди: нема Вас“.
Наставник после неког времена чекања на одговор пита: „И шта је сада
било?“
Други ученик добацује: „Наљутила се [→ 1. ћути јер је љута / 2. ћути јер не зна одговор], наставниче!“
Наставница: „Само ви причајте...Нећу никог да чујем!!! [1.Престаните да причате, 2. Игноришем вашу причу ]“
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Последња четири примера обједињена су јер бисемичност настаје
на основу неусклаёености измеёу очекиваног и добијеног (реализованог)
одговора, тј. коментара. Ученици се вешто претварају да не разумеју о чему се ради у конкретној ситуацији, што доприноси комичности, али и илуструје њихову духовитост.
Посебно је интересантан пример: Чим ја мало седнем, мишеви коло
воде који је настао контаминацијом пословице: Где мачке нема, мишеви коло воде и уобичајене шаблонске реченице коју наставници изговарају: Чим
ја мало седнем, ви одмах почнете да причате, постајете непажљиви, владате. Значења пословице и реченице укрштају се дајући тако новонасталој реченици двосмислено значење.
Глобални бисемизми засновани на парадоксу
Иако на први поглед, можда, у односу логичке контрадикције, наредни примери би се могли посматрати као стилистички маркирани, и то
као примери парадокса:
Наставник: „Све је тачно, али негде постоји грешчица“[1. Није тачно;
2. Иако је све тачно написано, постоји грешка, па резултат није
добар].
Ученица: „Завршава се некако назавршено“ [1. Не завршава се; 2. Има
незавршен крај].
Наставница: „Опширно пиши у мало речи“ [1. Много тога кажи са
мало речи; 2. Опширно пиши користећи мало речи].
Ученик: „Не може срећа увек да буде несрећа“ [1. Не може се увек
срећа градити на несрећи; 2. Не може неко да не буде срећан...].

Целе реченице се могу дословно протумачити, али и као привидно
контрадикторне са дубљим, прикривеним смислом, што одговара дефиницији парадокса. На тај начин ове тврдње имају појачану изражајност, тј.
постају врло експресивни синтаксостилеми. Јасно је да је случајност у наведеним примерима довела до настанка парадокса (а не пажљиво припремани одговори), па самим тим и омогућила ову двојаку значењску интерпретацију.
Закључне напомене
У раду смо анализирали бисемичност у лапсусима и досеткама ученика и наставника. Узети су само примери чији ниво информативности и
јасноће није доведен у питање и који, свесно или несвесно створени, доприносе вербалном хумору. С обзиром на то да ли је носилац двосмисле405
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ности један део исказа (лексема, синтагма) или цео исказ, издвојена су и
разматрана два типа бисемичности: компонентни и глобални бисемизми.
Модели компонентних бисемизама су бројнији и разноврснији у односу на
глобалне. Компонентни бисемизми настају захваљујући полисемији, хомонимији и хипонимији, а глобални само помоћу полисемије.
У примерима где се двосмисленост постиже полисемијом, комични
ефекат произлази из чињенице да се један од учесника у комуникацији претвара да је исказ схватио дословно, иако је био употребљен фигуративно
што јасно показује да је језички неспоразум намерно изазван с циљем да се
скрене пажња или остави добар утисак. Због тога својом структуром везаног текста, минималнoг дискурса (две повезане и меёусобно условљене реченице) велики број ових примера подсећа на виц.
Понекад двосмисленост настаје преплитањем фразеолошког и нефразеолошког значења неке синтагме. Фразеолошка јединица се структурно уопште не мења или делимично модификује.
Други по фреквентности језички механизам је хомонимија, али се
она успоставља само меёу лексемама, које су на тај начин носиоци бисемичности. Хомонимијске ситуације су најчешће свесно створене са циљем
да се скрене пажња, остави добар утисак или одгоди нека школска обавеза
или неугодна ситуација.
Најмање фреквентан механизам за постизање бисемичности је хипонимија која се јавља само меёу лапсусима. Ови примери настају као последица несвесног чина наставника.
На крају свега, неколико примера би се могло тумачити са аспекта
синтаксостилистике и то као примери парадокса.
Цела анализа показује да двосмисленост не мора увек бити нежељена јер доприноси нејасности исказа већ, напротив, сасвим пожељна јер
доприноси вербалном хумору и сведочи о духовитости и виспрености учесника говорне ситуације.
Извори
Чорболоковић 2011: Школски бисери (мала збирка школских лапсуса и духовитих одговора), Бор: ОШ „3. октобар“.
Павловић 2003: Божидар Павловић, Како написати писмени задатак: вежбанка за ученике основних и средњих школа са примерима, Београд: ИП Ваша књига.
Грушановић 2009: Златко Грушановић, „Лапсуси“, Свет речи 27–28, Београд: Друштво за српски језик и књижевност, 92–95.

406

Бисемичност у школским лапсусима и досеткама ученика и наставника

Литература
Бергсон 2004: Anri Bergson, O smehu (prevod Srećko Dţ amonja), Novi Sad:
Vega media.
Бугарски 1996: Ранко Бугарски, Увод у општу лингвистику, Београд: Чигоја, XX век.
Дикро, Тодоров 1987: О. Дикро, С. Тодоров, Енциклопедијски речник наука
о језику, Београд: Просвета.
Ивић 2006: Милка Ивић, О улози придевског атрибута у отклањању/успостављању двосмисла, Језик о нама, Београд: XX век, 43–47.
Ковачевић 1994: Милош Ковачевић, Дисамбигвација сатиризама с дилогијском структуром, Зборник Матице српске за филогију и лингвистику XXXVII, Нови Сад: Матица српска.
Ковачевић 2011: Милош Ковачевић, О неким разлозима бисемичности реченица у новинарском језику, Ниш: Филозофски факултет.
Кристал 1988: Dejvid Kristal, Enciklopedijski reĉnik moderne lingvistike, Beograd: Nolit.
Мршевић-Радовић 1987: Драгана Мршевић-Радовић, Фразеолошко глаголско-именичке синтагме у савременом српскохрватском језику, Београд: Филошки факултет.
Николић 2002: Милија Николић, Стилске вежбе, Београд: Просветни Преглед.
Ђорёевић 1979: Радмила Ђорёевић, Тумачење синтаксичке двосмислености у енглеском језику, Београд: Филолошки факултет.
Поповић 1978: Љубомир Поповић, О двозначним конструкцијама, Наш језик, н. с. , књ. XXIII, св.3–4, 95–103.
Поповић 2004: Љубомир Поповић, Ред речи у реченици, Београд: Друштво
за српски језик и књижевност Србије.
Поповић 2007: Tanja Popović, Reĉnik književnih termina, Beograd: Logos Art.
РСЈ 2007: Речник српскога језика, Нови Сад.
Солар 1980: Milivoj Solar, „Vic kao knjiţ evna vrsta“, Ideja i priĉa (aspekti teorije proze), Zagreb: Znanje Zagreb.
Шипка 2008: Милан Шипка, Култура говора, Нови Сад: Прометеј.

407

Саша С. Чорболоковић
Saša S. Ĉorboloković

BI-SEMY IN SCHOOL LAPSES AND WITTY REMARKS OF
THE STUDENTS AND TEACHERS
Summary
The paper discusses the bi-semy constructions in school lapses and witty
remarks of the students and teachers. The aim of the paper is to question the factors which condition bi-semy, notice and single out its main types. The tasks are
to research and describe language mechanisms which imply bi-semy, and to see
which is realised first in witty remarks, and thus contribute to the comic effect,
then how to resolve double meaning, etc.
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KONTRASTIVNA ANALIZA GLAGOLA
HODANJA U ENGLESKOM I SRPSKOM JEZIKU**
Apstrakt: Predmet ovoga rada su glagoli hodanja u engleskom i srpskom jeziku.
Broj glagola je ogrniĉen na devetnaest i oni predstavljaju primere razliĉitih podgrupa u
okviru leksiĉkog polja glagola hodanja. Ukoliko se semantiĉke komponente poklapaju u
oba jezika u vidu forme i znaĉenja, radi se o formalnoj korespondenciji meĊu glagolima.
Ako, meĊutim, glagol u engleskom jeziku sadrži više komponenti nego glagol u srpskom,
ta pojava naziva se prevodna ekvivalencija.
Kljuĉne reĉi: kontrastivna analiza, prevodna ekvivalencija, formalna korespondencija, tertium comparationis.

1. Uvod
Cilj ovoga rada predstavlja kontrastiranje leksiĉkog polja glagola hodanja u engleskom i srpskom jeziku. Da bi se takva analiza sprovela, potrebno je
primeniti metodu kontrastivne analize koja polazi od ĉinjenice da u svakom jeziku postoje elementi koji su uzajamno sliĉni ili razliĉiti, te ovaj tip analize pokušava da ustanovi i objasni pomenute sliĉnosti i razlike (ĐorĊević 2000: 1).
Vaţ no je istaći da se lekseme u ovome radu kontrastiraju na semantiĉkom nivou na dva naĉina. Pored ĉinjenice da se kontrastiraju u okviru dva jezika, tj. engleskog i srpskog, takoĊe se porede u domenu leksiĉkog polja kojem
pripadaju. Prema tome, moguće je ispitati da li se formalna korespondencija moţ e utvrditi. Ukoliko je odgovor odriĉan, tada se moţ e govoriti o prevodnoj ekvivalenciji. Prilikom kontrastiranja leksema unutar jednog leksiĉkog polja ispoljavaju se uzajamni odnosi i razlike u znaĉenju i shodno tome moţ e se organizovati
leksikon jednog jezika.
S obzirom da ovo istraţi vanje obuhvata dva jezika, neophodno je odgovoriti na sledeće pitanje: šta je to što se moţ e uporediti ili kontrastirati u okviru
dva ili više jezika? Dve opcije su moguće kao odgovori. Jedna od njih tvrdi da se
komparabilnost moţ e ustanoviti na osnovu semantiĉkih kriterijuma, tj. komparabilni aspekti dva jezika su oni koji su ekvivalentni ili semantiĉki gotovo jednaki.
Drugi pristup ovome problemu ima drugaĉiju perspektivu, pri ĉemu se u obzir
uzimaju i semantiĉki i gramatiĉki kriterijumi jer je stav da korespondenti ĉine
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komparabilne aspekte dva jezika budući da oni predstavljaju kategorije koje se
poklapaju formalno i semantiĉki (ĐorĊević 2000: 53).
Suština prvog pristupa problemu ogleda se u pojmu ekvivalencije, što
podrazumeva da ukoliko neke kategorije iz jezika A ne postoje u prevodu jezika
B, to znaĉi da je nemoguće te komparabilne kategorije dva jezika porediti, te se
komparabilnost u tom sluĉaju moţ e utvrditi na osnovu prevodne ekvivalencije.
U sluĉaju prevodne ekvivalencije neophodno je odrediti polaznu taĉku, a to je
neko univerzalno obeleţ je, na primer definicija nekog znaĉenja pri ĉemu traţi mo
realizaciju tog obeleţ ja u jeziku koji se poredi. Pomenuto zajedniĉko obeleţ je
naziva se tertium comparationis i predstavlja treći element uz pomoć kojeg se
poreĊenje vrši. U ovoj analizi to je skup komponenti znaĉenja, tj. dijagnostiĉkih
obeleţ ja date lekseme koja su ista bez obzira na kom se jeziku izraţa vaju. Moguće je uspostaviti ekvivalenciju meĊu leksemama walk u engleskom i hodati u
srpskom na osnovu zajedniĉkog obeleţ ja, tj. definicije znaĉenja ta dva glagola:
move on foot (kretati se stopalima). Drugi pristup pomenutom problemu ukljuĉuje pojam korespondencije. Komparabilnost se moţ e uspostaviti pronalaţe njem
veze izmeĊu elemenata u jeziku A i odgovarajućih elemenata u jeziku B. Na
ovaj naĉin mogu se identifikovati formalno i znaĉenjski kompatibilni elementi u
dva jezika, tj. korespondenti dva jezika.
Znaĉenje svake lekseme moţ e se analizirati na osnovu semantiĉkih komponenti ili obeleţ ja pri ĉemu semantiĉke komponente predstavljaju atomske jedinice, dok je znaĉenje koje odgovara tom konceptu molekul (Lyons 1977: 317).
Lerer definiše semantiĉke komponente kao teorijske konstrukte koji mogu da karakterišu vokabular jednog jezika; svaka leksiĉka jedinica je definisana u vidu
komponenti (Lehrer 1974: 46). Da bi se analiziralo bilo koje referencijalno znaĉenje, moraju se identifikovati nuţ na i dovoljna obeleţ ja koja izdvajaju znaĉenje
jedne forme od svih drugih koje konkurišu za mesto u okviru jedne iste semantiĉke teritorije (Nida 1975: 32). Budući da se ovaj rad bavi glagolima koji pripadaju istom domenu, vaţ ne su dijagnostiĉke i zajedniĉke komponente (ili obeleţ ja) jer upravo one sluţ e da razdvoje jedno znaĉenje od svih drugih u okviru jednog domena. Dijagnostiĉko obeleţ je je semantiĉka komponenta ĉija je uloga da
razgraniĉi jedno znaĉenje od drugog u zavisnosti od toga da li znaĉenje pripada
jednoj ili više reĉi (npr. stride, stroll i amble predstavljaju vrste hodanja, dok
stride znaĉi brzo hodati, stroll i amble oznaĉavaju sporo hodati). Budući da odraţa vaju tipiĉna, semantiĉki relevatna, svojstva odgovarajućeg vanjeziĉkog entiteta, ovakva obeleţ ja imaju dijagnostiĉku ulogu pri utvrĊivanju smisla svake lekseme. Najvaţ nija funkcija dijagnostiĉke komponente je da uspostavi semantiĉki
kontrast. Ne moţ e se formirati univerzalni set ili inventar dijagnostiĉkih komponenti za sve jezike u svetu jer nešto što je semantiĉki znaĉajno u jednom jeziku
ne mora biti istog statusa u drugom (Prćić 1997: 46). Zajedniĉko obeleţ je je semantiĉka komponenta kao deo znaĉenja više reĉi, tako da ova znaĉenja pokrivaju makar deo domena (npr. hobble i limp imaju nekoliko zajedniĉkih komponenti jer oba glagola oznaĉavaju hodati sa teškoćom usled bola u nozi ili stopalu)
(Nida 1975: 228–229).
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Budući da glagoli hodanja pripadaju istom leksiĉkom polju, neophodno
je pojasniti šta leksiĉko polje zapravo predstavlja. To je skup semantiĉki srodnih
leksiĉkih jedinica ĉija su znaĉenja uzajamno meĊuzavisna i koje zajedno ĉine
konceptualnu strukturu odreĊenog domena stvarnosti (Geeraerts 2010: 52). Cilj
analize semantiĉkog polja je da se skupe sve reĉi koje tu pripadaju i da se pokaţ e
veza izmeĊu samih reĉi, kao i opšteg termina na koji se odnose (Lehrer 1974: 1).
Leksiĉko polje se zasniva na grupisanju leksema prema srodnosti znaĉenja pri
ĉemu je znaĉajan pojam hiponimije (Prćić 1997: 110). Pojam hiponimije podrazumeva odnos semantiĉke ukljuĉenosti koji postoji izmeĊu opštije lekseme kao
što je walk i specifiĉnije lekseme kao što je amble. Opštiji pojam naziva se hiperonim (npr. walk), dok je specifiĉniji pojam hiponim (npr. amble). Reĉi koje su
hiponimi na istom nivou u okviru istog hiperonima nazivaju se kohiponimi (npr.
stroll, amble itd.). Vaţ nost hiponimije moţ e se detaljnije opisati uz pomoć pojma ukljuĉenosti. Uopšteno govoreći, definicija opštijeg pojma je uvrštena u definiciju specifiĉnijeg pojma (Geeraerts 2010: 103–105). Znaĉenje glagola amble
moţ e se opisati u okviru znaĉenja walk. Takva ukljuĉenost znaĉenja je izuzetno
vaţ na prilikom odreĊivanja znaĉajnih obeleţ ja znaĉenja, jer „ukljuĉeno“ znaĉenje (included meaning) ima sva obeleţ ja „ukljuĉujućeg“ znaĉenja (including meaning), tj. šira oblast znaĉenja kojoj je pridodato još najmanje jedno obeleţ je ĉija
je uloga da istakne ograniĉeniju oblast. Ukljuĉena znaĉenja imaju još najmanje
jednu dijagnostiĉku komponentu više u odnosu na znaĉenje u koje su ukljuĉena
(Nida 1975: 16, 84). O hiponimiji se moţ e govoriti ukoliko najmanje dve lekseme dele sva zajedniĉka obeleţ ja, ali se razlikuju po tome što hiponim sadrţ i bar
još jedno u odnosu na pripadajući hiperonim. Kao dijagnostiĉki test za utvrĊivanje hiponimije, Lajons predlaţ e sledeći obrazac: „x je vrsta/tip y‟ (pri ĉemu je x
hiponim). Budući da obrazac zahteva da su x i y imenice, kod glagola se pretpostavlja prethodna nominalizacija, kao u walking is a kind of moving (hodanje je
vrsta kretanja) (Lyons 1977: 292).
Kada se govori o leksiĉkim poljima, gotovo nezaobilazan je pojam komponentne analize ĉiji je cilj otkrivanje i organizovanje semantiĉkih obeleţ ja reĉi
(Nida 1975: 229). Na neki naĉin, reĉniĉka definicija je neformalna komponentna
analiza pri ĉemu je svaki deo definicije jedna komponenta (Lehrer 1974: 46–47).
Informacije sadrţa ne u komponentnoj analizi su u suštini sliĉne informacijama
koje sadrţ i definicija. Ova analiza je u vezi sa tradicionalnom leksikografskom
praksom definisanja reĉi na analitiĉki naĉin tako što ih „rascepka“ na baziĉnije
koncepte (Geeraerts 2010: 76). Komponentna analiza predstavlja deskriptivni
model za semantiĉki sadrţa j baziran na pretpostavci da znaĉenja mogu biti opisana na osnovu ograniĉenog niza semantiĉkih komponenti (Geeraerts 2010: 70).
Dragićević istiĉe komponentnu analizu kao jednu od najdominantnijih teorija u
prouĉavanju leksiĉkog znaĉenja (Dragićević 2007: 65). Cilj ove analize nije da
detaljno opiše sve odlike ili obeleţ ja odreĊenog pojma, već samo da istakne svojevrsni kontrast ĉija je uloga da razdvoji jedno znaĉenje ili skup znaĉenja jedno
od drugog/drugih (Nida 1975: 61).
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2. Predmet analize i metodologija
Predmet analize u ovome radu je grupa glagola koja sadrţ i zajedniĉko
semantiĉko obeleţ je to walk (hodati), podjednako u engleskom i srpskom jeziku.
U engleskom jeziku hiperonim je glagol walk, dok je u srpskom to glagol hodati.
Oba glagola imaju znaĉenje to move on foot (kretati se stopalima). Glagoli koji
se nalaze u okviru analize ovoga rada predstavljaju najuĉestalije glagole hodanja
u pisanim tekstovima i usmenoj komunikaciji u engleskom jeziku, a prevodi na
koje ĉesto nailazimo nisu usaglašeni i stoga je zanimljivo pruţi ti uvid u semantiĉka obeleţ ja glagola i pronaći odgovarajuće korespondente ili ekvivalente.
Analiziranih glagola ima ukupno devetnaest: stride, pace, stroll, amble, trudge,
plod, hobble, limp, shuffle, stagger, stumble, stomp, clump, tiptoe, sneak, wander, roam, hike i wade.
Ovi glagoli su predstavnici razliĉitih potkategorija u okviru leksiĉkog
polja glagola hodanja. Pored zajedniĉke komponente to walk koju svi glagoli sadrţ e, tu su takoĊe i dodatne, specifiĉne komponente koje diferenciraju znaĉenja
glagola i predstavljaju osnovu za podelu i klasifikaciju glagola. Izabrani glagoli
sadrţ e najmanje još jednu zajedniĉku komponentu (pored gorepomenute to
walk):
1. brzo hodati: stride, pace.
2. sporo hodati:
a) opušteno: stroll, amble.
b) usled umora: trudge, plod.
c) usled bola ili slabosti: hobble, limp, shuffle.
3. hodati klimavim, nesigurnim koracima: stagger, stumble.
4. hodati teškim, buĉnom koracima: stomp, clump.
5. tiho hodati: tiptoe, sneak.
6. hodati bez odreĊenog cilja ili pravca: wander, roam.
7. hodati u cilju zadovoljstva ili rekreacije: hike.
8. hodati kroz vodu: wade.
Specifiĉna znaĉenja glagola odreĊena su na osnovu analize komponenti
znaĉenja datih u okviru prve definicije u jednojeziĉnim reĉnicima. Prva grupa
obuhvata studentske reĉnike: Longman Language Activator i Oxford Advanced
Learner‗s Dictionary. Drugoj grupi pripadaju reĉnici srednjeg obima: The New
Oxford Dictionary of English i Microsoft Encarta World English Dictionary.
Formalni korespondenti i prevodni ekvivalenti datih glagola analizirani su na
dva naĉina: putem analize primera dostupnih u konsultovanim jednojeziĉnim
reĉnicima i na osnovu mogućih prevoda u englesko-srpskim reĉnicima. U tu svrhu, korišćena su dva dvojeziĉna reĉnika: Englesko-hrvatski ili srpski rjeĉnik i
Enciklopedijski englesko-srpskohrvatski reĉnik. Nakon toga, proveravane su
komponente znaĉenja glagola u srpskom jeziku u jednojeziĉnom reĉniku Reĉnik
srpskohrvatskoga književnog jezika (u šest tomova). Za prevod engleskih primera na srpski jezik u okviru analize odgovoran je autor ovoga rada.
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3. Analiza glagola hodanja u engleskom i srpskom jeziku
Komponente se mogu navesti/odrediti minimalno, što znaĉi da se koristi
broj obeleţ ja koji je dovoljan da razdvoji jedan glagol hodanja od drugog, ili se
moţ e primeniti drugi pristup koji nalaţ e navoĊenje komponenti u celosti (maksimalno). Prva alternativa je pristupaĉnija formi ovoga rada jer rezultira jednostavnijom ili u najmanju ruku kraćom karakterizacijom leksiĉkih jedinica (Lehrer
1974: 62). Pristup koji je ovde primenjen podrţa va princip odreĊivanja nuţ nih i
dovoljnih obeleţ ja koji je u skladu sa prvom opcijom koju Lerer pominje. Da bi
se napravila jasna razlika meĊu znaĉenjima u okviru leksiĉkog polja glagola hodanja, svaka grupa je numerisana i naslovljena u okviru odgovarajućeg odeljka
prateći klasifikaciju prema kojoj su glagoli podeljeni.
3.1. Glagoli sa znaĉenjem 'brzo hodati'
Glagoli koji sadrţ e zajedniĉke komponente znaĉenja hodati + brzo: stride i pace.
3.1.1. Glagol stride u svom prvom i osnovnom znaĉenju sadrţ i sledeće
komponente: hodati + brzo + dugim koracima. Postoje ĉetiri prevodna ekvivalenta zabeleţe na u dvojeziĉnim reĉnicima: koraknuti krupnim korakom, koraĉati
krupnim koracima, praviti duge korake, napraviti dug korak. Konstrukcije koraknuti krupnim korakom i koraĉati krupnim koracima sadrţ e glagol koraĉati,
koji je dopunjen frazom koja izraţa va naĉin: krupnim korakom ili krupnim koracima. Ostali prevodni ekvivalenti predstavljaju primere dekomponovanog predikata koji sadrţ i glagol (na)praviti i imenicu korak, koja je dopunjena pridevom
dug.
(1a) She strode to the desk and demanded to speak to the manager.
(1b) Krupnim koracima prišla je pultu i zatražila da govori sa šefom.
3.1.2. Glagol pace odlikuju sledeće komponente: hodati + brzo + goredole/tamo-оvamo + jer si zabrinut ili nervozan. U dvojeziĉnom reĉniku nije pronaĊen formalni korespondent u srpskom jeziku, meĊutim, moţ e se pribeći prevodnim ekvivalentima kao alternativi: hodati odmerenim korakom, odmereno
hodati, ići laganim korakom, ići tamo-оvamo, ići (koraĉati) gore-dole. Glagoli
hodati i ići su modifikovani frazom koja detaljnije opisuje naĉin hodanja (odmerenim korakom, laganim korakom). MeĊutim, tri prevodna ekvivalenta premodifikovana su i postmodifikovana prilogom za naĉin (odmereno) i mesto (tamoоvamo, gore-dole). Premda dvojeziĉni reĉnici navode kao prevod hodati odmerenim korakom i odmereno hodati, utisak je da pridev odmeren i prilog odmereno ipak ne prenose znaĉenje brzog hodanja, te je u tom smislu prevod neadekvatan i treba ga izbeći. Primetno je da prevodni ekvivalenti ne sadrţ e poslednju
komponentu glagola pace, jer si zabrinut ili nervozan. Engleski glagol sadrţ i
jednu više specifiĉnu komponentu.
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(2a) He paced up and down, waiting for the doctor to call.
(2b) Koraĉao je gore-dole, ĉekajući poziv lekara.
3.2. Glagoli sa znaĉenjem 'hodati sporo i opušteno'
Glagoli koji sadrţ e zajedniĉke komponente znaĉenja hodati + sporo/polako + opušteno su: stroll i amble.
3.2.1. Glagol stroll sadrţ i tri znaĉenjske komponente: hodati + sporo i
opušteno + u cilju zadovoljstva. Premda nije pronaĊen u korišćenim reĉnicima,
ipak postoji odgovarajući formalni korespondent glagola stroll, a to je glagol šetati se.
(3a) They strolled along the riverbank, enjoying the evening sun.
(3b) Šetali su se duţ obale reke, uţ ivajući u zalasku sunca.
3.2.2. Glagol amble sliĉan je prethodnom glagolu stroll, meĊutim, sadrţ i
jedno obeleţ je manje od glagola stroll. Karakterišu ga komponente: hodati +
sporo i opušteno. Tri ekvivalenta predstavljaju odgovarajuća prevodna rešenja i
ona sadrţ e glagole kretati / šetati / ići koji su dopunjeni prilozima za naĉin lagano / polako / odmereno / sporo: kretati (šetati) se lagano, polako ili odmereno,
ići lagano, ići sporo i lagano.
(4a) An old man appeared from behind the house and ambled across the
yard.
(4b) Jedan starac se pojavio iza kuće i polako se kretao preko dvorišta.
3.3. Glagoli sa znaĉenjem 'hodati sporo usled umora'
Sledeća dva glagola sadrţ e obeleţ ja hodati + sporo + zbog umora: trudge / plod.
3.3.1. U reĉnicima Longman Language Activator i Oxford Advanced Learner‗s Dictionary glagoli trudge i plod tretiraju se kao sinonimi i stoga će biti
definisani kao celina jer dele istovetne komponente: hodati + sporo + teškim koracima + usled umora. U ovom sluĉaju pokazalo se da reĉniĉke definicije ovih
glagola ne samo da se preklapaju, već i nisu dovoljno razgraniĉena. U dvojeziĉnim reĉnicima, javlja se jedan formalni korespondent pomenutih sinonima, a to
je: vući se. Pored toga, moguće je pronaći i odgovarajuće ekvivalente pri ĉemu je
glagol dopunjen prilogom ili frazom koja oznaĉava naĉin: teško ići, teško gaziti,
s mukom koraĉati, teškom mukom koraĉati.
(5a) We trudged through the snow, wishing we could be playing in it.
(5b) S mukom smo koraĉali po snegu i želeli da se igramo na njemu.
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3.4. Glagoli sa znaĉenjem 'hodati sporo usled bola ili slabosti'
Ĉetiri glagola sa semantiĉkim komponentama hodati + sporo + usled bola ili slabosti pripadaju ovoj grupi: hobble, limp i shuffle.
3.4.1. Glagol hobble sadrţ i tri obeleţ ja znaĉenja: hodati + sa teškoćom +
naroĉito usled bola u nogama ili stopalima. U srpskom jeziku javljaju se ĉetiri
formalna korespondenta ĉije se znaĉenjske komponente poklapaju sa engleskim
pandanom hobble: hramati, šantati, šepati, ćopati. Šepati i ćopati se, meĊutim,
radije koriste u neformalnom registru.
(6a) The old man hobbled across the road.
(6b) Starac je prešao put hramljući.
3.4.2. U reĉniku Oxford Advanced Learner‗s Dictionary glagol limp
oznaĉen je kao sinonim glagola hobble i kada ih uporedimo, oni zaista imaju iste
komponente znaĉenja: hodati + sa teškoćom + naroĉito usled bola u nogama ili
stopalima. U srpskom jeziku formalni korespondent ovoga glagola je glagol šepati. Reĉnik srpskohrvatskoga književnog jezika potvrĊuje ekvivalenciju komponenti glagola u srpskom sa onima u engleskom.
(7a) I noticed that one of the horses was limping, and called for the vet.
(7b) Primetio sam da je jedan konj šepao, pa sam pozvao veterinara.
3.4.3. Glagol shuffle sadrţ i komponente: hodati + sporo + vukući stopala
po zemlji. Formalni korespondent ovoga glagola je vući se u srpskom jeziku jer
sadrţ i identiĉne komponente kao i glagol u engleskom jeziku. Pored toga, mogu
se nabrojati i neki prevodni ekvivalenti koji su jednako dobra zamena: ići sporo i
tromo, polako i muĉno hodati, strugati nogama, vući noge. Oni sadrţ e glagol ići
i hodati, koji su modifikovani prilogom za naĉin sporo / tromo / polako / muĉno.
(8a) I love shuffling through the fallen leaves.
(8b) Volim da vuĉem noge kroz opalo lišće.
3.5. Glagoli sa znaĉenjem 'hodati nesigurno'
Ovu grupu saĉinjavaju tri glagola sa komponentama hodati + nesigurno:
stagger i stumble.
3.5.1. Prvi glagol koji pripada ovoj grupi je glagol stagger. Sadrţ i nekoliko komponenti znaĉenja u svojoj primarnoj upotrebi: hodati + nesigurno + kao
da ćeš pasti. Formalni korespondent ovoga glagola u srpskom jeziku je glagol teturati ĉije se komponente znaĉenja u Reĉniku srpskohrvatskoga književnog jezika poklapaju sa komponentama engleskog glagola.
(9a) After he was attacked, he managed to stagger to the phone and call
for help.
(9b) Posle napada, uspeo je da se otetura do telefona i pozove pomoć.
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3.5.2. Glagol stumble sadrţi sledeća obeleţ ja: hodati + nesigurno + ĉesto
udarajući stvari + stopalima + skoro pasti. Glagol spotaći se predstavlja formalni
korespondent ĉije znaĉenjske komponente u potpunosti odgovaraju onima koje
ima glagol stumble.
(10a) We could hear her stumbling about/around the bedroom in the
dark.
(10b) Mogli smo ĉuti kako se spotiĉe u mraku po spavaćoj sobi.
3.6. Glagoli sa znaĉenjem 'hodati teškim i buĉnim koracima'
Dva glagola su smeštena u ovu grupu i to su stomp i clump koje karakterišu sledeća obeleţ ja: hodati + teškim i buĉnim koracima.
3.6.1. Glagol stomp ima sledeće komponente: hodati + teškim koracima.
Neki od reĉnika pominju još jedno obeleţ je: + da bi pokazao ljutnju. U srpskom
je glagol tabanati formalni korespondent ukoliko se izuzme poslednja komponenta ljutnje. U svakom sluĉaju, znaĉenje se moţ e nadomestiti dodavanjem priloga besno ili ljutito.
(11a) She stomped up the stairs and slammed her bedroom door.
(11b) Otabanala je (ljutito) uz stepenice i zalupila vrata spavaće sobe.
3.6.2. Drugi glagol iz ove grupe je glagol clump. Sadrţ i sledeće komponente: hodati + buĉno + sporim, teškim koracima. Dva prevoda se javljaju u reĉnicima i oni predstavljaju prevodne ekvivalente: teško gaziti ili koraĉati, stupati
teškim korakom.
(12a) She clumped around the room in her boots.
(12b) Teško je gazila po sobi u svojim ĉizmama.
3.7. Glagoli sa znaĉenjem 'tiho hodati'
Glagoli tiptoe i sneak sadrţe obeleţ ja hodati + tiho. Pored ovih zajedniĉkih komponenti, svaki od glagola biće analiziran ponaosob da bi se uoĉila i druga dijagnostiĉka obeleţ ja koje sadrţ e.
3.7.1. Glagol tiptoe ima sledeće komponente: hodati + tiho + na vrhovima prstiju. Premda ovaj glagol nema formalne korespondente u srpskom, mogu
se nabrojati ĉetiri prevodna ekvivalenta: ići ili koraĉati na prstima, ići ili koraĉati polako (ili tiho, krišom), hodati na prstima, hodati na vrhovima prstiju. Svi
ovi glagoli (ići, koraĉati i hodati) sadrţ e frazu u premodifikaciji ili postmodifikaciji koja izraţa va naĉin.
(13a) He tiptoed out of the room, not to wake the baby.
(13b) Izašao je iz sobe na prstima, da ne probudi bebu.
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3.7.2. Drugi glagol u ovoj grupi sneak ima sledeće komponente: hodati +
tiho + tako da te niko ne vidi. U srpskom jeziku tri opcije su moguće: šunjati se,
vrzmati se, smucati se. MeĊutim, samo je prvi nabrojani glagol onaj koji sadrţ i
identiĉne komponente kao engleski glagol, dok vrzmati znaĉi hodati + tamoоvamo, a smucati oznaĉava hodati + bez cilja. Iz tog razloga je glagol šunjati se
formalni korespondent glagola sneak.
(14a) The thieves sneaked in while the guard had his back turned.
(14b) Lopovi su se ušunjali dok je stražar bio okrenut leĊima.
3.8. Glagoli sa znaĉenjem 'hodati bez odreĊenog cilja ili pravca'
U ovoj grupi nalaze se dva glagola: wander i roam. Njihove zajedniĉke
komponente znaĉenja su sledeće: hodati + bez odreĊenog cilja ili pravca.
3.8.1. Prvi glagol u ovoj kategoriji wander definisan je obeleţ jima: hodati + bez pravca i namere. U srpskom jeziku dva glagola smatraju se formalnim
korespondentima jer im se komponente poklapaju, a to su: lutati i skitati.
(15a) For an hour and a half we wandered around the old city, totally
lost.
(15b) Sat i po vremena smo lutali gradom, potpuno izgubljeni.
3.8.2. Reĉnik Oxford Advanced Learner‗s Dictionary tretira glagol roam
kao sinonim glagola wander. Sadrţ i komponente: hodati + bez odreĊenog cilja.
Isti formalni korespondenti kao za glagol wander mogu biti primenjeni i u ovom
sluĉaju: lutati, skitati.
(16a) Tourists love roaming about the old town.
(16b) Turisti vole da skitaju po starom gradu.
3.9. Glagoli sa znaĉenjem 'hodati u cilju zadovoljstva ili rekreacije'
Ovoj grupi pripada glagol hike koji sadrţ i komponente hodati + radi zadovoljstva ili rekreacije.
3.9.1. Glagol hike ima sledeće komponente znaĉenja: hodati + dug put +
u prirodi. Ne postoji glagol u srpskom jeziku ĉije komponente u potpunosti odgovaraju obeleţ jima engleskog glagola, te kao prevodni ekvivalenti pešaĉiti i
putovati peške mogu posluţi ti.
(17a) Patricia likes doing active things like canoeing, hiking and horseriding.
(17b) Patricija voli da se bavi aktivnostima kao što su kajakaštvo, pešaĉenje i jahanje.
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3.10. Glagoli sa znaĉenjem 'hodati kroz vodu'
Poslednja grupa glagola ima sledeća obeleţ ja: hodati + kroz vodu. U ovu
kategoriju moţ e se klasifikovati glagol wade.
3.10.1. Glagol wade ima komponente: hodati + oteţa no + kroz vodu.
Glagol gacati predstavlja formalni korespondent u srpskom jeziku jer sadrţ i ta
ista obeleţ ja. MeĊutim, moguće je pribeći i prevodnom ekvivalentu kao jednako
adekvatnom prevodnom rešenju: gaziti po vodi (glagol + prilog za mesto).
(18a) We rolled up our trousers and waded along the seashore.
(18b) Zavrnuli smo nogavice i gacali duž obale mora.
Tabela koja sledi (tabela 1) sadrţ i listu svih komponenti ukljuĉenih u
znaĉenja analiziranih glagola pri ĉemu su navedeni engleski glagoli sa srpskim
formalnim korespondentima u prvoj levoj koloni. Analiza pokazuje da su kombinacije komponenti znaĉenja koje odslikavaju razne vrste hodanja razliĉite u ova
dva jezika, što rezultira i razliĉitim leksikalizacijama.
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u prirodi

da te niko ne vidi

usled bola, slabosti

zbog umora

usled zabrinutosti, nervoze

kao da ćeš pasti

ĉesto udarajući stvari

dug put

radi uţ ivanja

na prstima

opušteno

bez cilja

vukući noge po zemlji

bez pravca

sa teškoćom

teškim koracima

nesigurnim koracima

dugim koracima

tiho

buĉno

kroz vodu

brzo

walk

sporo

Tabela 1: Glagoli hodanja u engleskom i srpskom jeziku

stride
pace
stroll
šetati se
amble
trudge/plod
vući se
hobble
hramati, šantati
limp
šepati
shuffle
vući se
staggert
teturati se
stumble
spotaći se
stomp
tabanati
clump
tiptoe
sneak
šunjati se
wander
lutati, skitati
roam
lutati, skitati
hike
wade
gacati

4. Zakljuĉak
U ovom radu naglasak je bio na glagolima koji pripadaju leksiĉkom polju glagola hodanja. Prema tome, u okviru tog polja glagol walk predstavlja hiperonim, dok su ostali glagoli hiponimi. S obzirom na to da hiponimi imaju isti status u leksiĉkom polju, oni se nazivaju kohiponimima. Vaţ an deo analize podrazumevao je nalaţe nje osnovnog znaĉenja (prve date definicije u reĉniku) svih
navedenih glagola. Dalje su znaĉenja engleskih glagola putem komponentne
analize podeljena u manje jedinice, tj. komponente znaĉenja koje predstavljaju
osnovu za dalje poreĊenje sa glagolima u srpskom jeziku. U sluĉaju kada se
komponente u oba jezika poklapaju, radi se o formalnoj korespondenciji, budući
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da se forma i znaĉenje glagola u srpskom jeziku poklapa sa glagolima u engleskom jeziku. Trinaest engleskih glagola u okviru korpusa imaju formalne korespondente u srpskom jeziku. Oni su predstavljeni u tabeli 2:
Tabela 2: Engleski glagoli i formalni korespondenti u srpskom jeziku
Engleski glagoli
stroll
trudge, plod
hobble, limp
shuffle
stagger
stumble
stomp
sneak
wander, roam
wade

Formalni korespondenti u srpskom
šetati se
vući se
hramati, šantati, šepati
vući se
teturati
spotaći se
tabanati
šunjati se
lutati, skitati
gacati

Nekoliko engleskih glagola imaju iste korespondente u srpskom jeziku:
trudge, plod i shuffle; hobble i limp; wander i roam. Premda imaju iste korespondente u srpskom, neki od njih ĉak i ne pripadaju istoj kategoriji (podgrupi) u
okviru klasifikacije, tj. ne sadrţ e identiĉne semantiĉke komponente: trudge, plod
i shuffle.
Ukoliko se komponente u oba jezika poklapaju u smislu znaĉenja, ali ne
i forme, tada se radi o primerima prevodne ekvivalencije i u tom sluĉaju se glagol u srpskom jeziku dopunjuje odgovarajućom frazom koja sadrţ i one komponente znaĉenja koje nedostaju. To moţ e da bude priloška odredba za naĉin (lagano, odmereno, sporo, teško, nesigurno), priloška odredba za mesto (tamo-ovamo, gore-dole, po vodi) ili fraza kojom se izraţa va naĉin (krupnim korakom, na
prstima, na vrhovima prstiju). Tabela koja sledi (tabela 3) sadrţ i deset engleskih
glagola i na taj naĉin ilustruje primere prevodne ekvivalencije.
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Tabela 3: Engleski glagoli i prevodni ekvivalenti u srpskom jeziku
Engleski glagoli
stride
pace
amble
trudge, plod
shuffle
clump
tiptoe
hike
wade

Prevodni ekvivalenti u srpskom jeziku
koraknuti krupnim korakom, koraĉati krupnim koracima, praviti
duge korake, napraviti dug korak
hodati odmerenim korakom, odmereno hodati, ići laganim korakom, ići tamo-ovamo, ići (koraĉati) gore-dole
kretati (šetati) se lagano, polako ili odmereno, ići lagano, ići sporo i lagano
teško ići, teško gaziti, s mukom koraĉati, teškom mukom koraĉati
ići sporo i tromo, polako i muĉno hodati, strugati nogama, vući
noge
teško gaziti ili koraĉati, stupati teškim korakom
ići ili koraĉati na prstima, ići ili koraĉati polako (ili tiho, krišom),
hodati na prstima, hodati na vrhovima prstiju
pešaĉiti, putovati peške
gaziti po vodi

Pet glagola u engleskom jeziku (stride, trudge, plod, shuffle i wade) imaju i formalne korespondente i prevodne ekvivalente u srpskom jeziku. MeĊutim,
nekada ĉak ni formalni korespondenti ne prenose znaĉenje engleskog glagola u
potpunosti. Ĉini se da glagoli u srpskom jeziku sadrţ e manje detaljne i manje
specifiĉne komponente znaĉenja u poreĊenju sa engleskim glagolima. U tim sluĉajevima preciznije je i formalne korespondente ĉak priloški modifikovati kako
bi se znaĉenje u potpunosti prenelo. Najzad, konceptualizacija u ova dva jezika
ipak se razlikuje.
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CONTRASTIVE ANALYSIS OF VERBS OF
WALKING IN ENGLISH AND SERBIAN
Summary
The subject of this paper is to contrast the verbs of walking in English
and Serbian. Nineteen verbs have been taken into consideration and they are representatives of different subcategories or groups within the lexical field of
verbs of walking. The verbs are divided according to the componential analysis,
whereby the crucial criteria are manner, purpose, direction, reason and place of
walking. Besides the common components of meanings (such as walk), the verbs
also contain more specific ones, i.e. diagnostic components which serve to distinguish the meanings of verbs not only within one group of verbs of walking,
but among other categories in the same lexical field.
The analysis has revealed that from all the verbs taken into account, thirteen verbs have got formal correspondents in Serbian, while ten of them
have got translation equivalents. In case of formal correspondence, the form and
the content of verbs are identical in both languages, while in case of translation
equivalence the formal criterion is not fulfilled, although the meaning of verbs is
the same. That means that the verb in English has more components of meaning
than the verb in Serbian, so the latter one needs to be modified by adding a component which completes the meaning. The paper indicates specific meanings of
the English verbs of walking, whereby the available formal correspondents often
do not contain as nuanced components as the ones in English.
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ДЕМИНУТИВИ И ХИПОКОРИСТИЦИ У
БАШТИ СЉЕЗОВЕ БОЈЕ БРАНКА ЋОПИЋА – АНАЛИЗА
ЊИХОВИХ ГРАМАТИЧКИХ И СТИЛИСТИЧКИХ
ОСОБИНА У НАСТАВИ
Апстракт: У раду се говори о меёуодносу деминутива и хипокористика
ексцерпираних из Ћопићеве збирке приповиједака Башта сљезове боје. Истраживање смо спроводили примјењујући два приступа, и то лингвостилистички и методички. Лингвостилистичком анализом утврдили смо да деминутиви и хипокористици, као изразито експресивна језичка средтва, имају веома значајну улогу у
Ћопићевом књижевном тексту. Помоћу ових језичких јединица износи се говорникова позитивна оцјена особа о којима говори, затим његова наклоност према њима, као и блискост, која може бити стварна или симулирана. Анализа деминутива
и хипокористика у настави, показала је да се творбени процеси у Ћопићевом језичком изразу усложњавају, те да ученицима могу послужити и као показатељ
стилске одлике књижевног текста Бранка Ћопића.
Кључне ријечи: деминутиви, хипокористици, Бранко Ћопић, настава,
лингвостилистичка метода, лингвометодички текст.

0. Књижевни критичари запазили су да Ћопић ,,од језика, народног
или свог, зачас уме да начини потребан лексички елеменат којим ће означити осећање и мисао, свој однос према свету. У том смислу најзанимљивији су код њега чести облици хипокористика и пејоратива” (Марјановић
1982: 163). Предмет интересовања у нашем раду биће меёуоднос граматичких и стилистичких категорија, тј. деминутива и хипокористика у књижевном тексту Бранка Ћопића. Будући да наша тема захтијева двоаспекатску
анализу, истраживање ћемо спроводити примјењујући два критеријума, и
то лингвистички, тј. лингвостилистички и методички критеријум. Лингвостилистичка анализа односиће се, прије свега, на издвајање и описивање
наведених језичких јединица у Ћопићевом књижевном тексту, као и на
указивање њихове стилске вриједности. Методички приступ огледаће се у
томе да ученици откривају језичке јединице којима су остварена стилогена
мјеста, да разматрају њихову стилску функцију, те да објашњавају постигнуте стилске ефекте. Корпус за истраживање које ћемо провести у овом раду чине приче из књиге Башта сљезове боје. Ова збирка приповиједака
пружа могућности да се деминутиви и хипокористици сагледају као изразито експресивна средства која имају значајну улогу у приказивању ликова, односа меёу њима, као и у представљању амбијента у коме се они кре
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ћу. Такоёе, Башта сљезове боје је Наставним планом и програмом предвиёена за обраду у четвртом разреду средње школе, па ће ученици преко приповједачког дјела које им је блиско, упознати изражајну моћ ових језичких
јединица. С обзиром на то да и лингвисти и методичари ,,захтевају активну стваралачку наставу језика, која се заснива на актуелним научним достигнућима науке о језику” (Росандић 1968: 14), наш рад полази од лингвистичког концепта, коме се, затим, даје методички оквир.
01. У лингвистичким истраживањима деминутиви су најчешће анализирани са творбено-морфолошког аспекта. Будући да нас ова творбена
категорија интересује са стилистичког аспекта, нећемо је анализирати на
основу продуктивности суфикса, него ћемо напоменути да ћемо из корпуса
анализирати само именичке деминутиве.
1. Деминутиви се према Белићевом схватању убрајају у ријечи субјективне оцјене. За разлику од изведених именица код којих је први дио
детерминативан, а други дио наставак којим се обиљежава предметност,
код именица субјективне оцјене је ,,први део именица која ни у изведеној
именици не губи своје значење, а други део је деминутивни наставак” (Белић 1958: 131). Именицама субјективне оцјене исказује се објективна или
субјективна оцјена објекта именовања, односно, њима се обиљежавају
,,објективитети, тј. ванлингвистичке реалије онакве какве јесу, док се емотивно-аксиолошка оцена јавља као секундарна и необавезна (не увек реализована) могућност исказивања става субјекта именовања” (Јовановић
2010: 84).
Творбена категорија умањености, тј. деминутиви ,,имају одреёену
семантичку улогу” (Грицкат 1967: 228). Овим изведеницама којима се обиљежава младо биће или мали предмет и Ћопић је обогатио свој рјечник показујући тиме снагу језичког стварања. Из корпуса издвајамо сљедеће примјере:
Једног дана, неминовно, с ивице неког брежуљка, пред њим ће у
низини празнички бљеснути модра Уна (48).1 Смјештена је у споредној
зградици, у дну пространог сељачког дворишта (142). Ваљало је ту намјестити стубе под четвртаст отвор на таваници, с десет кључића отварати зарёао катанац на капку (107). Негдје пред подне путници стигоше до узаног
мостића на смиреној рјечици са обалама укованим уз лед (153). – У нас код
куће, има један таки лончић, донио ћић Вук из Крупе (139). Перајица се, ваљано и темељито, усекну у некакав сив пешкирић, обори поглед земљи и
поче да набада ријечима као да нешто врача и чита из пиљака пред собом
(141). Ослушкујеш како на ниској колибици све кркеља танак чамов кров
од нечијег хркања (77). Из чиста мира истјерао је из нашег дворишта сео1

Број у загради у цијелом тексту рада означава број странице у збирци
приповиједака Башта сљезове боје Бранка Ћопића, за који се библиографски подаци дају на крају, у извору.

424

Деминутиви и хипокористици у Башти сљезове боје Бранка
Ћопића – анализа њихових граматичких и стилистичких особина у настави

ског пољара Дану Терзију, а овај, увријеёено се повлачећи низ путељак у
стрњишту, злурадо је завречао као да плаши чавке (91).
Контекст ,,који обично пружа реално довољно потребних података”
(Прћић 1997: 28) указује нам на то да писац кроз сликовитост умањеница,
заправо приказује однос ликова према неживим реалијама, тј. према предметима и појавама који су објективно малих размјера. То су заправо, чисти
деминутиви чија је основна функција приказивање квантитативних својстава. Дакле, ове језичке јединице у наведеним примјерима носиоци су само
комуникативне информације. А да би деминутиви имали експресивну вриједност мора им се дати ,,било какав субјективни предзнак” (Силић, Росандић 1983: 66). Друкчије речено, деминутиви постају стилематичне форме,
када осим семантичке носе и стилистичку информацију, а та информација
обавјештава о ,,стилистичком потенцијалу форме, о њеној стилистичкој
уреёености, обојености, изражајности, експресивности” (Тошовић 1988:
105). То значи да они тада посједују ,,вишак информације”, а то ,,јесте диференцијална разлика према општејезичкој, граматичкој јединици” (Ковачевић 2000: 353).
Граматичкој категорији деминутивима еквивалент је стилистичка
категорија, хипокористици. Они представљају нарочит облик неких властитих и заједничких именица које, измеёу осталог, изражавају субјективни став блискости, драгости и симпатије према именованом бићу. Нпр:
Какав му је само унук, намишљалица и фантазија, не би било чудо
да се и добри дека повукодлачи (129). – А ти, роёо, мало у пљачку, а?
(128). – У реду, побро, биће пажено као очи у глави (27). Дјед Раде био је
добродушно сеоско момче, права бијела врана меёу пустопашном и распојасаном гомилом својих вршњака, личких спадала и лопова од сваке руке
(83). Тај мој кумашин вјероватно је био посљедњи изданак илирског ратничког племена, тако сам бар ја давно закључио у својој одликашкој гимназијалској глави, смећући с ума да ни моји плави словенски преци нису
били ништа мањи разбојници (111). – Никола, синко, притрпи се док макар
ја не склопим очи, а онда како ти драго (66).
Хипокористици: роёо, побро, синко су употријебљени на наративном плану, у дијалогу ликова, чиме се истиче блискост, позитивни емоционални однос говорног лица према саговорнику. За разлику од њих, хипокористици: дека, момче, кумашин су употријебљени на дескриптивном плану.
Њих користи наратор, дјечак Баја, када описује себи блиске, драге, симпатичне особе, чиме реципијенту (читаоцу) ставља до знања свој став или
осјећање према објекту именовања. Блискост ликова исказана хипокористицима може бити симулирана што поткрепљујемо примјерима из приповијетке Непостојећа бакица:
-Добројутро, пиле бакино (...) – Ћерам ја, душо њу, пензију, невољу
моју голему, ево већ друге опанке дерем, а опет се нијесам с мјеста макла.
– А око чега је запело, бако? – Ајме, ‘ћери, јадна ти сам и жалосна, то ти од
чуда не могу казати, помислићеш да је бака сишла с памети (183).
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Старица тепајући службеници у општини хипокористицима: пиле
бакино, душо, ‘ћери, заправо симулира блискост како би придобила непознату саговорницу да јој помогне у рјешавању проблема. У томе и успијева
јер службеница, умјесто у формалном, разговор наставља у фамилијарном
тону, обраћајући се старици хипокористиком бако.
Меёу примјерима са хипокористичним значењем најфреквентнији
су они у чијој основи стоји граматичка категорија деминутивности. Према
лексичком садржају, издвојене деминутивне хипокористике класификоваћемо најприје на двије основне групе:
У прву групу сврставамо деминутивне хипокористике којима се
именује категорија живог, а другу групу чине деминутивни хипокористици којима се именује неживо, тј. различити предмети и појаве. Унутар категорије деминутива којима се именује живо, најфреквентније јединице су
деминутиви којима се именују људи и деминутиви којима се именују животиње. Издвајамо примјере из прве групе, тј. деминутиве којима се именују људи:
– Брате Саво, ако су ова дјечица бесловесна, ваљда ти нијеси (50). –
Као ждралови, ето ти. Какви издајници, мили мој кумићу! (141). – Крај мора моју кукавну бакицу спапоњају другови, с њом у лаёу, па љуљ-тамо,
љуљ-вамо превезу преко воде и сјаве у један тор у некаквој фабрици (183).
Деминутивни хипокористици којима се именују особе изражене су
сљедећим лексемама: дјечица, кумић, бакица. Све дате јединице повезане
су тако што на граматичком плану изражавају деминутивност, а на стилистичком плану њима се емоционално боји, тј. изражава субјективни однос
говорника према лицима које означавају. У примјеру: Тај добродушни сиједи старчић – чаробњак који живује у врбику понад воде, увијек будан –
спреман је у свако доба да саслуша свачију муку (43), износи се нараторова, тј. дјечакова наклоност и приврженост дједу, на што нам упућује и придјев добродушни којим наратор описује дједа Рада. Хипокористиком у деминутивној форми може се исказати и говорниково осјећање самилости
према особи о којој говори што поткрепљујемо примјером: - Жао ми је,
браћо, младице, начисто увену грешно чељадешце (63).
Другу групу, као што смо навели, чине деминутиви којима се именују животиње. Илуструјемо сљедеће примјере:
-Која ће оно година бити вашем Вранчићу? (31). – А продадосте ли
онога њезиног ждрепчића, Доратића? (30). – Како само овако спретном
коњчићу можеш рећи да је парипина (31). Дјед се послушно диже и доводи
окретна коњичка (31).
Наведени деминутиви са хипокористичним значењем, ексцерпирани су из приповијетке Ти си коњ, а изговара их самарџија Петрак, који је
познат по својој великој љубави према коњима. Приповиједајући о Петраковом односу према коњима, приповједач нам открива тужну истину о Петраковом удаљавању од људи:
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-Раде, брате и побратиме, а је л‟ икада коњ отео жену свом најбољем другу? (...) Шта је мене некад окренуло овим путем (33). Изгубивши
повјерење у људе, Петрак је своју њежност пренио на безазлену животињу,
која је по његовом систему вриједности изнад човјека, јер коњ ,,није пакостан и завидљив, није никога преварио”(31), па због тога ову животињу позитивно оцјењује, тј. именује лексемама које реализују хипокористично
значење.
У другој групи деминутива којима се именују неживе реалије, тј.
разни предмети и појаве, издвајамо сљедеће примјере:
Једног поподнева тек што стигох из школе, дјед ме тајанствено позва у свој собичак (28). Чума ме покупила ако ти горе, код светог Петра, не
измолиш какво лијепо мјесташце чак и за џандарске вуцаре који држе псе
по селу (91). Звијезде трепере, мјесец путује, а доље у млакој тами, на својој вољеној земљици човјек спокојно ужива (188).
У овим примјерима контекст указује на потискивање деминутивне
семантичке компоненте у корист хипокористичног значења. Можемо запазити да је хипокористично значење подржано присвојним и описним придјевима (свој, лијепо, вољена) чија је функција истицање афективног односа, потенцирање блискости или емотивне везаности за објекат именовања.
У примјеру: Тјеши га млинчић како најбоље зна и може: одузима тузи глас,
ућуткава је и заглушује (44), деминутивни хипокористик је онеобичен персонификацијом. За дједа Рада, млин, у коме се меље брашно за хљеб и чесницу, у коме је самовао и туговао за покојном женом, представља светињу, тј. има изузетну вриједност. Због тога приповједач када говори о млину, употријебиће хипокористички интониран деминутив млинчић, а тим индиректним описом ентеријера заправо, износи своју љубав и приврженост
према дједу.
У синтагми је могуће комбиновати двије лексеме које на граматичком плану имају значење умањености, па се чине као стилски неприхватљиве, и да производе плеоназам. У корпусу смо пронашли само један примјер:
Сљедеће ноћи збио се у кући важан догаёај, ождријебила се наша
кобила. Добила малу кобилицу (63).
У овом примјеру лексемом мала је наглашено граматичко значење
деминутивности, а лексемом кобилица експресивно значење хипокористичности. Редуплицирањем семантичке компоненте, дјечак Баја, тј. Приповједач, свјесно жели да истакне, нагласи умањеност датог појма. Због тога,
овај деминутивни хипокористик не само да није плеоназам већ је, напротив, ,,изразито стилематична и стилогена конструкција” (Ковачевић 2003:
232).
2.
Из методичке литературе познато је да се повезивање наставе језика и наставе књижевности може остварити примјеном лингвостилистичке
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методе. Ова метода подразумијева да се ,,настави књижевности пружи лингвистичка подлога за интерпретацију текста, тј. да омогући лингвистички
приступ књижевном дјелу” (Росандић 1986: 222). Друкчије речено, посредством лингвометодичког текста, најчешће неког књижевноумјетничког дјела, који постаје објекат анализе и истраживачког читања, ученици се усмјеравају на уочавање битних особености неке језичке појаве. То значи да послије књижевноумјетничке анализе, дјелу се треба поново вратити да би се
откривала експресивна својства и стилогеност језичких појава, јер ,,у том
јединственом радном процесу стално се прожимају, успостављају и садејствују естетичке и лингвистичке чињенице и узајамно се појачавају литерарни и језички сензибилитет” (Николић 1988: 477-478). С обзиром на то
да лингвометодичке текстове одликују: ,,целовитост, засићеност, прилагоёеност ученицима, краткоћа, логичност, разумљивост и разноврсност” (Дешић 1984: 99), и због тога што, могли бисмо рећи, приповијетка Поход на
мјесец представља средиште збирке Башта сљезове боје, ова прича послужиће нам у функцији лингвометодичког текста за уочавање језичких појмова деминутивности и хипокористичности.
Приповијетка Поход на мјесец припада најширој тематици збирке –
тематици дјетињства, али је својом многозначношћу истовремено превазилази. Преко дјечакових несташлука, а нарочито помоћу његове авантуре
похода на мјесец, писац, у ствари, приповиједа о доживљајима и стремљењима својственим човјеку, и управо због таквог, ,,увeк актуелног уметничког садржаја, ова прича привлачи и придобија читаоца” (Бајић 1998: 101).
Етапе у обради приповијетке Поход на мјесец могу се одвијати на сљедећи
начин.
Како се препоручује у методичкој литератури, након интерпретативног читања текста који се обраёује, наставник са ученицима разговара о
утиску који је текст оставио на њих. Након тога слиједи тумачење непознатих ријечи, уколико их има, па се онда прелази на анализу текста. Као посљедња етапа при анализи књижевноумјетничког текста јесте тумачење језичко-стилских особености. Ученике можемо упутити да издвоје деминутиве из текста: Жао ми те ватрице у долини, жао ми викача, али пожар нада мном све је рујнији и шири (...) (37). Посљедње што ми је од те вечери
остало у очима био је разигран пламичак дједове ватре, који се неосјетно
преселио и у мој сан, и тамо се разрастао у моћан и стравичан мјесечев пожар (39).
Ученици ће закључити да се ове ријечи творе тако што се на њихову основу додају одреёени суфикси, а то су у овим примјерима: -ица, -ак.
Творба ријечи помоћу суфикса назива се суфиксалном творбом, а ове ријечи називају се изведенице. Анализирајући ове примјере, ученици ће запазити да наведене ријечи носе и стилистичку, афективну поруку, односно, став
говорника према предмету говора. Закључиће да је за експресивну вриједност деминутива, ријечи неопходно посматрати у контексту, јер се тек у
њему види њихова стилистичка улога.
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Неке особе зовемо њиховим правим именом, а оне који су нам блиски често ословљавамо и друкчије, па у овој приповијеци издвајамо сљедеће примјере:
- Је ли паметније бити мјесечар или с миром сједити код своје куће,
па кад загусти тјешити се ракијом као мој стрикан? (40). Просинула под
казаном ватра, стриц Ниџо зарана се напио и заспао, а уз огњиште, под колницом, остали само дјед и Петрак. (36).
Ови нарочити облици наведених заједничких и властититих именица су, заправо, имена од миља и називамо их хипокористици. Ученици ће
уочити да именовање овим ријечима, тј. хипокористицима, даје драж присности, а субјективност се испољава као израз наклоности, одобравања,
привржености. Закључиће да су заправо, осјећања ,,покретачи употребе”
хипокористика, те да их можемо сматрати подесним ослонцем за праћење
и тумачење емоционалних веза меёу ликовима, као и за сагледавање унутрашњих преживљавања ликова. То ћемо им показати на примјеру лексеме
ватра. Када се послије неуспјешног похода на мјесец ,,свог првог дјечијег
распећа”, дјечак враћа у долину, он размишља: ,, Како је драг и пун сваки
корак повратка. И како све више расте, примиче се и у срцу разгара дједова
неуморна ватрица. Ено је, бдије, зове и показује нам пут”(39).
За дјечака дједова ватра представља знак љубави, бриге и сигурности. У његовом срцу то је ватра заштитница, ватра којој се може увијек
вратити и на њој огријати, само онај у чијој души никад није угаснула.
3. Закључак
Проведена анализа деминутива и хипокористика, као дијела Ћопићевог богатог лексичког фонда, показала је да су ове језичке јединице врло
фреквентне, те да функционишу у Ћопићевом дискурсу као изразито експресивна средства. Ову карактеристику Ћопићевог стила можемо тумачити
потребом и жељом писца да што вјерније ослика дјетињство, доба живота
када се према свијету, животу и људима, најчешће, заузима позитиван став.
Када говори о односу ликова према предметима који их окружују, писац
користи деминутиве и они тада имају своју основну функцију означавања
реалног умањења у денотативном смислу. Деминутивима у позитивно конотираном значењу износи се говорникова позитивна оцјена особа о којима говори, затим његова наклоност према њима, као и блискост, која може
бити стварна или симулирана. Када је методички аспект у питању, тј. анализа деминутива и хипокористика у настави, показала је да се творбени
процеси у Ћопићевом језичком изразу усложњавају, те да ученицима могу
послужити и као показатељ стилске одлике књижевног текста Бранка Ћопића. Повезивање наставе језика и наставе књижевности даће часу посебан
квалитет освјетљавајући, из различитих углова, однос измеёу ријечи, њеног састава и стилског потенцијала, а свакако, допринијеће детаљнијем тумачењу и свестранијем сагледавању књижевног дјела.
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DIMINUTIVES AND HYPOCORISMS IN
BAŠTA ŠLJEZOVE BOJE BY BRANKO ĆOPIĆ – ANALYSIS OF
THEIRS GRAMMATICAL AND STYLISTIC FEATURES
IN THE TEACHING PROCESS
Summary
The paper discusses the relation between diminutives and hypocorisms
in Ćopić‟s short story Bašta šljezove boje. We applied two approaches – linguostylistic and methodical. By the linguostilistic analysis we concluded that diminutives and hypocorisms, as exclusively expressive language means, have very
significant role in Ćopić‟s literary text. With the help of these language units, the
speaker expresses his positive attitude towards the persons he talks about. He also expresses his affection and closeness, which may be true or simulated. The
analysis of diminutives and hypocorisms in the teaching process indicated the
complexity of Ćopić‟s expressions. It also implied stylistic features of Ćopić‟s
text which can be understood by children.
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СЛОБОДНИ НЕУПРАВНИ ГОВОР У РОМАНУ
ДРУГА КЊИГА СЕОБА МИЛОША ЦРЊАНСКОГ
Апстракт: У раду се разматра употреба слободног неуправног говора као
синтаксичко-стилистичког поступка у роману Друга књига Сеоба Милоша Црњанског. Показује се да су основни и најдоминантнији језичко-стилски поступци
обликовања овог типа преношења туёег говора следећи: а) интонација (која упућује на експресивну маркираност), б) уношење језичких/говорних особина лика (дијалекатске, социолекатске, идиолекатске карактеристике и др.) и в) деиктичка
организација (употреба деиктичких речи као у управном говору). Осим што наведени маркери омогућавају идентификовање слободног неуправног говора, показује
се да се на наративном плану њима постижу ефекти у самој рецепцији.
Кључне речи: слободни неуправни говор, интонација, језичке особине лика, деиктичка организација.

1. Увод
Слободни неуправни говор, као специфична хибридна форма у наративном поступку, једна је од најмаркантнијих одлика модерне уметничке
прозе, и као такав предмет је проучавања бројних дисциплина, а пре свега
наратологије, лингвистике и књижевне теорије. Проучавању овог типа преношења туёег говора понајвиши допринос дала је студија Марксизам и филозофија језика Михаела Бахтина (Бахтин 1980), у којој се слободни неуправни говор одреёује као тип дискурса у коме „с апстрактно-граматичке
тачке гледишта – говори аутор, док с гледишта стварног смисла целог контекста – говори јунак“ (Бахтин 1980: 164).
Описивању одлика слободног неуправног говора, као творевине
својствене превасходно романескној прози, те његовом односу према двама основним граматикализованим моделима преношења туёег говора
(управном и неуправном говору) у новијим радовима посвећено је доста
пажње (Ковачевић 2012; Рајић 2010. и др.). Самим терминолошким одреёењем овог типа дискурса упућује се на специфично прожимање елемената
управног и неуправног говора. У русистичкој литератури именован као неправи управни говор, а у англистичкој (а углавном и у србистичкој и сербокроатистичкој) као слободни неуправни говор, овај тип преношења туёег
говора у првом случају подводи се под модификације управног говора, док
се у другом смешта у типове неуправног говора (Ковачевић 2012: 28).
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У језичком смислу, под мешавином управног и неуправног говора
оствареном у слободном неуправном говору подразумева се најпре присуство особина неуправног говора и то, пре свега, употреба „глаголског и замјеничког лица као у неуправном говору“, с тим да га од овог типа диференцира „непостојање ауторске дидаскалије (тј. управне клаузе) и непостојање везивног елемента“, као и „могућност употребе експресивних јединица (узвика, питања, елиптичних исказа и сл.)“, што је одлика управног говора. Од управног говора га, с друге стране, диференцира „слагање категорије лица из тачке гледишта аутора (тј. као у неуправном говору) и изостанак ортографских знакова (наводника или црте)“ (Ковачевић 2012: 29).
У комуникативном смислу пак слободни неуправни говор представља „'судар' различитих перспектива“ (Рајић 2010: 520) – ауторске, односно перспективе наратора и перспективе лика.
То значи да, са литерарног становишта посматрано, овај тип преношења туёег говора омогућава аутору/наратору да, задржавајући своју граматичку позицију, говори са тачке гледишта својих јунака, да заједно са
њима проживљава различита психолошка стања, омогућавајући тако и себи, али и читаоцу, улазак у сплет сложених душевних односа који постоје у
свести ликова. Будући да се као такав одликује изузетном стилогеношћу,
слободни неуправни говор постаје широко заступљен стилистички поступак у књижевним остварењима бројних аутора почевши од краја деветнаестог века до савременог доба, а даље и литерарни феномен који привлачи
интересовање лингвиста, наратолога и књижевних теоретичара (Ковачевић
2010; Ковачевић 2010а; Ковачевић 2011; Ковачевић 2011а; Ковачевић 2012;
Ковачевић 2012а; Ашић 2011; Палибрк 2010; Каравесовић 2010. и др.).
2. Употреба слободног неуправног говора у роману „Друга књига
Сеоба―Милоша Црњанског
Поставивши у центар интересовања испитивање језичких и стилистичких особина слободног неуправног говора у роману Друга књига Сеоба Милоша Црњанског, и наш рад има за циљ опис специфичности употребе овог синтаксичко-стилистичког поступка. Намера нам је превасходно да
утврдимо којим се језичко-стилским средствима аутор користи при обликовању овог типа преношења туёег говора, тј. да дефинишемо маркере који
омогућавају идентификовање слободног неуправног говора, а затим и да
откријемо каква је улога овог поступка у нарацији, односно какви се ефекти постижу у самој рецепцији.
Роман који је предмет анализе обилује различитим типовима преношења туёег говора: осим управног, неуправног и слободног неуправног говора, као нафреквентнијих модела, заступљени су и слободни управни говор, неуправно-управни говор, затим неконекторски неуправни говор и
други варијантни модели (о поменутим моделима види у: Ковачевић 2012).
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Различити типови говора често се преплићу, односно комбинују некада и
на блиском одстојању унутар микротекста.
2.1. Опште одлике слободног неуправног говора у „Другој књизи
Сеоба―
На основу бројних издвојених примера уочено је да се слободни неуправни говор у Другој књизи Сеоба остварује готово увек у трећем лицу
једнине и множине1, што је основна форма путем које наратор „препричава
1

лицу:

Наводимо један од ретких примера слободног неуправног говора у првом

Када је Енгелсхофен ућутао, каже, он [→ ја] му рече [→ рекох], гласно, да
они [→ ми], Исаковичи, знају [→ знамо] да их [→нас] је он бранио у Бечу, а да је и
при развојачењу Потиског крунског округа био на нашој, сербској, страни. Знају
[→ знамо] да их [→ нас] није [→ ниси] дао ни краљевству хунгарскому, лако. Да
није [→ ниси] одобравао ни то, што се њиховој [→ нашој] шизматичкој религији,
на Двору, пребацује. Није [→ ниси] одобравао ни да нас терају на земље у Хунгарији, да будемо паори. Па да нас могу куповати и продавати, хершафти. Као стоку.
Све ми то знамо. Па сам зато ја дошао, а у име многих других, да му [→ ти] кажем
да ће његово [→ твоје] име, у нас, увек светло и поштено бити. Да му [→ ти] то
ни наша худа сиротиња никад неће заборавити. Клањам му [→ ти] се и дошао сам
да сведочим како сам отишао до Беча као и други и добио росијски пашпорт, а да
платим, ако сам неку штету нанео, под морањем. Нисам хтео да одем, а да му [→
ти] се не поклоним.
Старац га [→ ме] је, каже, слушао, са рукама иза ушију, као неки олињао,
огромни зец. Имао је исколачене очи.
Затим му [→ ми] подвикну, да је оседео у Темишвару због њих [→ нас], и
да нико не треба га подучава шта нам је дато, а шта нам није дато, кад смо у
Аустрију дошли. Зна он [→ знам ја], напамет: Extractus Punctorum Privilegalium!
Ми [→ ви] Исаковичи, ако баш желимо [→ желите], можемо [→ можете] ићи,
али немамо [→ немате] права и Махалу са нама [→ вама] одселити. А мене ће [→
тебе ћу], каже, као емисара арестирати. (253)
Овај модел, у литератури већ описан (в. Ковачевић 2012а: 338), подразумева трансформацију ти (у нашем случају ви) из управног у ја (овде ми) у слободном неуправном говору. Овим подмоделом слободног неуправног говора „наратор
изражава говорни догаёај у коме је сам био или јесте саговорник“, што се и види
из датог примера. На тај начин наратор „преноси користећи се нараторској ја-формом садржај говорног догаёаја, који је био упућен њему као саговорнику. Овај модел тако у први план ставља садржај говора што као кореферентне уједињује саговорника и наратора, док секундарније поставља говорника као 'извора говора'“
(Ковачевић 2012а: 338).
Сасвим неочекивано, у једном примеру наратор се оглашава употребљавајући облик првог лица множине, иако приповедање у целом роману тече у трећем
лицу: Што се пак тиче Зиминског, он је био једини официр, који се меёу тим сербским официрима, у Енгелу, није смејао. Остали су, крај свих мука, и опасности,
били гласан и весео млад свет. Исаковичу су прилазили нерадо, пришли би му, како рекосмо, само да запитају: Има ли наде да и они једном угледају Росију? (225)
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дијалог (или преноси неку од реплика дијалога) чији говорни учесник није
био користећи се својом граматичком позицијом, али задржавајући тачку
гледишта лика чији говор евоцира“ (Ковачевић 2012а: 336). Слободним неуправним говором се, даље, М. Црњански користи да представи како изречени, гласни, тако и унутрашњи говор јунака, што ће се, уосталом, видети
из примера које у раду будемо наводили.
Ексцерпирана граёа показује да слободни неуправни говор у овом
роману задржава све најважније одлике које га диференцирају од неуправног с једне у управног говора с друге стране, што се јасно уочава у примерима типа:
Гарсули је затражио да се доведу официри, ту, из затвора. Вели, он
воли да ради [→ ја волим да радим] у миру, и на свежем ваздуху, и да
се, са затвореницима, разговара [→ разговарам]. Вели, он [→ ја] никада не заборавља [→ заборављам] да се ради о људима који су, за Ћесаревину, стекли пуно пара. (26) 2; Месецима, дакле, та млада жена, која
му [→ ми] је умрла на пороёају, није у његовим [→ мојим] мислима, у
његовом [→ мом] сећању, у његовом [→ мом] животу, имала никаква
места. Зар је требало да се појави једна наказа, као тај Гарсули, па да га
[→ ме] сети да је она постојала, да је са њим [→ мном] живела, да није никаква утвара? (47)
Инваријантност се, дакле, тиче присуства граматичких особина
(увек се јавља употреба глагола и заменица као у неуправном говору). Да
није реч о говору наратора, меёутим, показују особине које га приближавају управном говору: непостојање везивног елемента и дидаскалије (у синтаксичком моделовању уводни глагол, као што се види, може изостати или
бити наведен, и то најчешће у антепонираном положају у односу на исказ),
а затим и употреба експресивних јединица и сл.
2.2. Језичко-стилски поступци обликовања слободног неуправног
говора у роману „Друга књига Сеоба―
Приповедање у трећем лицу уз присуство елемената својствених
управном говору недвосмислен је показатељ да је реч о прожимању двају
наративних нивоа. Издвојени примери, меёутим, нису једнообразни, будући да се Милош Црњански користи различитим језичко-стилским средствима обликовања овог типа преношења туёег говора. Стога, наш циљ је
да покушамо открити на основу којих показатеља закључујемо да је на наративном нивоу дошло до преласка из једне перспективе у другу, да је
аутор почео говорити у име лика, односно који су то индикатори који откривају присуство говорника чије се речи, размишљања и осећања преносе.
Показало се да су то управо они елементи који слободни неуправни
говор приближавају управном говору, диференцирајући га истовремено од
2

Сви примери су преузети из: Милош Црњански, Сеобе, друга књига 1,
Политика, Народна књига, Београд, 2005.
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неуправног. Будући да се примери разликују по обиму присуства и типу таквих елемената, издвојили смо неколико основних структурних критеријума распознавања овог типа дискурса.
Основни и најдоминантнији језичко-стилски поступци обликовања
слободног неуправног говора у роману Друга књига Сеоба јесу:
1. Интонација, као најчешћи индикатор који упућује на експресивну маркираност а самим тим и на присуство слободног неуправног говора.
2. Уношење језичких/говорних црта лика (појава дијалекатских, социолекатских, идиолекатских карактеристика, затим присуство елемената
разговорног стила, модалних израза, псовки, вулгаризама, различитих понављања и недоречености својствених разговорном стилу и др. јесу (језички) маркери који недвосмислено упућују на то да на наративном плану лик
„проговара“ кроз наратора).
3. Деиктичка организација, тј. употреба деиктичких речи на начин
који указује на њихову припадност дискурзивној равни лика, односно као у
управном говору.
2.2.1. Највећи број ексцерпираних примера чине они у којима се
слободни неуправни говор од ауторског одликује специфичном, упитном и
узвичном интонацијом. Посреди је, наиме, стилски поступак, будући да са
граматичке тачке посматрано говори аутор (присуство трећег лица једнине
и множине, чему се најчешће прикључује потпуно поклапање језичких/дијалекатских одлика нараторовог и говора лика), те је тако употреба експресивних јединица заправо једини индикатор присуства перспективе лика.
Бројни су примери у којима је емоционалност исказа оличена у
упитној интонацији. Интерогативне реченице у највећем броју случајева
представљају делове препричаног дијалога, односно исказе које један лик
упућује другоме, те су тако најчешћи случајеви они када након наведеног
питања следи одговор:
Трандафил се Исаковичу смејао.
Исакович, каже, стално јаше [→ стално јашеш] на неком облаку.
Зар не види [→ видиш] како је пролеће лепо, дан леп; зар не види
[→ видиш] да има лепих жена на свету? Што се не ожени [→
ожениш], па доёе [→ доёеш] у Будим, у лепо и весело друштво? Могли би [→ бисмо] трговати. Брзо би се обогатио. Зашто прича [→
причаш] све о Косову? Шта спомиње [→ спомињеш] цара Лазу? Чему
та јадиковка о оном што је давно прошло? Зар не види да се [→ видиш
да си се] неки чудан светац направио? А уобразио да је на њему [→
теби] остануло царство. Из свога детињства, каже, и он се сећа [→ ја
се сећам], тако, да га [→ ме] је отац кљукао причама о Акилу, о греческим јунацима, али он је [→ ја сам] све то давно заборавио. Све му [→
ми] је то смешно. Треба живети. Треба децу изродити. Треба живети
весело.
Павле му је на то одговарао набусито […] (87–88);
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Не осврћући се, она га је учтиво питала шта жели да му донесе, сутра, кад се буде пробудио – чуколад, каву, или шољу манделмилха?
Има ли нека пресвлака да му [→ ти] се опере?
[…] Исакович јој онда рече да му ништа не треба, и да, она, може
ићи. (128);
Вели, он је [→ ја сам] из Беча отпремио у Росију, у последње време, неколико официра, који су дошли у Беч из Темишвара. Неки су се у
Бечу чак и предомислили и остали. Нека му Павле каже [→ кажи ми]
да ли је Исаковичима [→ да ли вам је] заиста тако тешко у Аустрији, да
се сигурно неће [→ нећете] предомислити? Нареёење је да их [→ вас]
то питају [→ питамо].
Павле му онда, сав црвен у лицу, добаци […] (178);
Волков га је посматрао уозбиљивши се.
Запита га, још једном, је ли његова одлука чврста. Да се не покају
[→ покајете] после, а могли би [→ бисте], и у Аустрији, да лепо живе
[→ живите]? […]
Исакович му онда рече […] (180);
Волкова је то, изгледа, још више развеселило. Како би било – рече
капетану – да с тим женскињем оду [→ одемо] у поље, у шуму? Да мало играју и да певају [→ играмо и да певамо]?
Исакович му, меёутим, одговори набусито: да он не пева и не игра.
(187)
У појединим случајевима, меёутим, питања се постављају без
укључења саговорника у причу:
Божич је понављао своје питање: зашто капетан неће [→ нећеш],
кад у Беч стигне [→ стигнеш], у његову [→ моју] кућу? А питао га је,
много штошта, и о Трандафилу. Питао га је и како је ноћио у Рабу. Јесу ли му [→ ти] снови били лепи? (116); Затим, узвикну да ће имати да
трчи са њом, за опкладу, да се види ко је бржи. Она, или он [→ ја, или
ти]? (101); Кад је капетан наишао, и кад је виде у осветљењу, које је из
трпезарије падало у башту, она се насмеја, тихо. Дошла је [→ сам], каже, да се надише [→ надишем] мало свежег ваздуха и да гледа [→
гледам] звезде на небу. Да ли је и капетан [→ си и ти] жељан да са
њом [→ мном] поседи [→ поседиш], у башти, мало? Јасмини тако опојно миришу. Ђенерал Монтенуово има луди обичај да својим коњима
даје имена небеских тела и сазвежёа, па их је Божич научио. Па их је
она [→ сам их и ја] научила и сад их зна [→ знам]. (121); У сенци кола,
на трави, ручало се весело, а сваки је давао у заједничку трпезу, оно
што је имао. Разговор се чуо, гласан, пун смеха. Божич је викао и питао госпоже: треба ли да мушкарци окрену главу? Или ће се оне [→ ћете се] сакрити у жбуњу? То су, каже, природне потребе, а францески
философи нас уче да их се не треба стидети. (100); Полазећи на капију,
Исакович онда упита Брајевича ко је она жена са малом, болесном,
поднадулом, ћерчицом, са црвеном капицом на глави. Брајевич му рече
да је то Јока Стана Дрекова, коју је муж, у Тријесту, осрамотио и напустио, јер му је досадило да чека. А што пита [→ питаш]? (202); Капе-
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тан ће отићи тамо. Видети границу, свет, исељенике, официре, који се
у Росију спремају, и колико је Чрногораца, тамо, на путу, и из Турке
прешло? Волков ће му рећи све остало. Је ли [→ јеси ли] разумео?
(206); Честњајши Исакович јој подвикну, да је полудела, да одлази, док
је није избацио. Зар је [→ си] сасвим изгубила памет и зар жели [→
желиш] да осрамоти [→ осрамотиш] и своју и његову [→ моју] фамилију? Био је зграбио њену руку и хтеде да је присили да оде. (208);
Дотрчала је да му каже да јој се отац вратио.
Чује ли он [→ чујеш ли ти] то? Или је [→ си] оглувео? (215)
Зна [→ знам], каже, она [→ ја], и за материну посету у Енгелу.
А знају то и Зимински.
Шта ће бити ако и њен [→ мој] отац то буде дознао?
Божич ће их [→ вас] убити. (216)
Најзад, упитне реченице јављају се и као елементи микродискурса
којим се преноси унутрашња запитаност јунака, представљајући тако делове неизреченог говора, односно унутрашњег монолога лика:
Месецима, дакле, та млада жена, која му је умрла на пороёају, није
у његовим мислима, у његовом сећању, у његовом животу, имала никаква места. Зар је требало да се појави једна наказа, као тај Гарсули, па
да га [→ ме] сети да је она постојала, да је са њим [→ мном] живела, да
није никаква утвара? (47); Павле помисли, како је то лудо, да је и он
дошао то да види, иако то он више никад неће видети. Учинила му се
сасвим бесмислена та непосредна веза, измеёу те, пролазне, слике људске делатности, у Рабу, и његовог живота, његових патњи, његових жеља и нада. Шта је [→ сам] имао да долази [→ долазим], и то види [→
видим]? (114); Питао се, меёутим, у себи, куд трчи? Куд жури [→
журим]? Кога жели [→ желим] да сретне [→ сретнем]? (121); Исакович је то јутро дуго оклевао да сиёе у трпезарију трактира, то јест у
кујну, у приземљу. Иако се био, допола, обукао, понављао је себи да би
најбоље било отићи, без збогом, изоставити ту посету код госпоже Евдокије, избећи несрећу, срамоту, сузу.
Чему да иде [→ идем], уочи пута, тој упаљеници?
Било му [→ ми] је боље док њу није [→ нисам] знао. (214)
Примери који се од ауторског контекста издвајају узвичном интонацијом најчешће садрже реченице које један лик упућује другом. Као и у
претходним примерима, одабраним наративним поступком омогућава се не
само преношење информативног дела исказа, већ се дочарава и емоционално стање лика у тренутку његовог изрицања:
Павле им онда, кад стаде на земљу, рече да му ништа није, да је
мало изгладнео, и ненаспаван, и то је све. Нека не жалосте [→ не
жалостите] жене! (53);
Махали је Трифун поручивао да не губи надежду!
Та селидба у Росију нису официрска посла, него спас за све њих
[→ нас], из беде, из јада, из насиља, из понижења и мука. Нека не псују
[→ не псујте] мајку Исаковичима! Није то измишљотина Исаковича,

439

Бојана М. Вељовић

него, како им [→ нам] је Ђураё рекао: референдум! Изгласан, правоваљано, дуж целог Поморишја, и Потисја! (63); Исакович је тврдио да је
Бестушев многим сербским официрима већ пашпорт, за одселеније у
Росију, набавио. Набавиће га и њему [→ мени], у Бечу. А он иде [→ ја
идем] у Беч и зато да тужи [→ тужим] Гарсулија. Отићи ће [→ ћу],
каже, и у Хофдепутацију. Ићи ће [→ ћу] и дворском советнику, Малеру, који је сербска мајка. А ако затреба ићи ће [→ ћу] да се тужи [→
тужим], за неправду према сербском национу, и Његовом Величеству
Франциску Первому, императору римскому, и Њеном цесарско-краљевском Величеству Марији Терезији, императрици римској и краљици хунгарској! Био је [→ сам] њен официр. И отпуст је [→ сам] из војске добио! (88); Госпожа Евдокија, меёутим, погледа Павла, мило, па
му рече да не треба придавати никакву важност шалама њеног мужа.
Она је [→ ја сам] на те глупе шале, каже, већ одавно навикла. У браку
су [→ смо] већ шеснаест година! (97); Ветеринар је, после, ваљда да
Павла теши, причао Исаковичу, како је некад лечио људе у Грацу, али
то се не исплати. Људи су гори болесници него коњи. Сад коње лечи
[→ лечим]. Пораёа [→ пораёам] кобиле. Доји [→ дојим] ждребад!
(123); Павле онда поче да их испитује ко их на пут наговара, Брајевич
му рече да не треба нико њих да наговара. Сами су [→ смо] кренули, са
Василијем, у Росију, па су се [→ смо се] изгубили. Не треба њих [→
нас] нико да наговара! (201); Сад је [→ сам] нашао булку сред жита,
жито се таласа, ветрић ћарлија, багрем му [→ ми] цвета. Мило му [→
ми] је да живи [→ живим], од јутра до мрака. Понела га [→ ме] је нека
олуја, дише [→ дишем], као после неког стражног загуша. Осећа [→
осећам] се млаёи десет година. Иде [→ идем] у Росију. На прагу је [→
сам] једног новог живота. Ту жену не да [→ дам]! (264);
Она је плакала.
Он јој рече да треба да се сети да је позната у великом свету у Бечу, да има мужа, кога ће чинити убицом! Што ће он [→ ћу ја], Исакович, бити убијен, то му [→ ми] је свеједно, али ће Божич и њу [→
тебе] убити. А што је горе, сви ће се осрамотити – осрамотиће [→
осрамотићеш] своју, и његову [→ моју], фамилију. Она је [→ ти си]
удата жена! (209)
Био је пришао Текли, зграбио је за руку, да је дигне и избаци.
Она устаде и рече да ће отићи.
Дошла је [→ сам] да му [→ ти] каже [→ кажем] да он [→ ти] и
Евдокија срљају [→ срљате] у пропаст.
Па доста.
А ако је он не слуша [→ ме ти не слушаш], значи да њему [→
теби] није стало ни до њене [→ моје] матере! Није њему [→ теби] стало ни до Евдокије. Сав је он [→ си ти] саздан од лажи и притворства.
Слаботиња, који је слаб пред женама. Удовац, који не уме да влада над
женама. Не воли он [→ волиш ти] ни њену [→ моју] матер, искрено. За
њих [→ нас] обе, и за њену [→ моју] матер, и за њу [→ мене], био је [→
си] само несрећа!
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Она слуша [→ ја слушам], каже, Евдокију како плаче у мраку.
Не би требало да се шали [→ шалиш] са Евдокијом! То је створење
лудо! (218)
Експресивни модалитет, меёутим, није увек показатељ да је реч о
слободном неуправном говору. Наиме, како у једном свом раду примећује
Т. Ашић, „постоје искази који на први поглед делују као примери слободног индиректног говора (због интерогативног и екскламативног модалитета или присуства деиктичких прилога), али припадају искључиво гласу
приповедача, који у том случају афективно приступа нарацији“ (Ашић
2011: 173). У нашем случају такви су примери у којима се узвичном интонацијом одликује не само слободни неуправни говор, већ и ауторски, те их
је у тим случајевима тешко разграничити:
Госпожица Текла се расплака на растанку. Пољубила је капетана,
наочиглед родитеља, нежно […]
Молила га је да их посети у Бечу! (140);
Домаћица, која је седела поред Исаковича, шапутала му је, кроз
смех, да је госпожа Божич венера, а она Јунона. Предвиёена као Јунона!
Исакович је знао ко је Венера, али није знао ко је била Јунона!
А слушао је, забезекнут, да је нека искочила оцу из главе. (124);
Јављали су му да су Петар и Ђурёе у собном аресту, да је Кумра
напустила Трифуна и вратила се оцу, а да је у Махали код Трифуна несрећа. Обешена су два Трифунова инвалида, који су се бунили. Писма
су била пуна суза! Не надају [→ надамо] се да ће [→ ћемо] се икад више видети!
Нека им [→ нам] буде у помоћи свети Мрата! (207);
Игра се састојала у отимању лопте, испод браде, али не са употребом руку. Него као у неком коњском загрљају.
Груди у груди, прислоњено. Мушко и женско! (124)
Исакович тада помисли да нема шта више да гледа, то вече, у том
друштву и да ће најбоље бити да се он извуче, тихо, неприметно, и оде
да спава. Домаћин и домаћица, меёутим, почеше тад и његово име да
вичу!
У игри, кажу, сви треба да будемо једнаки.
Нема изузетака у игри!
И капетан има да отима [→ ти има да отимаш] лопту!
Он ће [→ ти ћеш] са госпожом Божич да игра [→ играш]! (125)
А кроз три дана – на дан мученика Јермолаја – кад се од Копше
вратио, десило му се нешто, што заиста није очекивао! (208);
Петар се том грохотом насмеја! (264);
Питала је Исаковича, куд су [→ смо] то отишли, и зашто су [→
смо] нестали из друштва? Није лепо! Зар не види [→ видиш] да је њена
[→ моја] ћерка још дете? Божич је, меёутим, викао да се преже и креће! (104)
Будући да слободни неуправни говор услед непостојања одељених
граница измеёу ауторског говора и говора јунака (Ковачевић 2012а: 322)
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омогућава „органско и складно спајање туёег унутрашњег говора са ауторским контекстом“ (Бахтин 1980: 79), у примерима са изјавном интонацијом
у којима ни један други (лингвистички или стилски) маркер не упућује на
то да је дошло промена перспективе издвајање говора лика унеколико је
отежано. У тим случајевима слободни неуправни говор могуће је препознати, што је у Другој књизи Сеоба најчешће, према присуству глагола типа
verba dicendi:
Вели: он [→ ја] има да га [→ те], жива, или мртва, догура [→
догурам] до грофа Гајсрука, у тврёаву Осека, а шта ће даље с њим [→
тобом] бити, не зна [→ знам]. Може да легне [→ можеш да легнеш] и
да се испава [→ испаваш], а добиће [→ добићеш] и да вечера [→
вечераш], па и вина. Може [→ можеш] чак да напише [→ напишеш] и
писма, а вратиће му [→ вратићу ти] и мундир, али му [→ ти] неће
бити враћена сабља. Има да га вози [→ те возим], до дереглије на Бегеју, са везаним рукама, али ће га [→ ћу те] у дереглији ослободити
сваког окова. Саветовао би му [→ бих ти] да се хришћански понаша
[→ понашаш], да буде [→ будеш] миран и да се не излаже [→
излажеш] подсмеху хусара. При најмањем покушају бекства, убиће га
[→ убићу те] из пиштоља. (48); Јахао је [→ сам], каже, тим путем, у
рату, пре седам година, када су францески хусари били допрли до Прага. Познаје [→ познајем], каже, сваку оријентациону тачку на видику,
свако брдо, сваки газ. Тврдио је [→ сам] да ће бити лако – а није [→
нисам] смео ни сам себи да призна [→ признам], да ће бити тешко.
(87); Онда му она рече, тихо, да седне крај ње, да може лећи крај ње, а
да је то најлепши дан њеног живота. Њена јој [→ моја ми] мати, каже,
све удвараче отима, али њега [→ тебе] неће. (103);
Некада се слободни неуправни говор може идентификовати једино
на основу смисла, односно ширег контекста:
Ракосавлевич је примио Исаковича, одмах, у своју кућу.
Исакович, иначе тврд на јаду, и без суза, био је, за тренут, изгубио
присуство духа. Ћутао је и викао, наизменце. А кад му дадоше хлеба,
чак је и засузио.
Што смо ми, Серби, скоро из Турске пришедши, тако несретни су
свету? Други сад играју и певају у Темишвару, у Будиму, и Бечу, а ми,
гладни и жедни, кријемо се, у мраку, и вешала нас чекају.
Као брод, који таласи бацају по мору, на пучини, наш национ лута.
Зашто? Коме смо криви? Шта је наше зло?
Ето и њега, Ракосавлевича, само зато што га [→ ме] је примио у
кућу, чека казна. За доброту и самилост људску.
А што је најгоре, није он [→ нисам ја], Исакович, једини несретан.
Толики су, пре њега [→ мене], већ, кренули у Росију, и нестали у
снегу, у даљини, као да их је Бог заборавио. А још се толики спремају,
да поёу.
Стално, тако, лутамо, у некој ноћи, из које, нама, излаза нема. (84)
Наведени микродискурс започиње четирима реченицама ауторског
говора, за којима следи шест реченица слободног управног говора изрече442
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ног у првом лицу множине. Након тога долази до промене граматичког лица и започиње приповедање у трећем лицу једнине, али перспектива остаје
непромењена – изразита емоционална обојеност израза сигнализира да се и
даље говори из перспективе лика, иако је граматички посматрано то говор
аутора. Дакле, реч је о слободном неуправном говору. Микротекст се завршава реченицом у слободном управном говору.
Сличан претходном је и пример у коме слободни неуправни говор
следи након реченице у неуправном говору:
Она је опет склопила очи, па се смешила, а затим поче да брбља,
како је она слутила све то, кад је на пут пошла. Сањала је [→ сам] да
ће [→ ћу] срести онога кога већ давно сања [→ сањам]. Није она [→
нисам ја] више дете. Капетан је може [→ можеш ме], ако хоће [→
хоћеш], пољубити. (103)
2.2.2. Експресивна интонираност као маркер слободног неуправног
говора често је удружена и са другим (пре свега лингвистичким) елементима који упућују на присутност таквог типа преношења туёих речи. Наиме,
док је у претходним примерима слободни неуправни говор према језичким,
односно дијалекатским особеностима идентичан говору приповедача (екавски говор близак стандарду који се одликује употребом славенизама типа
Росија, частњејши, госпожа, одселитсја и сл., који се доследно јављају и
у ауторском и у говору ликова), у појединим примерима слободни неуправни говор маркиран је употребом говорних облика својствених искључиво
изразу ликова, и који се у језичком погледу разликују од оних употребљених од стране наратора. На тај начин, слободни неуправни говор омогућава
не само истицање аутентичности мишљења јунака и његовог погледа на
свет, његових емоционалних стања и сл. већ се у већој или мањој мери подражава и његов говор. Тако на пример, употреба форми које на фонолошком и морфолошком плану одступају од стандарда, а које Милош Црњански у Другој књизи Сеоба често користи при обликовању слободног неуправног говора, јасни су трагови присутности тачке гледишта лика.
На фонолошком плану уношење говорних особина лика огледа се
најчешће у употреби јекавских, односно икавских облика својствених искључиво изворном идиому ликова, што је у наративном смислу недвосмислен сигнал постојања различитих дискурзивних нивоа:
Варвара, меёутим, која је била ушла, ћутке, није задржавала ни
Ану, ни Ђурёа. Рече им само да је Петар нестао из трактира и отишао,
по свом обичају, да се издува. После ће се, каже, опет вратити, као да
ништа није било. Дите је то! Дитетина!
Ако је он дите, меёутим, она није [→ ја нисам]. Она је [→ ја сам]
решена, као и Кумрија, да оде [→ одем] од мужа и да се врати [→
вратим] оцу. (250)
И, како је Павле, после, браћи причао: „Кирасир оде, а заказа ми
randez-vous“, у осам сати, сјутра! (49)
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Уношење језичких особина лика, меёутим, није доследно, те се јављају и примери где се унутар микродискурса паралелно јављају и екавске,
(и)јекавске форме, те фонетски и морфолошки икавизми којих иначе нема
у изразу аутора:
Божич се на то љутио. Кад жена мужу нема да пребаци ништа друго, она га, каже, прогласи за старца, па виче, што ће старцу дјевица. Ил'
га, каже, извиче за мучибабића. Што се тиче Росије, њему [→ мени] је,
вели, Росија, као и свако друго царство овог света. Нема [→ немам]
ништа против жениних роёака, који се у Росију селе. (98)
Трифуну, меёутим, клону глава, али се после исправи, а био је само прст, два нижи од Павла. Поклони се Павлу, по обичају Турака, и
рече му: Ејвала! Е не би га [→ бих те], каже, даље трпљео, да зна [→
знам] да ће му [→ ми] се Ђинёа испросити у Павла. „Пази шта ти кажем! Твоја смрт, Пајо, имаће хиљаду узрока!“ (264)
Отишао је [→ сам] из свог Срема, где је пањ на огњишту, и ноћу,
светлео, гријао, а дим мирисао. Где се спавало тако безбрижно. Како се
лепо чуо лавеж паса тамо […] (145)
Овакве форме у тексту се јављају необележене, дакле, писане су
нормалним слогом, што је случај и онда када продиру (опет недоследно) у
говор аутора, као у следећем примеру:
Брајевич исприча да су они транспорт владике Василија, фамилија
са њим, и да су лијепо стигли до Тријеста, једрењаком рагизинским,
али да владика оде из Вијене, а они задржани против правице земаљске, и на правди бога. Од Тријеста поче несрећа да их [→ нас] прати.
Преваром су [→ смо] остали без оружја (чича каза „оружа“), а да нијесу [→ нијесмо], шетали би [→ бисмо] се они [→ ми] по Бечу. Има их
[→ нас] на путу у Росију, дуж Адријанског мора, свуд, по пристаништима, у мањим гомилицама. Овде их [→ нас] затворише као да нису
[→ нисмо] слободни људи. Једу [→ једемо] неко месо које им [→ нам]
се оставља на врата, као да су [→ смо] стигли у неку пасју недељу. А
смрди. Чини се од мачића. (201)
Према структурним особинама, судећи по комбинацији елемената
управног и неуправног говора – реч је о продору елемената управног у неуправни говор – овај тип дискурса највише сличности показује са дословним неуправним говором, с тим да овде изостаје обележавање таквих елемената наводницима (Ковачевић 2012: 28).
Тако је и у примеру у коме у реченици у неуправном говору налазимо облик глагола хтети у фонетском лику без иницијалног х-:
Ражалошћен њеном младошћу, Исакович јој онда, тужно, рече да
потера има да крене и да ће стићи сигурно Зековича. А она му се приби
уз груди, мољакајући да само данас не креће потере, а сутра може колико оће. (166); као и у примеру са дијалекатском формом именице човек (чоек)3 и прилогом кано: Она му онда добаци да не говори кано чо3

Форма чоек, настала испадањем сонанта в услед пасивног изговора, иначе широко распрострањена у црногорским говорима зетско-сјеничког и херцего-
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ек безуман, него нека не махнита. Ти си, каже, један од онијех, који би
зажмурио, пре него што би бабу пољубио! (200)4
Преплитање дијалекатских особеност говора лика и говора аутора
умногоме отежава идентификацију слободног неуправног говора.
Одступања од стандарда на морфолошком плану такоёе одају присуство говорника. Као најчешће, издвајамо примере употребе трећег лица
једнине и множине презента са формантом -ду, пореклом из атематских
глагола, иначе својственом шумадијско-војвоёанском дијалекту (Ивић и
др. 1997: 167), затим примере облика именице коњ са старијим наставком ма у дативу, инструменталу и локативу множине, иначе широко присутног
у шумадисјко-војвоёанском дијалекту (Ивић и др. 1997: 24) и других нестандардних форми (и овде, меёутим, недоследно, па се напоредо, на пример, јављају и форме краћег и форме дужег инфинитива, и облици са -ду и
облици без овог форманта и сл.):
Поп му онда рече, увреёено, да он нема обичај да лаже и да владику Василија зна, добро. Василије проёе кроз Тријест и Вијену, а он му
је [→ ја сам му] десницу, на коленима, целивао. Хтео је [→ сам] да и
њега поведе [→ поведем] у Росију, али га [→ ме] је гроф, свемоћни, у
Вијени, задржао. Да послужује [→ послужујем] амбасаду. Само, капетан треба да упамти [→ треба да упамтиш], да Василија, Руси, не
воледу! (196); Он је [→ ја сам] запретио жени – што никад није [→
нисам] радио – да ће [→ ћу] јој пребити леёа, ако, икад, ма коме, лане
нешто слично, и жена му [→ ми] је обећала да ће ћутати, али Исакович
зна [→ ти знаш], како тајна мучи – док је не кажу – сваку жену, па се
састаједу, да се излаједу. (227)
Исакович није био нарочито писмен.
Припростим речима, али срдачно, тешио је фамилију и јављао, о
свом скором доласку, о повратку у Темишвар. Каже, враћа [→ враћам]
се, да имање своје и коње своје распродаду [→ распродамо]. Пашпорт
је [→ сам] добио! (222); Она је била бацила свој велики шешир на његову постељу и села, у смеху. Спасава [→ спасавам], каже, матер своју, луду, а спасава и њега [→ спасавам и тебе]. Она [→ ја], каже, зна
[→ знам] да се њен [→ мој] отац и њена [→ моја] мати више не воледу,
а зна [→ знам] и то да се Евдокија и капетан воледу! (215)
Трифун на то поче да клима главом и показује своје жуте, огромне
зубе, који су му, каткад, вирили, кроз бркове. Вели, нека се дебели за
вачко-крајишког типа (Ћупић 1977: 36; Пешикан 1965: 117 и др.) у роману се искључиво јавља каде се преноси говор ликова који су пореклом из Црне Горе.
4
Облик чоек забележен је и у примеру са слободним неуправним говором:
Брајевич му на то каза да су Бечлије долазиле, да их гледају, с почетка. Нудили су
им [→ нам] и неку милостињу, кад им [→нам] је нестало шкуда. Да се запосле [→
запослимо] као носачи оних портантина, оних носиљки, што их има и у Рагузина,
што претварају у бабе, чоека. Наговарали су им [→ нам] жене, да иду и перу пресвлаку, Бечлијама. Нидили су им да износе [→ нам да износимо] смеће по локандама! (201)
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то не брине. Може бити да ће нагрнути младоње. Зашто не би? Лепа је
та Личанка, пуста, лепота, диже у звезде. Па нек нагрну младоње. Јесте он [→ јесам ја], Трифун, крај жене, и деце, оматорио. Али се [→
сам се] сад подмладио, ако то фамилија баш жели да чује. Јесте, могао
би [→ бих] отац, по годинама, да јој буде [→ будем]. Али ће се предомислити младоње. Нагрнуће, па ће и отићи, кад у маторог Трифуна виде нож и пиштоље. Нек изволе! Док је он [→ сам ја] жив то младо
створење нико пипнут неће! (261); Али, не мож он [→ не могу ја], царски бефел погазит! (193)
Исакович није знао ни једнога, ни другога, али није хтео да пита.
Ветеринар се беше уозбиљио, као да се променио, из једног човека, у
другог човека. Страшан је, каже, тај луди обичај грофа Пара, да коњма
даје имена звезда и сазвежёа. (135); Жене су створења божија, која мисле само на себе и свог швалера, а немају суза над несрећом свог национа, нити их привлачи селидба у Росију, која нас чека. Остаће [→
остаћемо] овде где имена звезда дају коњма. (137); Лако ће, каже, са
коњма Исаковичевим и његовим путем у Росију; све ће он [→ ћу ја], и
Ракосавлевич, то, удесити лепо. (239)5
Нестао је био, дакле, заувек онај његов [→ мој] свет, откуд је [→
сам] пошао, у ком му [→ ми] је све било познато, где се његовим [→
мојим], матерњим, језиком говорило, где се, увече, шоровима, певало.
Где га [→ ме] је сваки6 знао. Где је [→ сам] своју кућу, браћу, своје коње имао.
А куд је [→ сам] сад стигао? (145)
Појава личних имена страног порекла фонетски и морфолошки
адаптираних према домаћим речима, још један је маркер присуства језичких особина лика. Тако се лично име Гарсули, које се у том облику најчешће и употребљава, јавља и у двама другим облицима – Гарчула и Гарсула:
Исакович све нешто тражи [→ све нешто тражиш] по ваздуху,
све нешто трчкара [→ трчкараш] по небу. Оптужује [→ оптужујеш]
царства за нашу худу људску судбину. Напушта [→ напушташ] војску и све мисли [→ мислиш] да му [→ ти] је неки Гарсула крив. Ништа
нам Гарсуле ни кирасири не могу. (239)
Луд је тај Кајзерлинг! Неки Гарчула!
5

Краћи облик (коњма) при преношењу говора ликова не јавља се доследно: Ђенерал Монтенуово има луди обичај да својим коњима даје имена небеских
тела и сазвежёа, па их је Божич научио. Па их је [→ сам их] и она [→ ја] научила и
сад их зна [→ знам] (121); а и у говору наратора паралелно се употребљавају оба
облика: Гледајући га право у очи, та жена би и најлуёег коња мирно погладила, а
говорила је коњма неким дубоким гласом, а каткад је коњма и шапутала. (73); Божич, ваљда, видев и сам да је исувише тог разговора, поче да прича о коњма. (105);
Павле онда, тек да нешто каже, рече да је целог живота јахао на коњима, али да о
узроцима њихове смрти појма нема. (134)
6
Употреба заменице сваки у значењу свако (уп. са неки и ники у значењу
неко) такоёе је одлика шумадијско-војвоёанског дијалекта, коме припада лик чији
се говор преноси (Ивић 1997: 95).
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Откуд тамо Чрногорци, да прелазе, у Росију? (224)7
У примеру: Госпожа Евдокија га тек сада, пред вече, поче да запиткује
о том каква му је била жена, је ли била лепа, и црнка, или плава? Како то да је
смерт задеси, приликом пороёаја? Трандафилка јој [→ ми] је, каже, причала да
Исакович више не мисли да се жени. Како је то чудновата намера. (105) Надимак Трандафилка (уместо госпожа Трандафилович) сигнал је присуства
слободног неуправног говора.
Често се у слободном неуправном говору увиёа снажније присуство
русизама, односно славенизама (подразумева се оних који нису својствени
и говору аутора), и то најчешће у комбинацији са дијалекатским формама:
Вели, они знају [→ ви знате] да су Расцијани, који су се из Турске
овамо пре шесет година доселили, подељени били у три војена округа:
Сегедински, Арадски и Петроварадински. Они знају [→ ви знате] да
Срби у тим окрузима држе 45 укрепљених мест. Они знају [→ ви
знате] како је завршио провизор дворски, Јосиф Јоанович, који је имао
некакије преписки са, из Росије дошавшим, књазем Кантакузеном. Нека се дакле узму у памет [→ узмите се дакле у памет]. Њима [→
вама] је било објављено, још пре три године, да ће ландмилицијске,
сербскије полки бити касировани. И да ће они [→ ћете ви] сви имати
да буду [→ будете] расподељени у регуларне полки Ћесаревине. То тако има да буде, јер то тражи височајши интерес в ползу господарства
аустријскога. Они ће [→ ви ћете] сад морати у ново назначена воениа
места преселитсја. Њима [→ вама] је било дато доста времена, од три
года, да дом свој и грунт распродаду [→ распродате]. А остали има да
потпадну под камеру Венгерску. „Па шта би [→ бисте] сад хтели?“
(28); Исакович онда поче да се премешта са ноге на ногу, па рече да он
мисли да ратови Чрногорце узнемирују. Они [→ ви], о росијским победама, певају [→ певате]. Сматрају [→ сматрате] да су Чрна Гора и
Росија, исто! Владика зна да постоји хусарски, сербски, пук, у СанктПетерсбургу. Желео би да и њему један такав росијски полк8 даду! И
новаца, за Чрну Гору. Василија не би требало мимоићи. Биће он на височајши интерес и ползу государства росијског. (205)
Павле је само погледа, и опет се насмеја.
Вели, бежаће [→ бежаћу] до Будима, а одатле ће [→ ћу] у Беч, и
тераће [→ тераћу] све док не постигне [→ постигнем], код грофа
Бестушева, насред Беча, совершенују росијску протекцију, за себе. Он
[→ ја] од селидбе одустати неће [→ нећу]! (55)
Терцини је био весео, те ноћи, и смејао се Исаковичу, из гласа.
Имао је у рукаву лажног кеца, и мислио да је глупи Славонац слеп код
7

У примерима: Танког, орловског носа и плавих, тамних очију, са осмехом који је био јако топао, изнад извијених усана, Павле је за Гарчулу био читав
доживљај. Гледао га је зачуёено. (29); Кајзерлинг је Исаковичу, све више, личио на
неку, руску, Гарчулу! (224).облик Гарчула употребљен је и у говору аутора.
8
Употреба облика полк и пук на блиском одстојању у тексту поново указује на то да су језичке одлике лика само фрагментарно присутне.
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очију, а Павле се чинио невешт и точио му је вино, да испија. Ако Исакович, каже, учини [→ ако учиниш] само корак, два, према вратима,
убиће га [→ убићу те] из пиштоља, као пса. Павле је причао да му онда рече да хоће се покорити, као што смо и дужни, царској заповести, и
његоворј простој речи. Чему да га [→ ме] везује, на спавању? И да хотче [→ хоћу], куда би [→ бих] могао бежати? Да се дави [→ давим] у вртлозима Бегеја? Него боље да легну [→ легнемо] и спавају [→
спавамо] као људи. Он ће [→ ја ћу], каже, со свакоју покорностију у
Осек отићи и сачекати ријеч судника. (165); Томе се од Волкова није
[→ нисам] надао. Пошао би [→ бих], да може [→ могу], са Исаковичем
[→ тобом], радо, не би [→ бих] се више у Вијену ни вратио. Исакович,
кад то чу, помисли да има безброј несрећника на свету. Колико бесчислених звезд. Би му Агагијана, на растанку, жао. (230) Волков му рече,
насмејан, да му се допадају Исаковичи и да су му такви људи симпатични. То јест – како по руски рече – има [→ имам] према њима [→
вама] сочувствије! Од Срба су му [→ ми], каже, само Венгри још симпатичнији. Венгри су, каже, веселији! Али, нека му дозволи Исакович
[→ дозволи ми] да га [→ те] и то упита [→ упитам]: да није можда
нека несретна љубав посреди? Женшчина нека, која има красиве очи,
красиве ноги? Па се отуда у Исаковичу [→ теби] воспламенилос о Росији желаније? (181); Она јесте [→ ја јесам] млада, али би му [→ бих
ти] била добра и верна жена. Њена [→ моја] мати может да му [→ ти]
донесе смерт! (140); Она је [→ ја сам] полудела кад чу [→ чух] да се он
налази [→ ти налазиш] у Енгелбирти и хтела је да га види [→ хтела
сам да те видим]. Није [→ нисам] могла серцу да одоли [→ одолим].
Хоће [→ хоћу] бар једанпут да га загрли [→ те загрлим]. Несаница је
[→ ме] мучи! Хода [→ ходам] као луда по кући. Где је [→ си] био тако
дуго? Што се није [→ ниси] јављао? (209); Задатак капетана је да сазна [→ твој задатак је да сазнаш] праву истину. Секунд-секретар га
[→ те] је препоручио за тај посао, па му [→ ти] се указује прилика да,
сад, покаже [→ покажжеш] своје усердије двору росијскому и њему
лично. Је ли [→ јеси ли] разумео? (186)
Меёу елементе који слободни неуправни говор одвајају од ауторског контекста као најмаркантније (најуочљивије) свакако можемо убројати устаљене вербалне формуле из свакодневног говора, с тим да се при њиховом продору у слободни неуправни говор у Другој књизи Сеоба јављају
две ситуације.
У првом случају такве конструкције се по граматичким особинама
не разликују од остатка текста (не напушта се граматичка позиција, односно наводе се у трећем лицу множине), чиме се остаје у истом приповедном нивоу:
По богу да јој је [→ си ми] брат , зар није [→ ниси] могао да помисли [→ помислиш], и прочита [→ прочиташ] у њеним [→ мојим] очима, да томе, што не може [→ могу] да оде [→ одем] од Трифуна, може
бити сто узрока, али да је један главни. (267); Није [→ нисам] ни она
[→ ја] роёена да буде [→ будем], матором човеку, дромбуља. Није то
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што сањају девојке из Дрниша. Имала је она [→ имала сам ја] свога
човека, младића и наочитога. Зна она [→ знам ја] шта је срећа. Него је
чула [→ сам чула], каже, да досада никад, нико, меёу њима, није ударао на образ жена у Махали, па мисли [→ мислим] да је ово, што се њој
[→ мени] десило, некаква маёија. По богу да јој је [→ си ми] брат, нека
он препусти њу [→ препусти ме] усуду њеном [→ мом], и нек је не
вреёа [→ не вреёај ме]. (267)
Исакович на то поче да јој говори, грубо, да мора отићи.
Хтео је да је узме за руку и просто изгура, на врата.
Али она се опирала.
Срам га [→ те] било!
Како би њему [→ теби] било, да је [→ си] дошао код ње [→ мене]
у визиту, па да га [→ те] избацују?
Она ће [→ ја ћу] поседети мало па ће [→ ћу] отићи.
Дотрчала је [→ сам] да му каже [→ ти кажем] да се спрема велика олуја и несрећа. (217)
Њена [→ моја] ћерка не зна да је [→ сам] напустила, синоћ, доцкан, кућу, али, ко зна, можда слути? То дете више није дете и сваки
њен [→ мој] корак прати.
А све наслути.
Исакович је завртео [→ завртео си], срам га [→ те] било, мозак
њеној [→ мојој] кћери! (213)
Њена [→ моја] мати је долазила, јер је љубоморна, и јер је хтела да
види, није ли са Исаковичем нека женска. Право да му каже [→ ти
кажем], и она је [→ ја сам] била радознала, кад је [→ сам] к њему [→
теби] пошла. (216); Божич се на то љутио. […] Ако тамо цветају руже,
па чује [→ чујем] да им [→ вам] је добро, можда ће [→ ћу] и он [→ ја]
кренути, овако матор, за њима [→ вама]. Роёак је [→ сам] пуковника
Хорвата. Него, према његовом [→ мом] мишљењу, царства су сва једнака – земља као земља, једна као друга. Ни наш национ, који Павле
толико велича, не заслужује сузе човека. Он је [→ ја сам] више добра
видео од туёина, него од својих сународника. Право да каже [→
кажем], све зло на њега [→ мене] долазило је, увек, од сународника.
(98); Госпожица Текла се расплака при растанку. Пољубила је капетана, наочиглед родитеља, нежно. Она му је шапутала да јој је језик завезан, али да хоће казати му да је разумети изволела да није изабрао њу,
него њену матер. Место праве љубави, девојачке, оде у туёу жену. Да
му [→ ти] из душе каже [→ кажем], доћи ће дан, кад ће он [→ ћеш
ти] увидети да је [→ си] на овом путу мимоишао своју праву срећу, њу
[→ мене]! (140); Врат, у телесној конструкцији коња, игра ону важну
улогу коју, у конструкцији телесног састава жена, играју – да извини
његова [→ моја] ћерка и не треба то да слуша – женска колена! (105);
Волков га запита, јесу ли сви остали, Срби, такви, ако му капетан дозвољава [→ ми дозвољаваш] рећи: луди?
Јесу ли баш сви такви? (179)
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У другом случају поменуте конструкције се граматички не саображавају са остатком текста, већ се од њега издвајају тако што се наводе у првом лицу (у последњем примеру у другом лицу), дакле преносе се онако
како их је изговорио лик:
Идуће вече, кад су се враћали, госпожа Кумрија рече Павлу да куд
год оду, свет прво мисли да је он Трифун. А она га гледа [→ ја те
гледам], како се у свету понаша [→ понашаш], па јој [→ ми] је тешко.
Разборит је [→ си], миран, леп. Боже ме прости, рече, помислила је [→
сам] да је он [→ ме ти] сигурно не би срамотио, да је [→ сам] с њим
[→ тобом] имала шесторо деце. Да се [→ сам се] случајно удала за
њега [→ тебе], не би она [→ бих ја] данас била и без мужа и без куће.
„Гледам те, Павле“, рече му једно вече, кад у кола уёоше, „па помислих, што ми Бог не даде да тебе сретнем, пре Трифуна!“ (278); Онда
она скочи, онако стасита, па му рече да јој се, при самој помисли да се
врати Трифуну, привиёа та полегуша, гола, ускакавчена. А трифуну се
више не би [→ бих] вратила, осим, боже ме прости, да га види [→
видим] мртва. Само би [→ бих] мртвог могла да пољуби [→ пољубим]
Трифуна. (276); Трандафил му је био набавио, брзо, све што му је тражио: и плаву хусарску куртку, и чизме, и официрски трикорн, па и сабљу. А дао му је и новаца, откупивши његову кућу у Темишвару, и кућу у Варадину. Купио му је и коње, то јест капарисао их је. А био је
уверен да ће му, лако, набавити и подвоз до Беча. Нека он само путује
[→ само ти путуј], молићу лепо!
Он [→ ја], Трандафил, остаје [→ остајем], молићу лепо! (86–87)
Несрећа, која их је тог пролећа била стигла у Темишвару, несрећа
Павлова, па затвор, саслушања, све то, а нарочито сваёа са госпожом
Кумријом – која се била сва изменила, откад је он спремао ту своју селидбу у Росију – били су дотукли Трифуна.
Он је био пристао да се она врати оцу, а да ли ће са њим у Росију,
стоји јој од воље, као капа Јусуфу. Вољ ти пити, вољ ти капу носити!
(62)
Једна од особина неуправног говора садржана је у томе да у њему
по правилу изостају „готово сви афективно обиљежени језички елементи
тако чести у конструкцијама управног говора (попут вокатива, многих модалних ријечци, узвика, конверзационих партикула, потврдних и одричних
ријечци, узречица, поздрава, клетви, благосиљања и сл.)“ (Ковачевић 2012:
18). Када се, меёутим, приликом приповедања у трећем лицу такве конструкције јаве, то је јасан сигнал да је посреди слободни неуправни говор.
Присуство афективно обојеног вокабулара у роману Друга књига
Сеоба огледа се пре свега у употреби псовки и погрдних израза:
Вели, Ана се вара јако. Она је [→ ја сам] решена да иде [→ идем],
јер више воли [→ волим] да се оцу врати [→ вратим], него да је [→
ме] отац убије, једне ноћи, као дрољу. (251); Е па кад зна [→ знаш], дерао се он [→ сам се ја], нека купи [→ купи] своје дроњке и иде [→ иди]
с милим богом куд зна [→ знаш], куд је [→ те] очи воде! Они ће је [→
ми ћемо те] удати, ако треба, платиће [→ платићемо] шта треба, али
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ако не послуша [→ послушаш], и настави [→ наставиш] да срамоти
[→ срамотиш], и њих [→ нас], и Трифуна, загатиће [→ загатићеш]
арест, као што и заслужују оне, које, законитим женама, отимају, мужеве, а деци, оца. – Очекивао је [→ сам] да ће она почети да лаје после
тога. Као алапача! И сад га [→ ме] је стид кад се сети [→ сетим] тога.
(266)
Павле онда рече, па, нема шта да се прича.
Он им је [→ ја сам вам] учинио по вољи, отишао у Махалу, и видео ту жену. А боље да је [→ сам] дао, да му [→ ми] нокте чупају, него што се [→ сам се] у то мешао. Зарицао се [→ сам се] давно да, као
удовац, неће [→ нећу] више да саветује [→ саветујем] и наговара [→
наговарам], фамилију. Ни на шта! Али, ето, преварио се [→ сам се] и
погрешио. Има право Трандафил, који каже да је фамилија тежа него
царевина! Она му [→ ми је] је, каже, уплашена, отворила врата, а он
[→ ја се] се продера [→ продерах] као магарчина.(265); Исакович онда, на мукама, обасу понова, комплиментима, и госпожу Евдокију, као
споменик морала, и Божича, као витеза, и свог пријатеља. Никад, каже,
њена [→ твоја] мати, њему [→ мени], у посету, није долазила, као што
је она [→ си ти] дошла, гуска. (216); Она је [→ ја сам], каже, жртвовала своју младост, тако брзо, том човеку, који је [→ ме] сад, са том Махалчанком, срамоти. Родила му је [→ сам му] шесторо и била му је [→
сам му] добра и верна жена. Па шта је [→ сам] дочекала? Тај човек матори, као коњ, нашао сад да му треба швалерка. Па је и у кућу доводи.
(274)9
Присуство слободног неуправног говора открива и појава понављања својствених разговорном стилу:
Изгледа, каже, да јој њена [→ ми моја] мати много штошта није рекла, што се десило у Визелбургу, а прича ли, прича, да измеёу мајке и
ћерке не треба да има тајни! (215); Гледала га [→ ме] је, каже, мирно, и
немо. А сузе јој се појавише у очима. Боље, боље, да је [→ сам] дао, да
му [→ ми] неко нокте чупа, него што је [→ сам] ишао тамо, да Трифунову Дрину исправља [→ исправљам]. Није [→ нисам] роёен за касапа,
јагањаца! (266)
А сад је све то заувек прошло.
Утекао је [→ сам] од Гарсулија, утекао, али куда је [→ сам] утекао? (145)
Павле му је на то одговарао, набусито, да се он родио у Бакићевој
земљи, да му је мати наденула име Павља Бакића – Paulusa Bachitiusa,
како Ђурёе има обичај да каже – па да он не намерава то име да изневери, нити материно млеко заборави. Јест, јест, уобразио је [→ сам],
9

Некада овакви изрази из говора лика продиру и у конструкције са неуправним говором: Ана, жена Ђурёева, предложи то вече да би можда требало ипак
видети и ту Махалчанку, каква је: је ли дроља, или упаљеница, па хоће да се уда за
официра. Да фамилија бар зна, с ким има посла. Она [→ ја], каже, мни [→ мним]
да за тај посао не би било слати Ђурёа, а Петар је нагао према женама. Најбоље би
било да Павле, који је најдоброћуднији меёу њима, иде. (264)
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каже, да у њему [→ мени] Бакићева душа живи и да ће [→ ћу] је у Росију, са собом, однети. Не уме [→ умем] трговати, али уме [→ умем]
мрети. Сви су они [→ смо ми], каже, мученици, али неће [→ нећемо] да
постану [→ постанемо] купеци будимски. Хоће [→ хоћемо] своје право и своју земљу. На мачу добивену. Добивену, каже, „mit dem Säbel“.
(88); Праштала се наочиглед целог света, церемонијално. Она [→ ја] се
нада [→ надам], рече, да ће јој капетан [→ ћеш ми], чим сврши [→
свршиш] своје черзвичајне послове, доћи у посету. Да је неће [→ ме
нећеш] заборавити! Лепо су [→ смо] путовали. Он јој је [→ ти си ми] –
рече тише – небеса отворио у Велзбургу. Сад зна [→ знам] шта је права срећа у женином животу! Сад зна [→ знам]! (140); Кајзерлинг се, затим, све више обраћао Волкову, и рече да му све то мирише, или на велику несрећу, или превару. Обративши се Павлу упита: треба ли, дакле, веровати да владика заиста хоће да сели целу земљу? Зашто то капетан није [→ ниси] у извештају подвукао? Тај позив Василија на који
га [→ те] нико, нико, није опуномоћио. (205)10

Најзад, елементи који слободни неуправни говор приближавају
управном говору јесу и модалне речце, затим испрекиданост својствена
управном говору, конверзационе партикуле и благосиљања као у примерима:
Гарсули је, меёутим, почео да хода испред Исаковича као нека шеталица на сату и почео да им чита буквицу. Вели, он је [→ ја сам] желео, засада, само да их види [→ вас видим]. Желео је [→ сам] да чује
[→ чујем], из њихових [→ ваших] уста, да ли је то, заиста, тачно да су
се они [→ сте се ви], својеручно, уписали на тај списак Шевичев, или
их [→ вас] је неко други – можда роёаци њихови [→ ваши] – уписао.
Вели, нигде се тај списак, у Бечу, није нашао, те и нема доказа њихове
[→ ваше] кривице. (27)
Она би ујутру – такорећи у кошуљи – улазила у његову собу. Треба, каже, да проёе, да изиёе, да види хлеб, како се испекао. Питала је
Павла какве су Темишварке.
Мора да је [→ си] код жена много успеха имао? (87)
Капетан је [→ ти си], каже, сасвим други човек, него Божич. Иако
је [→ си] стасит и млад, па мора да је [→ си] имао много успеха код
жена, стидљив је [→ си] и хладан, зачудо. То је лепо! (122)

10

Услед утицаја говора јунака, понављања се могу јавити и у ауторском
говору: Тек онда, тек онда, Исакович скочи, као да га је опарила, па је гурну, чизмом, као да, у штали, буди неког, свог хусара. Дрхтао је од беса. Божич ће, каже,
имати да чује, како му се на путу понаша ћерка! (103); Сви су, после тога, тражили
да каже зашто, и да прича, прича. (266);
Госпожица Текла врисну кад то чу.
Рекла је, гласно, оцу, да њена мати, изгледа, капетана преже, преже. (105)
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Кад Павле то рече, настаде цика жена, и обе су питале, тек ваљда
неће Трифун да је доводи, и представља? (265)11
Тај млади човек, брат Рус, сав у свили, неће да му дозволи ни да
исприча сербске јаде, ни да му каже шта су све Серби препатили. Не
да му чак ни да реченице, мирно, заврши. То је интерјесно! Али то су
[→ смо] већ чули. Павле онда поче да прича недавну прошлост своју и
недавне муке, које су пропатили. Како су Исаковичи, са Вуком Исаковичем из Црне Баре, у Аустрију прешли, како су постали официри, како су на Францеза и Прајса ишли, како су...
Меёутим, Волков га опет прекиде. (179)
Варвара, меёутим, запита Павла, а где су њена [→ моја] деца?
(267)
Ђурёе га је питао, па шта је [→ си] видео? (234)
Ђурёе онда узвикну, а да ли је Павле [→ си] испричао да је он [→
си] титулу мајора већ добио, и да они [→ ми], Исаковичи, имају [→
имамо] у фамилији, козака. Кад би Волков могао да види Трифунову
жену, Кумру, кад обуче тесне чакшире хусара, никад је више не би заборавио. Павле онда додаде да му је Воков причао и нешто невероватно. Ако буду [→ будемо] ишли у Кронштат, на игранку, видеће [→
видећемо], својим очима, право чудо. (245)
Павле јој рече да је то жена тиха, разумна, да се кроз сузе смешила
и причала, како је деца, у Махали, сад гаёају грудвама земље. Као да је
мртвац из сандука. Зна она [→ знам ја], каже, да Трифун има лепу и
богату жену – а да Бог да, нек му буду сретна деца. Зна она [→ знам ја]
и то, да ће је [→ ме] Трифун отерати, једног дана, кад му досади [→
досадим]. Али, куда? Куда да иде [→ идем] и кад би [→ бих] побећи
могла? (267)
Исакович је стајао као скамењен. То ли је тај роёак, дакле, што им
[→ нам] се чинио сербска мајка, издалека! (149)

2.2.3. Као једна од основних особина која слободни неуправни говор диференцира од управног говора наводи се деиктичка дисталност (Ковачевић 2012а: 271), односно „употреба дисталних уместо проксималних и
медијалних облика замјеничких ријечи“ (Ковачевић 2012а: 286). Деиктичка
организација, дакле, у слободном неуправном говору најчешће је саображена са перспективом говорника који прености туёи исказ, те се стога, по
правилу, у слободном неуправном говору проксимални и медијални облици трансформишу у дисталне. У Другој књизи Сеоба, меёутим, постоје
бројни примери у којима такав преображај изостаје, те се у слободном неуправном говору јављају деиктичке референце које припадају дискурзивној
равни лика, што је још један важан поступак у ауторском обликовању слободног неуправног говора у поменутом роману.
11

Пример употребе модалне речце у неуправном говору: А кад Ђурёе поче да виче да је жени право место у харемлуку, она му подвикну да ваљда тек не
жели да тамо затвори своју мајку? (112)
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Употреба проксималних и медијалних облика типа одавде, овакав,
овај, ту, затим јутрос, данас, ноћас и сл. јасан је показатељ тога да се говори из перспективе лика:
Дуж пута се тада појавише неки, високи, плави, људи, и плави капути. Божич је причао Исаковичу да су то нови, немецки насељеници
Марије Терезије, са Рајне, Heidebauern! Монтенуово мисли да треба,
одавде, словенско становништво иселити! (116)
Волков је био застао, а сад се насмеја: Ето, каже, то је [→ сам] хтео
да чује [→ чујем]. То су му [→ ми] и други, који чекају на пашпорт, рекли. Исакович има [→ имаш] право. Али шта ће бити, ако Србе, и у Росији, у пехоту буду одредили? За овако нешто, што је [→ си] овде учинио, казна је тешка у Росији. Има тамо и усекованија језика, а неки су
и у Сибир отправљени. Због непослушности. (179)
Она га, меёутим, позва да седне, крај ње, па рече да лепо путују.
Овакви лепи дани су једина срећа, у људском животу. Не трају дуго.
Пролазе брзо. Трајне среће и нема, у људском животу. Да ли и капетан мисли [→ ти мислиш] тако? (121)
Он је седео, погнуте главе, пред зору, на постељи.
Ту је [→ сам] дакле био стигао на свом путу у Росију?
Ту ће му [→ ће ми] се дакле решити судбина, ових дана?
Ту ће [→ ћу] дакле умрети, кад га [→ ме] буде пронашла Бургваха?
(155)
Нема он [→ немам ја] ништа против да му [→ ми] се госпожа Кумра врати. Да и она поёе. Њено се место, уз мужа, зна. Павле [→ ти],
каже, деце нема [→ немаш], па не зна [→ знаш] да отац не може у уста
да стави залогај хлеба, а да га не загорча сузама, при помисли на своју
децу, издалека. Али, ни то га [→ ме] неће задржати, од селидбе у Росију. У сусрет неком другом животу. Чак и ако му [→ ми] се никад више
не врате жена, и деца! Ову жену, Махалчанку, ову срећу, коју је [→
сам] под старост сусрео, испод багрења, док је [→ сам] жив, напустити
неће [→ нећу]! А пута, натраг, нема! (264)
У жељи да заспи, Исакович је говорио себи да ће све то проћи, да
је све то већ прошло, али да се приближава Бечу и да ће ускоро, ипак,
стићи до Бестушева.
А кад буде [→ будем] пошао у Росију, заборавиће [→ заборавићу]
и Божича и Божичку, и ту госпожицу из Будима, и белог зеца и црног
ајгира. (140)
Божич је допуњавао ветеринара .
Ето, каже, нек се Исакович сети [→ сети се] Валдензера! Упознао
га је [→ сам га] синоћ, као сретног оца, сретног мужа, сретног Bereitera грофа Пара, добричину домаћина. Као веселог човека. Био је тако
весео у кругу своје фамилије. А данас? (135)
Текла Божич му весело довикну да зна да је очекивао матер. Али,
ето, добио је [→ си] ћерку. Она зна [→ ја знам], каже, да је он [→ си
ти] требао данас да доёе [→ доёеш] у њихову [→ нашу] кућу, зна [→
знам] – иако јој [→ ми] то мати није рекла – па је [→ сам] дотрчала да
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му [→ ти] каже [→ кажем] да не долази [→ долазиш]. Њен [→ мој]
отац је пуштен из затвора. Њен [→ мој] отац је дошао. Божич се вратио. (214)
Говорила му је да до њиховог пришастија Вијени нема него још само дан и ноћ, или два дана. Лепо су [→ смо] путовали, а наипаче је ова
ноћ лепа. Божич са њом [→ мном] не спава. Он спава код домаћина, а
сутра ће, већ у зору, са ветеринаром, ергелу да прегледа. Она је [→ ја
сам] ноћас сама. Њена [→ моја] су врата прва, на спрату, лево, ако је
[→ си] о томе рад разумети. Она ће га [→ ја ћу те] чекати! Лежаће [→
лежаћу], док јој [→ ми] не доёе [→ доёеш], као мртва! Толико је [→
сам] хтела да му каже [→ ти кажем], у хитости. (127)12

3. Закључак
Спроведена анализа показује да се слободни неуправни говор, као
један од доминантних модела преношења туёег говора, у роману Друга
књига Сеоба одликује пре свега разноликошћу језичко-стилских поступака
обликовања. Будући да се најреёе јављају примери који се интонацијски и
језички не разликују од ауторског текста, код којих се слободни неуправни
говор може детектовати једино на основу ширег контекста, а много чешће
они где такве разлике постоје, наша анализа је захтевала утврёивање најфреквентнијих језичких и стилских маркера који омогућавају идентификовање поменутог наративног поступка. Примећено је да се сви издвојени
примери могу поделити у две скупине. С једне стране су то они у који се од
ауторског контекста издвајају интонативном обојеношћу, односно у којима
је посреди преношење не само информативне, већ и емоционалне стране
исказа, најчешће посредством интерогативне и екскламативне интонације.
Емоционална интонираност омогућава наратору, а даље и реципијенту, дубље уживљавање у психолошка стања личности чије се речи преносе. Појава примера који осим интонативне обојености попримају и неке језичке карактеристике ликова, с друге стране, омогућава још дубљу уживљеност у
емоционални свет говорника, али сада и кроз говор јунака. Присуство дија12

Јављају се, меёутим, и примери у којима се, неочекивано, јављају облици проксималних и медијалних уместо дисталних облика и у неуправном говору:
Исакович је био пријатан гост и она му је причала, како им је гроф дао само ове
просторије, које имају прозоре у авлију и шталу, али су ујутру у хладовине. Сунце
га [→ те] неће рано будити. (119); Ди Ронкали је причао да је Валдензер био
устао, јутрос, тако весео. Био је тако леп, сунчан, летњи дан. Мислио је да је та
констипација у ергели пролазна. Био је обукао свој нови плави капут, да дочека
Божича, и капетана, у штали Јупитера. А шта ће бити са њим, сад, ако га гроф отера? (136); А Валдензер је, на то, једним тужним осмехом, додавао да су ето сад
ипак ту, заједно, и да ће остати, занавек, заједно. На гробљу. (233); Признао је тасту да се ни њему не иде у Росију, али, ето, зарекао се браручеду, а потписао списак Шевичу, па му је тешко. Извукао би се он [→ бих се ја], да може [→ могу], али
како? (59)
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лекатских облика својствених говору ликова, афективно обојен вокабулар,
те деиктичка организација која сигнализира да је реч о погледу на свет из
перспективе самог лика и сл. носиоци су изразите стилогеност исказа. Употребом таквих форми слободни неуправни говор удаљава се од неуправног
говора, у коме је нагласак на информативности и неутралности у преношењу информације, чиме се истовремено омогућава стицање увида у психолошка стања јунака, њихова размишљања, расположења, дилеме, говорне
карактеристике и сл., што уноси живост у приповедању, а на плану рецепције допушта саживљавање са емоционалним стањима ликова.
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FREE INDIRECT SPEECH IN THE NOVEL
DRUGA KNJIGA SEOBA BY MILOŠ CRNJANSKI
Summary
Free Indirect Speech is one of the dominant models of the speech transfer in the novel Druga knjiga seoba by Miloš Crnjanski. Basic and the most frequent languostylistic processes of the indirect speech are: a) intonation – alluding to the expressive markers, b) involvements of the language/speech features
of the character – dialectical, sociolectic, idiolectic, etc., c) deictic organization –
use of deictic words as if in the direct speech.
The mentioned means represent basic markers which indicate the presence of free indirect speech. On the reception plan they achieve special effects,
that is they are the bearers of the particular stylogenity of the statement. By the
use of the interrogative and exclamative intonation, the statements of the character are different from the author‟s speech, and emotional intonation, further on,
enables the narrator and recipient to become involved in the emotional world of
the characters. In the situations when the specific intonation is united with the
language features of the characters‟ speech, which are similar to the author‟s
speech (dialectisms, affective aspect of vocabulary, deictic organizations from
the character‟s perspective), the free indirect speech is additionally distant to the
indirect speech (there is the loss of the neutral statement). This contributes to
more profound empathy with the psychological states of the character, his thoughts, speech, moods and language characteristics.
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МИЛОШ ЦРЊАНСКИ У БОСНИ 1925.
Андрићева дубока запажања и темељно изведени закључци о човеку и друштву босанског тла, библиографски истицана, нису озбиљно узимана у политичко разматрање савременика. Други писац од кога смо могли
нешто да научимо о Босни, можда и више него кроз суве чињенице неких
уџбеника историје, јесте Милош Црњански. Он је у жанру новинске репортаже записао своју политичку и антрополошку перцепцију Босне 1925. године, у дневном листу Време. Целукупан друштвени, национални и верски
живот у Босни одвија се у знаку традиције. Основни суд који је формирао о
Босни може се сажети на један дубоко песимистичан начин: босанска свакодневница је натопљена прохујалим вековима. «Судар прошлости и будућности ни у једној нашој земљи није тако јак. Сва се Босна још увек љуља од тог судара» (Који је враг у Босни, 29. 11. 1915). У тој земљи, као да
историјско време не пролази. Текст »Који је враг у Босни?«, овако почиње.
»Босна је наша најтајанственија земља. Јуче још као да су њом ходиле све
оне војводе, што их певају уз гусле, јахале силне паше, аге и бегови. Јуче
још као да су њом ходиле трговачке караване, кроз брда, а по механама
играле трбухом играчице египатске уз талабас. Јуче још као да су над њом
криве сабље севале и руменели се покољи због вере, крста, јеврејске звезде
и полумесеца. Јуче још као да су у њој непрекидно са градова грмели топови«.
Сличан политички опис понавља се и у тексту Шта иште и жели
Босна?. »На око суморна и мрачна, сва у планинама, маглама и ћутању. Босна је она наша земља, која највише на дну, ври. Све ово што се око ње и у
њој догаёа, она не може да разуме и увиди тако брзо, да опрости тако брзо,
да прихвати тако брзо, као друге наше покрајине. Зато су у њој и православни, и католици и муслимани неповерљиви и као у неком очекивању.
Навикли да гледају највеће муке и патње столећима, да се своје вере и имена држе столећима, босанци имају у себи неки тврдоглави понос и празни
идеализам. Ћутке, али са пригушеним презирањем, они посматрају ову политичку гужву око себе и не могу да је разумеју. Велике потезе стварања
ове државе, спољне политике, министарских криза, интрига, финеса демократије, босанксе масе уопште не схватају и не знају. Верски осетљиве, фанатичне племенски, оне се тврдоглаво држе својих традиција. Код њих, у
Босни, нужна су више него у ма којој нашој земљи, обавештења у широким
масама, добра реч и чиста истина«.
*
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А у тексту Слике и прилике око Сарајева, Босна се пореди са Тибетом. »Ниједна од наших земаља не изгледа тако стара и забачена од света,
затворена и повучена у брда и шуме, ни тако ћутљива као наша Босна. Архаичка је то земља и чудна, богумилска и сад још, са својим тврдим планинама, кулама негдашњих градова и још тврёим бошњачким главама. Сва је
старинска, мрка и невесела, са својим кућерцима у брдима, својим малим
коњима и сељацима што изгледају завијени у прње, као номади. Прави Тибет. Мрак у њој рано пада, магла је свуд и дубока меланхолија... Свет је туда, на жалост, горко различит, још увек читав јаз дели православног, од католика и муслимана. Само када беда наиёе доёу у варош да траже правду.
Улазе раздрљених груди и голих чланака, упрсканих од блата друмова. Носе батину уз себе за случај ако се појаве вуци«.
Лирски опис Сарајева делује као некаква литерарна фикција. »Сарајево, на жалост, још осећа и преболује судар старог и новог. Има у себи
увек неке источњачке лепоте, пуно је дивне и хладне воде, жубора, румених и жутих, јесењих боја. У пролеће околина те вароши мора да је ванредна. Огранци брда и планина, мора да миришу, а беле, врло лепе џамије да
светле. Врело Босне, са својим бујним изворима испод планине, својим
рибњацима, потоцима и гајевима, право је чудо. Варош на Миљацки, чија
је вода сребрна зими, а црвена кад нарасте, измеёу вртова, попела се и на
обронке брда, у баште и шумице, врло високо, тако кад се увече запале светла, изгледа огромна и чудна, звездана и светлуцава. Околна брда завршена
су тврдим табијама, које се пале без једне пушке. Попне ли се до њих, изнад провалија, башта, турских гробаља и потока, сво Сарајево види се у дубини, испод замагљених, снежних планина. Жуто дрвеће и воће гледа у јесен, кроз јабланове, испод којих се оснивају клубови љубави, као некад
клубови за националне идеале. Брда и планине се црне кроз маглу, као пре.
Камење муслиманских бробова расејано је свуд као бело цвеће. Дивљи голубови, читава јата падају кроз пожутело лишће. На рубу брда кафане и теферичи, где се сања кроз модри и љубичасти јесењи дан. Босна је тамо иза
брда, сва црна, непомична, историјска, охола. Требевић се модри до неба, а
изнад града једна жута и јесења шума топла је и названа »рајски вртови«. У
зидинама се крије турска мала, испод јабланова. Кад се дигне са ње поглед,
високо на брду чак, опет се угледа тврёава, сада грозна и безначајна. Изнад
фрањевачке цркве, читав један поетични крај, вртова, малих кућа, дрвећа и
сенке, димњака и капиџика, то је католички Бистрик. Из брда извире црвена земља, а небо се бистро плави. Ипак кад се спусти, из близа, особито
пред вече, то Сарајево изгледа скоро бедно. Оно је још увек центар Босне,
као нека престоница и потребно је да је тако тој Босни, чудној и одељеној
од света, али се тај град необично утишао. Његове велике зграде, огромна
пошта и ванредни музеј, каквог немамо нигде у држави, његови редови палата, нестају суморно у магли. По улицама се увукло нешто мртво и паланачко, у све те кафане са замагљеним прозорима, коцкарницама и биљаром, крај којих тако празно и узалудно пролази град«.
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Црњански је осветлио босанско подручје и из једног, може се рећи,
етнопсихолошког угла. Размишљање о Босни је размишљање о њена три
»конститутивна народа«.
Наслов текста Шта иште и жели Босна, довољно казује о каквом
питању се расправља. »Муслиманске масе, досад, и не знају у ствари шта
су то избори и парламент. Уплашени за своју веру и дина који је био седам
година у опасности, они су, као овце, пред изборе јурили све до једног у
свој тор. Гласали су по вољи Алаха и г. Спахе, по упутству својих свештеника за једино спасавајућу ЈМО (југословенска муслиманска организација
– З.А.)«
И у тексту Прошлост и новости у Босни, Црњански описује муслимански свет у Босни. »Муслимани, мислило се код нас, спавају по харемима. Нема тога више ни за г. Спаху. Чули и они о аграрној реформи, па и
они пошли на радикалске зборове. Не боје се ни за дина, ни за Стамбол. Јесмол браћа? Аман кад ти кажеш. Не вичу више деца и продавци новина,
као пре у доба победа Кемал паше, грлатим гласом по улицама »плахо за
муслимане«. Грешило се са обе стране, време је да почнемо лепо једно с
другим«.
Одмах у наставку Црњански верно репродукује типични босански
разговор. »Кад је збор г. Владо Андрић стане на сто и коликог га је Бог дао
виче: људи браћо шта је ово? А у руци држи комад проје. Проја господине
виче у глас сва Босна. Је ли проја? Јес, тако ти Бога, Бог те поживио, проја.
Аха проја, је ли проја? А с какве је њиве проја? С православне, с католичке,
јали муслиманске ? Ћути Босна јади је однели, па само понавља, е да те Бог
поживи господине, бог те поживио, нико нам као ти не каза. Јесмол браћа?
Аман кад ти кажеш«.
Градови у Босни су били потреба Турака и муслиманске, беговске
класе у далекој прошлости, а са продором Аустрије градови су постали стециште администрације, чиновника и официра.
Српске традиције
Црњански открива срце нашег народа, телесну лепоту нашег народа
и душу нашег народа и на планинама и урвинама Босне. »Православни,
преко осамстохиљада душа, имају врло одреёене и једноставне појмове о
својој отаџбини. Они сматрају да је на Косову пропало све и да су после трпели кроз столећа ропство и колац и бич и хајдучију и вешала, много више
вешала него што се зна« (Шта иште и жели Босна?).
Православци живе у прошлости. Сећају се устанака, хајдука, колца
и вешала.
У којој мери је српски човек везан за фолклорну прошлост пластично Црњански описује у два текста о гусларским надметањима код Алипашиног моста, одржаним на Митровдан, 8. новембра 1925. (Утакмица гуслара код Алипашиног моста, 14. 11. 1925; Песма гуслара има ли још сми463
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сла, 17. 11. 1925). Своје присуство утакмици гуслара под босанским планинама, Црњанском се чини »барокно«. Текст Црњанског је значајан, не само
због општег утиска који је тај догаёај оставио него и због страсти гуслања
и менталитета учесника тог епског надметања. Гуслари певају занети прошлошћу и »патњом видовитости«, а Црњански закључује: »Добар део нашег народа, још је на нивоу гусларских песама«.
»Свакако се могло при том скупу гуслара осетити јасно једно: да је
наш народ Босне, Подриња, Санџака, Хума, Црне Горе, а можда и даље,
још толико архаичан и једноставан и грандиозан, да живи потпуно у планинама патетичних епских прошлости тих песама и да су његови покрети,
још увек, у чистоти и горостасним и брдовитим дубинама тих односа, које
су гуслари опевали, човека нашег према Богу и вечности. Гуслари и њина
песма, у тим крајевима, још значе утицај, који другде по свету нема више
ништа, до можда вера или делириј потиштених сталежа на масу«.
Гусларске, народне песме, немају такав значај у Србији и Црној Гори, какав имају у Босни. »Осим тога, охола, тмурна, та Босна наша Шпанија, како је назива њен песник Иво Андрић, са својим снежним планинама,
сухим камењаром, врелим вртовима и неочекиваним понорима, својим верским слепилом, инквизицијом, многобројним кулама и градовима, својим
тешким и погуреним народом, одсеченошћу од света и охолошћу, отменошћу, можда је више од свих других наших земаља згодна за један овакав
експеримент (гусларско такмичење – З.А.). Ни Србија ни Црна Гора више
нису тако заостале да би биле близу времену народних песама наших, као
ова болна, авај Босна« (14. 11. 1925).
Добар део нашег народа живи на нивоу гусларских песама. Опис јаука гуслара потреса до костију, онај који слуша сав се најежи од јаукања.
«Већина гуслара дошла је у народној ношњи. Све један лепши од другога,
праве мушке лепоте, били су херцеговци и Црногорци. Херцеговина је, изгледа срце наше земље и лепота тела и тамо дивна и општа...Та мушка лепота чиста и витка, била је право чудо овог скупа. Дубока и још неистрошена лепота мора да је на дну наше расе, која ће се појавити зачуёеном
свет ускоро. Телесна лепота, којој у Европи нема равене, чека у планинама
Херцеговине да се спусти у свет». (Утакмица гуслара код Алипашиног моста, 14. 11. 25)
А какав је гуслар кад пева?
»Пева број 52. То је лугар Јово Клечић, песму пева о узимању Пљеваља... То је аутентичан, стари начин гусларске песме. Глас му јечи, завија
као вук... Ми и не знамо шта се крије по нашим планинама, каква бол и каква отсеченост од целога света. Утисак песме овако, неотесано, певане,
грозан је. Заиста нема народа који ово има, ову прастару уметност, архаичну толико да изгледа донесена из пустиња азијских, или чак из Полинезије« (Песма гуслара има ли још смисла, 17. 11. 1925).
»Пева број 55. тежак из Вијовића крај Фоче. Излази смерно као девојка. Сви су ти певачи тако скромни, као тешки болесници. Као маёија
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разлеже се његов јаук док пева о Араду. Очи су му упрте у вис не види никог, халуцинира, као да је хипнотисан. Његов јаук потреса до костију. О
боже зар је то наша прошлост, тај скотски живот, те паше и аге, та убиства,
то ломљење костију, печење живих, све крваво?«
Карактеристична је чињеница да је меёу 64 такмичара било муслимана и католика.
»Из старе Србије дошли су браћа Ушлумићи да отпевају о Караёорёу. Из Херцеговине доёоше: тежак Осман Лизде, муслиман из Столца са
песмом о Краљевићу Марку и Арапину... из Љубушког је дошао да пева
Иван Ковач, тежак, католик песму о Милошу Обилићу и 300 Арапа. Из Коњица Мешан Смајић, тежак муслиман, са песмом о Накићу Хусејинаги...«
Коначно, гуслари нису дошли само да се такмиче него и да победе.
Није лако одбору да објаве резултате, нарочито кад се има посла са Црногорцима и Херцеговцима. »Рећи гуслару да свира као у дипле мало је тужно, а сви су они уверени да небесно гуде. И најпосле, они су дошли у име
села и вароши и сад да Пљевља испадну боља од Никшића, Коњиц од Приједора, може ли то да буде? Треба се вратити кући са утакмице, побеёен и
то на гуслању, вечне бруке«.
Православни «имају врло одреёене и једноставне појмове о својој
отаџбини». На Косову је све пропало али се држава обновила на Куманову
и Солуну. «У души њиној, бескрајне су успомене на патњу, сиротињу и
увреде». Сви православни опредељени су за Радикалну странку. Али споразум са радићевцима је поделио интелигенцију и народ. Они први су били
за, а ови други су остали збуњени. Карактеритстично је да Црњански наводи чињеницу да у Босни ниједан лист није штампан ћирилицом (Шта
иште и жели Босна?, 21. 11. 1925).
У политичком опредељењу Срби следе радикалну, Пашићеву
странку. »Све до последњих дана та суморна села православна, под планинама и горе у брдима, навикла да смрћу и крвљу решавају пароле, увреде и
идеале, очекивала су да је све што се ради само мудра игра обожаваног г.
Пашића«.
Занимљив је податак о статусу ћирилице и латинице у Босни 1925.
»Босна, као Тибет, нема ни једног јединог листа ћирилицом. Утонула у
своју суморност и верску и политичку гужву, она се не сећа више српског
духа, ни фрањевачког рада, Босна јака и пре рата у нашој књижевности.
Осамдесет од сто аналфабета« (21. 11. 1925).
У таквој Босни најјаче куца срце за српство и Србију. «Сва је Босна
разнолика, иза сваког брда, земља са новим обликом, купаста, па таласаста,
па питома уз сребрну реку, па римена као врт, па густа шума....Ниједан
наш пречански крај, у ствари, нема права да говори о вешалима, за време
рата, осим Босне. Што је другде била појединачна жртва, овде је опште робље. Од Требиња па до Вишеграда на хиљаде их ја платило главом, за Србију» (Слике и прилике око Сарајева, 19. 11. 1925). На другом месту Цр-
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њански записује да је Босна дала највише добровољаца и на Солуну и на
Добруџи (Прошлост и новости у Босни, 2. 12. 1925).
Муслимани и вера
Муслиманима је најважнија сигурност сопствене вере. »Нема више
харема ни за бегове, ни шедрвана, ни пустих коња. У целој Босни можда
још свега двадесет бигамија. Остале су само ванредно лепе џамије. Бегове
џамије, са плавим крововима, као арабљански оклопи, са тремовима пуним
сенке, тишине и мудрости. У њој светле електричне сијалице, мада је сачувана, над гробом онога који ју је сазидао у 16. веку славним Гази Хусрев
бегом. Алипашина џамија, на Кошевском потоку, сва у сенци и миру старих липа, бела и витка, као индијски храмови. У њој се моле хаџије пред
полазак у Меку. Тишина и мир муслиманства« (Прошлости и новости у
Босни, 2. 12. 1925).
«Верски осетљиве, фанатичне племенски, оне се тврдоглаво држе
својих традиција...Има у Босни још јак осећај породице и части. Оптужбе,
сумњичења политичка нигде не делује разорније него тамо. Отров је тамо
свака гласна изборна парола отров који допире до сржи» (Шта иште и
жели Босна?, 21. 11. 1925).
Онај који влада над душама муслиманским у целој Босни је реисулема г. Чаушевић. Хтео је да са њим направи интервју али се први свештеник свих муслимана разболео. Хтео је да га пита да ли је дин у опсаности. На то питање је одгворио улемин помоћник г. Миханић – није у опасности ни дин ни образ муслимана. Не би он седео у Сарајеву да је тако. А
главна парола на изборима Сулејмана Спахе била је да су вера, дин и бог у
опасности.
Муслиманске масе су највише уплашена за своју веру и дина и гласају како каже Сулејман Спахо. Слабо знају шта су избори и параламент.
«Гласали су по вољи Алаха и г. Спахе, по упутству својих свештеника за
јединоспасавајућу Ј.М.О» (21. 11. 1925). Меёутим, у то време је била актуелна аграрна реформа коју је спровела радикална странка. Срби, Хтвати и
муслимани су били заинтересовани за ту реформу. Муслиманске масе су
увиделе да вера и дин нису у опасности и почињу да посећују политичке
скупове других странака. Аграрна реформа је утицала да и муслиманска
сиротиња доёе до земље.
Такмичење 64 гуслара код Алипашиног моста окупило је гусларе
из Црне Горе, Војводине, Београда, али дошли су и муслимани из Столца,
Осман Лидзе (са црвеним фесом) из Стоца и из Коњица, Мешан Смајић, тежак муслиман.
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Хрвати и католичка црква
Хрвати су по сведочењу Црњанског такоёе верски осетљиви, а политички привржени Загребу. »Католички свет у Босни, који се енергичније
назива католичким него хрватским, невидљивији је и тиши од православног. Дручије него у Хрватској, хрватске масе у Босни, осетљивије су верски, него племенски. Далеко мање од православне и муслиманске интелигенције беше пре у вези са својим масама, на које највећи уплив имала је
црква. Па ипак те масе, у традицијама многоме заједничким са православнима, и заморена опозицијом, мекше уосталом и хуманије и од муслиманских, примиле су споразум највеће хрватске и највеће српске странке ведро
и радо, док је хрватска интелигенција остала хладна. Са много симпатија за
Хрватску Заједницу, та интелигенција пригла је шију пред г. Радићем...
Свакако Босна остаје терен за судар српске и хрватксе утицајне сфере, ако
дух споразума дубоко не измири душе и не стиша страсти и не задовољи
амбиције. У Босни, код босанских католика, имаће своју најтежу и највећу
улогу г. Стјепан Радић« (Шта иште и жели Босна? 21. 11. 1925).
Католици су верски осетљивији него национално. Хрватска интелигенција је у чвршћој вези са својим масама. Она је остала хладна код споразума са радикалима али масе нису.
Два текста Милоша Црњанског баве се критиком политичке и јавне
делатности сарајевског бискупа др Ивана Шарића. Црњански са становишта државног разлога осуёује писање листа »Недеља«. »Партикуларни фанатизам против православља као »иноверије« и против државе, као узвишеног закона и за католике, којим одишу прошлост и садашња »гласила«
каптола врхбосанског надбискупа Ивана Шарића, значи опасност пре свега
за нашу католичку цркву, а за државу и наш народ више једну дубоку увреду«.
Бискуп Шарић се «повампирио на гробљу Аустрије». Црњански
криткује његове говоре војницима Аустроугарске (из Босне) у рату против
Србије 1914. Он позива у бој «за свету и праведну ствар наше алавне хабсбуршке монархије». Меёутим, покушава да разикује делатност бискупа
Шарића и католичке цркве: бискуп Шарић делује против нове државе и народа упркос «великог хуманизма католичке цркве».
Одбрана државе је политичко становиште са кога Црњански критикује делатност сарајевског бискупа. «Питање онога што бискуп Шарић већ
две године чини, није никакво интерно питање наше католичке цркве, нити
католичког свештенства, не оно је страшан напад против целог нашег народа, против целе наше државе, против мира и будућности наше намучене земље» (Ко је био бискуп Шарић, 25. 10. 1025).У свом листу Недеља води он
рат 1) против православља као «иноверја» и против државе, 2) против предаје завода Светог Јеронима држави СХС и 3) против глагољице у католичкој цркви.
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Друга тешка критика Црњанског је стављање завода Св. Јеронима
под јурисдикцију Краљевине СХС. Реч је о заводу који је од 18. века служио за школовање »илирског«, односно хрватског свештенства. На темељу
споразума од 27. јануара 1924. године, краљевина Италија пренела је повластице које је до тада уживала Аустрија на Краљевину СХС. Али, појавили су се проблеми са Ватиканом јер је СХС била шизматичка држава, а
хабзбурговци су били «апостолски». Бискуп Иван Шарић је у свом листу
писао да је «хрватски завод Св. Јероним опет угрожен». Зашто се сарајевски бискуп бори против државе у питању завода Св. Јероним? Зато што у
том заводу треба да се васпитава наше католичко свештенство али није
свеједно за државу у каквом духу и да ли против државе или не. Бискуп др
Иван Шарић био је оштро против реченог споразума, а Црњански је у томе
видео борбу против државе у питању завода Св. Јеронима. (Ко је бискуп
Иван Шарић, 25. 11. 1925.; Питање глагољице и конкордата, 4. 11. 1925).
И трећа критика. После 1918. католички конкордат у СХС замолио
је Свету столицу да прошири употребу старословенског језика у католичкој литургији у складу са народним жељама. Али, те 1924. одбацују молбу
да употреба глагољице не буде у државном уговору. А то је заслуга и бискупа Шарића.
***
Текстове Црњанског о којима је овде било речи, не би требало схватити само као подсећање на једно време кога више нема. Његова политичка
дескрипција босанског тла и народа који на њему живе, могу се разумети
као опомена свима онима који се баве друштвеним и политичким послом.
Свако ко хоће да мења стварност живота мора се упознати са социјалном
археологијом, и тек потом израчунати дејство могућних последица употребљених средстава.
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МОГУЋНОСТИ ДЕСТРУКТИВНОГ УПЛИВА
КАРАКТЕРНИХ ОСОБИНА МУЗИЧКОГ УМЈЕТНИКА
У РЕЦЕПЦИЈУ ЊЕГОВОГ СТВАРАЛАШТВА
Ове године навршава се двије стотине година од роёења великог
њемачког реформатора опере Рихарда Вагнера. У току читаве сезоне, репертоари европских позоришта њемачког говорног подручја интензивирали су представе најпознатијих Вагнерових опера. Сценска поставка дјела
овог великог умјетника изван њемачког говорног подручја тешко је изводљива, због превеликих захтјева који се постављају пред извоёаче, језичке
баријере, те енормних финансијских трошкова.
Метафизички умјетнички израз Рихарда Вагнера проистекао је из
двоструког талента који је посједовао. Наиме, за Вагнера су музика ријечи
и музика инструмента подједнако јаки медији. Као књижевни музичар пошло му је за руком да уједини умјетност ријечи са умјетношћу тона. Вагнер је говорио да је „организам музике способан да носи живу мелодију једино када је оплоёен пјесниковом мишљу. Музика је жена предодреёена да
донесе напредак – а песник је стварни генератор свега тога; музика досиже
врхунац лудила тек када тежи не само да преноси, већ и да ствара“ (Борстин 2004: 485).
Контроверзан реформатор опере сматрао је да је највећи промашај
романтичарске опере у чињеници да је музика као изражајно средство постала њен главни циљ, док је прави циљ израза, тј. драма, само њено помоћно средство. Излаз је тражио у тексту који мора бити максимално разговијетан и јасан, док мелодијска линија треба да буде у служби мелодије
говора и акцената ријечи подреёених ритму њемачког језика. Тако се у својој креацији удаљио од раскошне италијанске колоратуре и италијанског језика као традиционалног језика опере. Посебна специфичност својствена
Вагнеровој опери је представљање главних личности, појава, или емоција
музичким мотивима – лајтмотивима, који стварајући нове слојеве значења,
оцртавају и маркирају ток драме.
И док већина композитора опере тог времена инспирацију за либрета траже у дјелима романескне или драмске литературе Шекспира, Шилера, Игоа или Пушкина, Вагнер сматра да је историја као садржај опере превише конвенционална, варљива и демоде. Рјешење налази у њемачким легендама и митовима који никад не застаријевају. Студиозним истраживањем германских предања на оперској сцени, Вагнер на оригиналан начин
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оживљава усамљеног Холанёанина, минезенгерска надметања, пјесника заљубљеног у Венеру, легенду о светом Гралу, причу о љубави Тристана и
Изолде, те чувени еп о Нибелунгу. Доминантни мотиви драматургије најчешће су дуализам добра и зла, или песимизам путем искупљивања жртвовањем.
Вагнерова опера од солиста захтијева не само савршено владање
вокалном техником, већ с обзиром на неуобичајену енормну димензију и
физичку издржљивост. Музика ријеке, ватре, дуге или шуме у чудесном
свијету богова, дивова, патуљака и водених вила, илустративно је оживљена у опсежном циклусу Прстен Нибелунга, на коме је Вагнер радио двадесет шест година. „Ко би други написао оперу која траје четири вечери? И
уз то се усудио очекивати да ће је публика долазити слушати? Но, публика
их је долазила слушати“ (Голдинг 2004: 139).
Вагнерова замисао била је да се у Минхену изгради монументално
фестивалско здање намијењено извоёењу његових опера. Меёутим, камен
темељац положен је 1872. год. у граду Бајројту. Уз финансијску потпору
великог љубитеља умјетности баварског краља Лудвига и вагнеријанског
удружења (Wagnervereine) зграда је отворена свечаном премијером комплетног циклуса Прстен Нибелунга.
У овом монументалном здању створени су услови да тријумф и
Вагнерове визије музичког позоришта и само његове музике. Гигантска димензија и продукција проистекле су из Вагнеровог убјеёења да опера више
није обична забава, већ нешто попут религиозног обреда које захтијева и
посебан амбијент и атмосферу. Тако је практично остварио Gesamtkunstwerk, умјетнички идеал ком је стремио цијелог живота: да потчињена
сродства драме (архитектура, вајарство, сликарство) буду уз три чисте
људске умјетности (музика, поезија, игра).
Festspielhaus је до данас остао као мјесто резервисано само за Вагнерове опере, што представља својеврстан храм његове јединствене умјетности.
Вагнер је својим дјелом имао неоспоран утицај на музичке токове
друге половине деветнаестог вијека. Свестрано образован композитор и
књижевник, врстан диригент, те градитељ храма сопственом дјелу, мијењао је физиономију опере, а самим тим одредио и њену судбину.
Доживљај умјетничког дјела
Феномен доживљаја умјетничког дјела тонске умјетности проистиче из трансформације унутрашњег садржаја као креације једне индивидуалности широј публици. Рецепција високоумне музике у свијести слушаоца
не представља пасиван пријем звучне комбинаторике тонова или акордске
комбинације саздане од одреёеног ритма уз изражену мелодију. Аудитивни
опажај одреёене тонске формације у људској свијести стимулише читав
сплет слика сјећања, представа или маште из животног фонда слушаоца.
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Ове асоцијативне представе, као рефлексија на тонски надражај примљен
посредством чула слуха, најчешће су замагљене и нејасне, али без сумње
имају одговарајућу вриједност и смисао, јер детерминишу комплетан емоционалан доживљај. То је заправо кључ разумијевања мисаоне климе која
се попут специфичне ароме надвија над музиком која тече у времену, или
пише измеёу редова нотног текста. Неоспорно је и да слушалац који може
да проникне у идејни смисао музичког дјела, мора посједовати и завидан
образовни ниво.
Језик музике, био самосталан или удружен са средствима неке друге умјетности, емитује пренос мисаоне климе свог ствараоца, као и атмосферу одреёеног времена. Феномен доживљаја тонске умјетности специфичан је у односу на друге умјетности. Према музикологу Павлу Стефановићу, три основна услова одреёују успјешну рецепцију дјела апсолутне музике:
1. Слушалац музике је из истог културно-историјског подручја музичко-језичких конвенција из којих је потекла визија аутора.
2. Слушалац је у могућности да повеже доживљај звука са музичкојезичким формулама композитора.
3. Слушалац је сродан духу унутарњој личности композиторовој.
На тај начин може ступити у духовни однос са његовим дјелом,
са оним што је иза тонова, и што је композитора навело да стварање дотичног дјела (Стефановић 1986: 86).
Емотиван напон свијести који обузима компетентног слушаоца музике у координацији је са сазнајним и мисаоним потенцијалима свијести.
Унутрашња сродност духа композитора и слушаоца његове музике одреёује потенцијалну преференцију према одреёеној врсти музике и тражења
смисла у њој. Како се умјетничка дјела разликују по хармонији, ритму или
динамици, тако се меёусобно разликују и личности ствараоца. Слушалац
музике који са расположењем неког композитора није нашао додирну тачку, тј. заједничку духовну платформу, неће бити у могућности да проникне
у бит музике која „говори“ о нечему што је њему страно. С друге стране,
онај слушалац који успије да схвати унутрашњи смисао и дух музичког
дјела слушаће га попут читаоца занесеног у занимљиву и његовом укусу
блиску књигу.
Немогуће је очекивати апсолутну акцепцију измеёу свих умјетничких дјела и њихових потенцијалних реципијената. Сваки слушалац тежи
ономе што му одговара и што га интересује. Разумљиво је да поједина музичка дјела напросто „не леже“ сваком слушаоцу. Ни најкомпетентнији
стручњаци не могу имати афинитет према сваком музичком стилу, правцу
или школи. Дефакто, имати афинитет према једној музици истовремено
значи и немати га према некој другој музици.
Перцепција просторне умјетности или доживљај неког књижевног
дјела не захтијева и обавезно познавање биографије аутора. Меёутим, кад
је ријеч о дјелу временске умјетности, музичка педагогија прибјегава де471
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таљном приказу живота његовог ствараоца и представљању његове личности и карактерних особина у сврху разумијевања и тумачења његове умјетничке замисли.
Неповољан уплив Вагнерове личности у рецепцију његовог дјела
За разлику од реномираних умјетника њемачко-аустријског подручја, као што су: Бах, Моцарт, или Бетовен, чије стваралаштво нико не оспорава, импресиван опус Рихарда Вагнера до данашњег дана не ужива неподијељену наклоност и разумијевање публике. „Најчвршћи доказ Шекспировог средишњег положаја у енглеској књижевности, или Дантеа у италијанској јесте чињеница да их нико не оспорава. Вагнерова тежња да апсолутној превласти није прихватљива због чињенице да је глазбени свијет не
прихваћа једногласно“ (Голдинг 2004: 140).
Историја музике расвјетљава поједине сегменте из Вагнеровог живота које отварају слику о карактерним особинама личности и поступцима
њемачког генија у одреёеној животној констелацији. Кад је својевремено
изгубио мјесто диригента опере у Риги (1839), Вагнер бјежећи од повјерилаца одлази у Париз. У тешкој борби за егсистенцију био је принуёен да
ради послове испод свог нивоа. Писао је аранжмане, шансоне и новинске
чланке. У том периоду финансијску и моралну подршку пружили су му јеврејски умјетници Самуел Лерс и Ђакомо Мајербер. Лерс му је пружио
драгоцјену граёу упознавши га са легендама о Лоенгрину, Танхојзеру и
Варбуршком рату. Мејерберов утицај видљив је у раним Вагнеровим операма, а у годинама кризе срдачно га је дочекао и несебично му пружао
стручне савјете. Много касније у свом памфлету Јеврејство у музици, Вагнер је показао незахвалност према Мајерберу. Претпоставља се да је видљиво презрив однос према Јеврејима проистекао из кризе личног идентитета. Постоји озбиљна индиција да је Вагнеров прави отац јеврејски глумац из Дрездена Лудвиг Гајер.
Криза идентитета која је раздирала Рихарда Вагнера, инспиративно
је дјеловала на маёарског писца Золтана Харшањија, који је свој роман
„Маёарска рапсодија“ посветио животу Франца Листа. Полазећи од историјских података да је Лист био близак Вагнеров пријатељ, и да се много
пута личним аранжирањем и виртуозним извоёењем залагао за промовисање Вагнерове музике, Харшањи је кроз драматично Листово размишљање
приказао аналитички приступ Вагнеровом дјелу прожет узрочно-посљедичним везама са личношћу и поступцима самог Вагнера, који може бити
илустративан у тумачењу Вагнеровог мотива при избору садржаја својих
опера: „Овај човјек зна да му је поријекло неизвјесно. И душу му нагриза
ужас од жуте белеге. Мучи га и разара сумња да је Јеврејин. Отуд потиче и
његов антисемитизам. Хоће да буде већи хришћанин од хришћана и да би
отклонио пажњу од те болне тачке, покушава да се правда пред самим собом. Отуд потиче она његова подсвесна чежња за чаробним напитком који
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пружа потпуни заборав. Тетралогија обилује чаробним напицима, а има га
и у Тристану. Лик Холанёанина луталице већ је сам по себи сличан вечном
Жиду. Лутајући морнар, Ахасвер пучине, мора да наёе жену која га воли
изнад свега, јер само она може да га спасе од ужасног проклетства. Није ли
то потајна жеља Јеврејина, који тражи спокојство у крилу жене која га неће
напустити ма шта се дознало о њему? А Лоенгрин? Није ли сам Вагнер Лоенгрин, који жени каже: `Воли ме и ја ћу те усрећити, али ме не питај за поријекло, јер би то био крај наше чаробне љубави`. Зар Танхојзер није душевно оличење растројеног човјека у коме се источњачка похота бори са
бестелесним, продуховљеним идеалом хришћанства? А зар цела тетралогија није најснажнија одбрана аутора у читавој светској књижевности, одбрана од шајлоковског духа који наслућује у сопственој души? Колико много
одају и сами детаљи: зар није очигледно да је Вагнер напао Гајера, у тренутку када Зигфрид силом испитује Мимеа, подлог и закржљалог патуљка
о свом поријеклу? А када новинском чланку написао расправу о јеврејским
композиторима, зар није тиме хтео да узвикне: `нека цео свет зна да ја не
спадам меёу њих`“ (Харшањи 1957: 418).
Радећи на опери Тристан и Изолда, Вагнер је запао у финансијску
оскудицу. Премијера је ипак одржана у Минхену 1865. год., под диригентском палицом његовог пријатеља и обожаваоца Ханса фон Билова. Судбина је хтјела да се кроз срдачну умјетничку сарадњу двојице врсних музичара, Вагнер сретне са Козимом фон Билов, иначе кћерком Франца Листа.
Фатална љубав много старијег умјетника и удате жене и мајке четворо дјеце изазвала је скандал у Минхену.
Поступци из личног живота њемачког умјетника очито су допринијели варљивом и парадоксалном ставу публике према његовом дјелу.
„Рихард Вагнер је лагао, варао, заводио туёе супруге, разарао обитељи и
издавао пријатеље. Није подносио Жидове, католике и Французе. Нико у
свијету глазбе није имао већи его од њега. Био је, дакако, и невјероватан
глазбени гениј. Вагнера није било могуће вољети, но, готово да једнако тако није било могуће порећи његову генијалност. Стручњаци се готово једногласно слажу да је посједовао пресудно важну значајку којом је надокнаёивао остале недостатке: вјеру у себе и глазбу коју ће створити, без обзира
на изгледе, препреке, мишљења и приговоре других“ (Голдинг 2004: 138).
Индикативно је и мишљење француског импресионисте Клода Дебисија. У младости је изражавао дивљење према Вагнеру, да би касније
подстакнут Вегнеровим поступцима и мегаломанској склоности промијенио став: „Не увиёате ли да је Вагнер, са свом својом силном моћи, завео
глазбу на погубне, слијепе стазе“ (Голдинг 2004: 144).
Постхумни третман према њемачком генију разграничио је естетски суд од моралног. С обзиром да је Вагнер био омиљени Хитлеров композитор, звуци Мајстора пјевача редовно су употпуњавали скупове национал-социјалистичке партије. Тако су тридесетих година прошлог вијека
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германске теме које је Вагнер у своје вријеме помно проучавао одјекивале
равноправно са ратоборним духом химне Deutchland uber Alles.
Спорни текст Јеврејство у музици композитора умрлог давне 1882.
год. актуелизовао се у пуном сјају када је мрачни дух нацизма у њему нашао додирне тачке. У даљем слиједу догаёања, Вагнерово одушевљење
према народу (das Volk) и презир према свијету (das Publikum), изражени у
поменутом тексту, имали су кобне посљедице. Због измеёу осталог, и антисемитских инсинуација, над Вагнером као умјетничкој личности надвила
се сумња и негативан став које није могуће ни оправдати нити одбацити.
То је један од главних разлога зашто његово дјело ни до данас не ужива
компактну склоност музичког свијета.
Након Вагнерове смрти, Ниче га је назвао композитором будућности. Стручни приступ савремене музичке критике такоёе посеже за особинама његове личности: „Вагнеров је его такав да не би било претјерано рећи како је себе сматрао богом. Писао је свете списе ријечима и нотама (који ће временом бити скупљени у десет опсежних свитака прозе и још двадесет свитака писама). Потакао је изградњу властитог храма у Бајројту, у
којему ће се славити његова дјела и штовати његов лик. Одбацивао је све
оне који нису прихваћали његову божанску природу. Но, његов се егоизам
темељио на генијалности, а глазба након њега није више није била као прије“ (Голдинг 2004: 140).
Закључак
И поред тога што је остао у сјећању и као омиљен и као омражен,
Вагнер је маркирајући изразито германски склоп физиономији опере, много урадио за њемачку оперу.
Постоји више разлога због којих Вагнерова опера, и поред неоспорне вриједности, нема интернационалну подршку: тежина њемачког језика који је Вагнер фаворизовао, непознавање њемачких митова и легенди,
превелика димензија садржаја и трајања опере, као и свих техничких садржаја које је импутирао физиономији опере. „Музика, искрено и јасно говорећи, а насупрот владајућем а погрешном уверењу, нимало није универзална уметност: оно што је од овог посебног вида људске делатности универзално, општечовечанско, то су само многи и веома разноврсни типови и системи музичких језика на земљиној кугли, многе и разне музике света, музике разноликих култура и цивилизација“ (Стефановић 1986: 56).
И у самој Њемачкој, Вагнеру никад није указан пијадестал аналоган
Баху, Бетовену или Моцарту, иако његов гениј нико није оспорио. Идеална
комбинација имагинације, разума, духа и укуса, коју је Вагнер посједовао,
усмјерила је његово дјело у нове и непознате просторе, превазилазећи домете умјетности свог времена.
Културолошки релативизам негира постојање апсолутне вриједности умјетничког дјела. Дуготрајне вриједности валидне су у одреёеним
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културно-историјским епохама, које опет морају посједовати одговарајуће
вриједносне системе. У сваком случају, и за Вагнеровог живота и послије
Вагнера постојала је одреёена публика која је компетентна да комуницира
са формом и дометима његове музике, тј. да проникне у њену умјетничку
вриједност. Уосталом, аргумент већине и општа сагласност, уопште нису
пресудни у вредновању умјетности. Показало се да приступ бити Вагнерове музике, који полази од анализе личности и поступака Вагнера, имплицира негативан став према његовој умјетности, бацајући сјену на њену вриједност. С обзиром да је иза Вагнера остало мноштво импресивних дјела,
према латинском цитату Littera scripta manet (написано слово остаје), расвијетљавање праве природе и мотива у његовој умјетничкој креацији биће препуштено суду времена.
Тешко је рећи шта представља пут и даљу перспективу опере послије Вагнера. Опера је од самог почетка мултимедијални жанр који је саздан на преплитању измеёу визуелног (драма) и аудитивног (музика) ефекта. Нажалост, у данашње вријеме визуелни доживљај је доминантан у опери. Чак су и стручни прикази усмјерени прије свега на све оно што се види, а тек онда на оно што се чује. Никакво чудо, јер брз и стресан темпо савременог живота у континуираном окружењу са инвазивном експанзијом
медија почев са радијом и телевизијом, затим филмовима, и на крају и интернетом, наводи на то. Ипак, послије много времена Лондонска краљевска опера најављује премијеру Прстена Нибелунга у наредној сезони. Могуће је да је намјера и жеља организатора мотивисана тежњом да се публика посредством дуготрајне опере дуже задржи у сасвим другом свијету.
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ОСВРТ НА ПРИПОВЈЕДНЕ ПОСТУПКЕ У
ЊУЈОРШКОЈ ТРИЛОГИЈИ ПОЛА ОСТЕРА
1. Увод
Њујоршка трилогија представља прво прозно дјело Пола Остера из
домена фикције (претходи му аутобиографска књига Откривање самоће).
Три мини-романа од којих је ово дјело састављено објављена су појединачно током 1985. и 1986. године, док је прво интегрално издање Њујоршке
трилогије објављено 1987. године. Будући да су, као такви, они релативно
независни један од другог, у даљем тексту ће се посматрати одвојено, те ће
бити ријечи о сваком од њих посебно, а потом ће услиједити закључно, обједињујуће разматрање у којем ће бити ријечи о њиховим заједничким карактеристикама, уз одломке из осврта на Трилогију од стране самог Остера.
2. Град од стакла
Мини-роман Град од стакла (1985), први дио Њујоршке трилогије,
доноси причу о Данијелу Квину, писцу који се након погибије супруге и
сина повукао из јавности и наставио писати криминалистичке романе под
псеудонимом, проводећи остатак времена у бесциљним шетњама Њујорком. Након што се, приликом јављања на погрешан телефонски позив,
представља као онај коме је позив заиста био упућен (приватни детектив
по имену Пол Остер), Квин бива ангажован у својству детектива од стране
Питера Стилмана Јуниора и његове жене Вирџиније. Питер Јуниор је у дјетињству, након смрти мајке, био подвргнут стравичном експерименту свог
оца, који га је девет година држао затвореног у затамњеној соби и без икаквог контакта са спољним свијетом, у нади да ће дјечак проговорити „божијим“ језиком. Тај експеримент оставља трајне посљедице на психу Питера Јуниора, док отац, након што је откривено шта је радио, бива смјештен у
менталну институцију. У тренутку када је дошло вријеме да он изаёе, Питер Јуниор и Вирџинија плаше се да ће отац поново покушати наудити Питеру, или га чак убити, те ангажују детектива да га прати од тренутка доласка у град. Квин (алиас „детектив Пол Остер“) прихвата задатак и досљедно га спроводи, пратећи даноноћно Стилмана који лута по улицама Њујорка. Претходно се упознаје и са његовим научним радом из књига које је
овај објавио, као и идејама које су га одвеле у лудило. Приликом праћења,
Квин сваки детаљ који сматра битним записује у црвену свеску. У неколи*
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ко прилика чак и прилази Стилману старијем и с њим разговара, представљајући се различитим именима, што овај не региструје. Меёутим, једног
дана Стилман изненада нестаје, као и Вирџинија и Питер Јуниор. Не знајући шта да ради, Квин одлучује да пронаёе правог „детектива Пола Остера“,
али налази само Пола Остера писца, у чијем дому проводи угодно вече. Након тога, не знајући шта даље да учини, Квин налази згодно мјесто у пролазу преко пута куће Стилманових и одлучује да из њега прати кућу. На
том мјесту остаје током наредних неколико мјесеци, постепено се све више
лишавајући сна и хране. Када му понестане новца, Квин напушта своју позицију и покушава се вратити у нормалне токове живота, али у телефонском разговору са „Полом Остером“ открива да се Питер Стилман старији
убио прије више од два мјесеца. Вирџинија и Питер Јуниор су нестали, а
стан у коме је живио издат је неком другом. Квин одлази у кућу у којој су
живјели Стилманови и ту проводи неко вријеме и након тога му се губи
сваки траг.
Оваква прича представљена је комплексним наративним дискурсом, у коме доминира приповиједање у трећем лицу, гдје наратор у први
мах изгледа смјештен изван свијета приче, мада је читалац већ на првој
страни свјестан његовог присуства, исказаног употребом првог лица множине (Остер 1999: 9). Приликом читања, убрзо се долази до спознаје да наратор није апсолутно свезнајући, већ да су информације којима располаже
везане искључиво за Квина, његове акције, дјеловања, размишљања и психичка стања. Наратор то додатно наглашава, пребацујући фокализацију са
себе на Квина неколико пута током нарације. У примјеру који слиједи може се видјети на који начин Квин доживљава појаву Питера Стилмана приликом њиховог првог сусрета.
„Питер Стилман је ушао у собу и сео у црвену плишану фотељу
наспрам Квина. Док је прилазио свом месту није проговорио ни речи,
нити је ичим показао да је приметио Квиново присуство. Чинило се да
чин преласка с једног места на друго захтева сву његову пажњу, као да
би због неразмишљања о ономе што ради, могао постати непокретан.
Квин никада није видео да се неко креће на такав начин, и одмах је
схватио да је то иста она особа с којом је разговарао телефоном. Тело
је радило готово исто што и глас: налик на машину, у трзајима, варирало је од спорих до брзих покрета, круто а опет изражајно, као да су му
функције биле неисправне, није у потпуности било у складу с вољом
која га је покретала. Квину се чинило да Стилманово тело дуго времена није било коришћено и да је све функције морало да учи из почетка,
тако да је кретање постало свесни процес, а сваки покрет изломљен на
делове потпокрета, чији је резултат био губитак сваког склада и спонтаности. Као када би марионета покушала да се креће без канапа“
(Остер 1999: 19).
Претходни примјер осликава на који начин и у којој мјери наратор
има увид у Квинове ставове и начин размишљања, као и степен детаљности у коме се такав увид приказује у форми текста. Квинов доживљај Пите478
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ра Стилмана детаљан је и свеобухватан, те се истовремено бави и његовим
физичким изгледом (појавом) и психичким стањем које се из такве (описане и доживљене) појаве може наслутити. Језик који наратор користи у потпуности је у функцији што детаљнијег описивања. Вријеме и радња као да
су се заледили, док наратор кроз Квина, као својеврсну камеру, проучава
Стилмана од главе до пете и описује оно што види. Тај опис, истовремено,
представља увод и припрему за приказ Стилмановог стања свијести „из прве руке“ (дословним цитирањем самог Стилмана) до кога у тексту долази
нешто касније.
Такоёе, као својеврсно одступање од перспективе и дистанце коју
намеће приповиједање у трећем лицу, у тексту наратива се на неколико
мјеста појављују дијалози, као директно пренесени разговори Квина са
другим ликовима из романа, који су у наративу постављени и распореёени
на мјестима кључним за радњу приче (телефонски разговор са Стилманом
Јуниором, а потом и разговор с њим и Вирџинијом у њиховој кући, разговори са Вирџинијом приликом подношења извјештаја о праћењу Стилмана
старијег, разговори са Стилманом, „Полом Остером“ и други). Са приповједне стране, нарочито су упечатљиви и занимљиви разговор Квина са
Стилманом Јуниором у његовој кући, гдје је Стилманов говор забиљежен у
форми својеврсног тока свијести који је у писаној форми реализован тако
да прикаже у којој мјери је очев експеримент оставио посљедице на Питерове способности говора и резоновања, и разговори са његовим оцем, у којима овај излаже своје луёачке идеје.
„Некада давно били су мајка и отац, тога се уопште не сећам. Они
кажу: мајка умрла. Ко су они, не знам да кажем. Извињавам се. Али
они то кажу.
Онда, нема мајке. Ха, ха. Мој смех је сада такав, стомак ми пуца од
брбљања. Ха, ха, ха. Велики отац каже: нема везе. Са мном. Односно, с
њим. Велики отац великих мишића, и бум, трас, бум. Без питања сада,
молим.
Ја кажем оно што они кажу јер ја не знам ништа. Ја сам само сироти Питер Стилман, дечак који се не сећа. Бхууу, бхуу. Хоћу-нећу. Блесолуд. Извињавам се. Они кажу, они кажу. Али шта каже сироти мали
Питер? Ништа, ништа. Никад више.
То је било. Мрак. Велики мрак. Мрачни велики мрак. Они кажу: то
је била соба. Као да ја о томе могу да причам. Мислим, о мраку. Хвала.
Мрак, мрак. Девет година. Ни једног јединог прозора. Јадни Питер
Стилман. И бум, трас, бум. Гомиле каке. Језера пи-пија. Несвест. Извињавам се. Нем и наг. Извињавам се. Никад више.
Дакле, био је мрак. Кажем вам. Била је храна у мраку. Јео је рукама. Извините. Мислим, Питер је јео. А ако сам ја Питер, тим боље.
Тачније речено, тим горе. Извините. Ја сам Питер Стилман. То није
моје право име. Хвала“ (Остер 1999: 21).
Наведени одломак може се посматрати на неколико нивоа. На првом од њих могуће је видјети разломљени и хаотични начин на који Питер
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Стилман размишља и говори, али и то да је он, дјелимично или потпуно
свјестан стања у коме се налази, као и дехуманизације и губитка идентитета којима је био изложен, што се на њега одражава у толикој мјери да чак
негира и своје властито име. На другом нивоу, пажљиво ишчитавање и повезивање одломака његових мисли показује детаље злостављања и бруталног експеримента који је отац на њему спроводио, засноване дјелимично на
фрагментима његових сјећања, а дјелимично на ономе што је о томе чуо од
других, након што су га ослободили. Коначно, трећи ниво, односно сама
наративна реализација Стилманове приче функционише као низ кратких
сцена, блијесака неповезаних мисли и дешавања које, с једне стране, готово да задржавају самосталност, док с друге читаоцу служе да из њих сложи
(конструише или реконструише) потпуну слику (причу) о узроцима, току и
посљедицама експеримента који је Стилман старији спроводио на Стилману млаёем.
Будући да су на два мјеста у тексту наратива појављују и одломци
из „црвене свеске“ у коју Квин евидентира своја запажања док прати Стилмана, при чему је први од њих чак писан у првом лицу, читаоцу је јасно да
је наратор на неки начин дошао у додир са свеском, што бива дефинитивно
потврёено у дванаестом поглављу, гдје се наратор (по други пут, сада у
трећем лицу) представља читаоцу и објашњава на који начин је сазнао причу о Квину и дошао у посјед црвене свеске, упоредо резимирајући остатак
приче о Квину, у виду убрзаног наратива који покрива догаёаје од тренутка
када је Квин је почео своје осматрање испред куће Стилманових, па до тренутка када је нестао, завршавајући кратким освртом на проналажење свеске у кући Стилманових и својеверсним рекапитулирањем романа од стране наратора (писаним у првом лицу и фокализованим кроз наратора), гдје
се дефинитивно појашњава (потврёује) да је читав роман настао на основу
Квинових записа из црвене свеске које је наратор слиједио у оној мјери у
којој је то могао (Остер 1999: 118-119).
Динамици наратива, свакако, доприносе бројни процијепи који постоје у наративу, при чему неки од њих бивају попуњени у даљем тексту,
док други остају отворени, недовршени и препуштени машти читаоца. Поједини процијепи могу се посматрати као кључна мјеста у наративу, будући да од њих зависи и даљи ток приче и могућности интерпретације. Такви
процијепи су: поступци и стварне намјере Стилмана Сениора, укључујући
и „облике“ које заузимају оловком исцртани схематски прикази његових
лутања и које Квин идентификује као низ слова „THE TOWER OF BABEL“
(Вавилонска кула), објективно сагледавање Квиновог психичког стања, нестанак Стилманових и Квиново ишчезавање. Посљедњи дани описани у
свесци које Квин проводи у кући Стилманових, такоёе су својеврстан процијеп у наративу који лебди на граници измеёу стварног и нереалног, односно измеёу будности и халуцинације. Може се рећи да према крају наратива долази до нагомилавања процијепа који остају отворени, што је у роману наратор оправдао недостатком адекватних информација у црвеној све480
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сци. Дјелујући истовремено и на нивоу питања и на нивоу очекивања, процијепи константно подстичу читаоца на размишљање о даљем току приче,
и на оба нивоа остају само дјелимично испуњени, тако да се може рећи да
се Град од стакла завршава релативно отвореним крајем, који, практично,
обиљежавају ишчезавања главних ликова без икаквог додатног објашњења.
Једино објашњење које је дато, како је већ поменуто, јесте оно о изворима
и настанку самог наратива. Ишчекивања која произлазе из жанровске (детективске) природе романа, такоёе остају изневјерена.
Поред основне линије наратива, која, мање-више, хронолошки прати причу (уз неколико дигресија и реминисценција), свакако је неопходно
поменути и бројне интертекстуалне елементе који су у наративу присутни.
Неки од њих служе да појасне поступке или саме личности појединих ликова, док други доносе пратеће, успутне наративе који немају директне везе са главним наративом, или је та веза јако посредна.
Меёу интертекстуалним елементима постоје они који су аутореференцијални, односно везани за свијет приче (односно текстове које је написао неко од ликова), али и за свијет нарације (будући да се наратор, који у
већем дијелу романа дјелује на тај начин што описује ретроспективно догаёаје у којима лично не учествује, на самом крају, чином проналажења црвене свеске и самим писањем романа на основу ње, на извјестан начин укључује у сам наратив и почиње говорити „из приче“); док су, с друге стране,
присутни интертекстуални елементи из текстова насталих у „стварном“
свијету, изван фикцијских оквира приче и наратива.
Након што се повлачи из свијета писања, Данијел Квин објављује
криминалистичке романе под псеудонимом Вилијам Вилсон, што је лик из
истоимене приче Едгара Алана Поа „у којој се ученик и његов двојник (или
алтер его) такмиче док не униште један другог“ (Браун 2007: 51-52). Главни лик тих романа, детектив Макс Ворк, за Квина представља начин да и
даље живи у свијету који га окружује. Наратор то описује овако: „Ако је
Квин дозволио себи да нестане, да се повуче у сигурност чудног и затвореног живота, Ворк је настављао да живи у свету других, и што се више чинило да Квин нестаје, то је Ворково присуство у том свету постајало упорније“ (Остер 1999: 14). Он је отјеловљење чврстине, сигурности, одлучности, борбености и животности, свих оних особина које је Квин у себи потиснуо или изгубио након смрти супруге и сина, а његови подухвати представљају фикциону компензацију за повучени, мирни и дјелимично бесциљни
начин живота којим Квин живи.
Интертекстуални елементи изузетно битни за наратив могу се пронаћи и у дијеловима текста који описују природу експеримента који је
Стилман старији извршавао над својим сином и религиозне идеје које су до
експеримента и довеле. Фокализирајући кроз Квина, наратор доноси више
примјера сличних експеримената који су се јављали током историје у
„стварном“ свијету, до којих је Квин дошао раније, истражујући за неки од
својих радова. Много значајније „штиво“, чији је приказ дат у оквиру нара481
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тива, представља књига Питера Стилмана старијег под насловом Врт и кула: ране визије Новог света, коју Квин проучава у библиотеци припремајући се за праћење Стилмана. Приказ појашњава сложен је спектар мисли,
идеја и религијских виёења која су Стилмана напослијетку и довела до
идеје о трагању за божјим језиком и суровог експеримента којем је Стилман подвргао свог сина. Стилман иде чак толико далеко да измишља фиктивни лик бостонског свештеника Хенрија Дарка из 17. вијека и уводи га
(успјешно!) у свој рад као стварну историјску личност, приписујући му, суштински, своје властите ставове и идеје (што признаје Квину приликом
једног од сусрета).
И два раније поменута одломка из црвене свеске, која наратор у дословном облику „уграёује“ у наратив, могу се посматрати као интетекстуални, будући да је њихов аутор сам Квин, а не наратор, те као такви доносе
диретан увид у Квинов начин посматрања, размишљања и дјеловања. При
томе је нарочито значајан први од њих, писан у првом лицу, гдје Квин говори о личним импресијама и размишљањима у вези са старијим и млаёим
Стилманом, али се осврће и на властито психичко стање и кризу идентитета, док други доноси слику живота на улицама Њујорка кроз кратке приказе ликова које Квин сусреће у пролазу. У наставку текста слиједи дио из
првог одломка из црвене свеске.
„Стилманово лице. Или: Стилманово лице како је изгледало пре
двадесет година. Немогуће је знати хоће ли сутрашње лице подсећати
на ово. Извесно је, ипак, да ово није лице лудака. И није ли ово пуноважна изјава? Оно се, барем мојим очима, чини доброћудним, ако не и
недвосмислено пријатним. Чак наговештај благости око усана. Више
него вероватно плаве очи, готово водњикаве. Већ тада слаба коса, сада
вероватно опала, а оно што је остало, седо или чак бело. Необично препознатљиво: медитативан тип, без сумње напет, неко ко можда муца,
бори се са собом да бујицу речи које му иду са усана обузда (...)
Сетити се какав је осећај носити одећу других људи. С тим почети,
чини ми се. Под претпоставком да морам. У стара времена, пре осамнаест, двадесет година, кад нисам имао новца, пријатељи су ми давали
ствари да обучем. Џејов стари капут с колеџа, на пример. И чудан осећај који сам имао, као да улазим у његову кожу. То је вероватно почетак.
А затим, најважније од свега: подсећати се ко сам ја. Подсећати се
ко би требало да јесам. Не мислим да је ово игра. С друге стране, ништа није јасно. На пример: ко сте ви? И ако мислите да знате, зашто
настављате да лажете. Немам одговор. Све што могу да кажем јесте:
слушајте ме. Моје име је Пол Остер. То није моје право име“ (Остер
1999: 40-41).
Читав одломак представљен је у форми кратких, прецизних али често непотпуних реченица – својеврсних теза које су, упркос томе, богате
детаљима и личним дојмовима. То се нарочито односи на први дио у коме
се описује изглед Стилмана старијег на основу фотографије старе двадесет
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година. У другом дијелу текста присутно је Квиново подсјећање на ствари
које сам о себи не смије заборавити, као и својеврсно обраћање самом читаоцу, у оба случаја у функцији приказивања нестабилности и промјењивости идентитета. Репортерска комбинација презента и инфинитива која се
јавља у одломку доприноси динамици самог текста и утиску убрзаности и
дјелимичне хаотичности у самом Квиновом уму и мислима који је пренесен на папир црвене свеске.
Меёу интертекстуалним елементима везаним за писце и дјела из
„реалног“ свијета, који се јављају у оквиру наратива, поред већ поменутог
омажа Поу кроз Квиново узимање имена лика из његове приче за псеудоним, у тексту се помињу и други амерички писци (иначе омиљени писци
самог Пола Остера): Херман Мелвил и Хенри Дејвид Торо. Веома занимљив дио текста је и дискусија до које долази приликом Квинове посјете
„Полу Остеру“ (писцу), када овај разматра питање ауторства у Сервантесовом Дон Кихоту.
Простор у коме се одвија роман Град од стакла је град Њујорк, док
је само вријеме одреёено искључиво трајањем радње приче, које је дјелимично представљено у наративном дискурсу, док апсолутне временске одреднице нису нигдје назначене. Њујорк представља „неисцрпан простор,
лавиринт бескрајних корака“ (Остер 1999: 9), а кретање његовим улицама
доноси стално нове изазове и збивања. С тим у вези је и један од главних
мотива романа: кретање. Оно је основа Квинових дневних рутина, које га
спречавају да потпуно изгуби вољу за животом и властити идентитет. С
друге стране, за Стилмана старијег, по изласку из менталне установе, кретање улицама Њујорка представља једину могућност да разраёује и прикупља доказе и граёу за своје теорије о језику. Коначно, онемогућавање и
спречавање кретања је великим дијелом довело до трајног менталног обољења његовог сина Питера. У блиској вези са мотивом кретања јесу и покушаји попуњавања већ наведених процијепа у наративу, као и откривања
истина. Другим ријечима, у највећем броју случајева се, управо, кроз кретање потпуно или дјелимично откривају појединости и детаљи који освјетљавају одреёене дијелове приче.
Питање до кога свакако долази након читања овог мини-романа јесте поузданост и кредибилитет наратора. У том смислу, у оквиру романа,
наратор се јасно оградио тврдњом да је свој наратив сачинио искључиво на
основу записа из Квинове црвене свеске, на коме није чинио никакве накнадне интервенције: „Следио сам црвену свеску што сам подробније могао, и кривицу за све нетачности у причи треба приписати мени. Било је
тренутака кад а сам налазио на текст који није било лако дешифровати, али
дао сам све од себе и уздржао сам се од било каквог тумачења. Црвена свеска, дакако, представља само половину приче, што ће схватити сваки пажљивији читалац“ (Остер 1999: 119).

483

Дарко М. Ковачевић

3. Духови
Кратки роман Духови (1986), као други саставни дио Њујоршке
трилогије, доноси причу о приватном детективу по имену Блу кога извјесни Вајт ангажује да даноноћно прати и надзире особу по имену Блек, и у
ту сврху му обезбјеёује стан који се налази преко пута Блекове зграде и чији прозор гледа на Блеков. То праћење и надзирање почиње 3. фебруара
1947. (што је, иначе, датум роёења Пола Остера) и траје неколико година,
током којих се Блу најприје у потпуности одваја од живота који је до тада
водио, тонући у самоспознају и дневне рутине, потом настоји и успјева успоставити контакт са Блеком (при чему увиёа да су Блек и Вајт, особа која
га је ангажовала и која му плаћа, у ствари једна те иста особа) те, коначно,
одлази у Блеков стан, убија га и одлази у непознато.
Једна оваква прича, која у основи има жанр и стилске карактеристике детективског романа, доноси се кроз наратив којим доминира приповиједање у трећем лицу презента од стране наратора који се налази изван свијета приче и своје присуство објелодањује тек на самом крају, прелазећи на
приповиједање у првом лицу док разматра куда је Блу могао отићи из Блековог стана.
Меёутим, током читања, лако се уочава да наратор није апсолутно
свезнајући, већ да располаже само оним информацијама које су везане за
Блуове акције, размишљања и психичка стања, будући да је све што се дешава у роману фокализовано кроз Блуа. Такоёе, на кључним мјестима унутар наратива појављују се и дијалози, који нису обиљежени наводним знацима: Блуов разговор с Вајтом приликом преузимања посла, три разговора
измеёу Блуа и Блека (на улици, у ресторану и у стану), те разговор у Блековом стану прије него што га Блу убије.
Највећи дио наратива посвећен је ономе о чему Блу размишља док
прати и надзире Блека. Оно што, испочетка, посматра искључиво као плаћени посао, за Блуа постаје животно питање, нешто што је нераскидиво везано с њим самим. Током времена које проводи као Блекова сјенка, Блу
успијева са се са њим саживи, истовремено преиспитујући и анализирајући
свој досадашњи живот и самог себе. Његова примарна преокупација постаје размишљање о властитом животу, као и о дјевојци коју назива „будућа
госпоёа Блу“. Једно од таквих размишљања, у којима наратор детаљно и
исцрпно улази у Блуов ум, мисли и унутрашњи свијет, приказујући га као
апсолутни познавалац, дато је у наредном одломку:
„До сада, Блу није имао много прилике да седи непомично, и у тој
новој доколици као да је нешто изгубио. Први пут у животу, он схвата
да је препуштен самом себи, без ичега за шта би могао да се ухвати,
или чиме би могао да разликује један тренутак од наредног. Никада
није превише размишљао о свету који носи у себи, и премда је одувек
знао да је ту, тај свет је остајао непозната величина, неистражена па
стога и мрачна, чак и за њега самог. Колико се сећа, површином ствари
се кретао брзо, задржавао пажњу на њима тек толико да их примети,
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проценио би једну па би прешао на другу, и одувек је налазио задовољства у свету као таквом, не тражећи од ствари ништа више осим да
буду ту. До сада оне то и јесу биле, јасно урезане и на светлу дана, тако савршено идентичне саме себи и ничем другом да никада није имао
потребе да пред њима застане или их два пута осмотри. Сада, изненада, кад му је свет на известан начин одузет, и кад се све што може да
види углавном своди на нејасну сенку по имену Блек, он хвата себе како размишља о стварима какве му раније никада нису падале на ум, и
то такоёе, почиње да га брине. Ако је размишљање можда прејака реч
у овом тренутку, можда неки умеренији израз – шпекулисање, на пример – не би био далеко од истине. Шпекулисати, од латинског спецулатус, што значи огледало. Јер, док шпијунира Блека преко пута, Блу
као да гледа у огледало, и уместо да једноставно посматра другог човека, он схвата да посматра и себе самог“ (Остер 1999: 130-131).
Одломак приказује како, усљед статичности задатка који му је дат,
Блу, иначе човјек од акције без пуно прилика да се замисли над својим животом, сада одједном бива доведен у ситуацију да почне да размишља и да
са занимањем посматра свијет око себе. Другим ријечима, то што посматра
Блека чини да Блу истовремено почне посматрати и себе самог. Као што се
може видјети, Блуова размишљања наратор приказује изузетно детаљно у
богатим и сликовитим реченицама из којих је готово у потпуности одстрањена акција на такав начин да су углавном у функцији описивања стања,
што је у директној супротности са представом о Блуу коју намеће наратив
који претходи наведеном одломку.
Меёутим, током самог надзирања Блу се у потпуности отуёује и од
своје дјевојке и од живота који је до тада живио (налазећи утјеху у одласцима у биоскоп и повременим сусретима са проститутком по имену Вајолет) и центар његовог свијета постају, с једне стране, свакодневно посматрање Блека и његових навика, заједно са писањем седмичних извјештаја о
томе за Вајта, а с друге – сјећања на старе случајеве на којима је радио са
својим ментором по имену Браун и разне приче којих се присјећа или о којима чита у детективским часописима којима прекраћује вријеме док мотри
на Блека. Припремање и писање седмичних извјештаја за Блуа представља
својеврстан ритуал, коме приступа изузетно одговорно и озбиљно, али током кога, усљед недостатка довољног броја тачних информација, почиње
разраёивати разне теорије о узајамним односима измеёу Блека и Вајта и самој природи посла који му је повјерен, при чему се суздржава од тога да их
убаци у извјештаје. Такоёе, он се сјећа ранијих случајева које је успјешно
ријешио са својим ментором Брауном (тзв. случаји „Редмен“ и „Греј“) и
чак му се писмом обраћа за савјет у вези са најновијим случајем, али Браун
у свом одговору вјешто ескивира пружање било какве помоћи.
С друге стране, Блу размишља о разним причама до којих долази
(или је раније дошао) из различитих извора (чланак о неријешеном убиству
дјечака, прича о дјечаку који је двадесет година након очеве погибије пронашао његов леш у Алпама, прича о оцу и сину – пројектантима Бруклин-

485

Дарко М. Ковачевић

ског моста) и те приче постају дио његове усамљеничке стварности у толикој мјери да се са ликовима из њих он чак, дјелимично, и поистовјећује, а
слике и исјечке везане за њих држи залијепљене на зиду стана из кога надзире Блека. Блу, такоёе, разматра и два филма која је претходно одгледао у
биоскопу (Сјенка прошлости и Живот је лијеп) и која у великој мјери утичу на његово размишљање.
Све наведено наратор доноси истим тоном, у јасним, прецизним реченицама које доносе максимум информација са минимумом емоција (колико год је то могуће), али истовремено дају увид у оно како се Блу осјећа
у одреёеним моментима.
Током надзирања и праћења, Блуов и Блеков живот почињу се преплитати. Блу набавља и почиње читати књигу за коју је утврдио да је Блек
чита – Тороов роман Волден, што му најприје иде доста тешко да би, нешто касније, почео откривати њене дражи и чак се дјелимично поистовјећивати с њеним главним ликом. С друге стране, Блек, будући да је то, у
ствари, маскирани Вајт, чита оно што је Блу написао, односно извјештаје о
свом, тј. Блековом кретању и дневним активностима. Такво узајамно преплитање Блуа неминовно води у то да пожели директан сусрет са Блуом.
Њихови сусрети дешавају се укупно четири пута и, као што је већ речено, у
тексту су представљени дијалозима у којима, опет, директни говор није
обиљежен одговарајућим интерпункцијским знаковима. У тим дијалозима,
Блу и Блек разговарају о различитим темама, при чему Блу постепено увиёа да су Вајт и Блек иста особа. Нарочито је занимљив њихов први сусрет
када Блек прича о пјеснику Волту Витмену (који је, иначе, некада радио у
улици у којој Блек и Блу живе), Тороу и Хоторну. Ова три писца и њихова
дјела (Тороов Волден, Хоторнова прича Вејкфилд, на коју се Духови ослањају и која, током романа бива и препричана, те успутни осврти на Витмена) су и носиоци интертекстуалности у роману. У наставку текста слиједи
одломак из њиховог разговора о Витмену и Тороу.
„Пошто се још једном од срца насмеју, Блек наставља: А постоји и
прича о томе како је Торо дошао у посету Витмену. И та је добра.
Је л‟ и то био неки песник?
Не баш. Али је свеједно био велики писац. То је онај што је живео
сам у шуми.
А, да, каже Блу, не желећи да претерује са својим незнањем. Неко
ми је причао о њему. Тај је много волео природу. Је л‟ то тај?
Управо тај, одговара Блек. Хенри Дејвид Торо. Био је накратко дошао из Масачусетса, па је посетио Витмена у Бруклину. Али је дан пре
тога био управо овде у Оренџ стриту.
С неким посебним разлогом?
Због цркве Плимут. Желео је да чује проповед Хенрија Ворда Бичера.
Фино место, каже Блу, сећајући се пријатних сати које је провео на
трави у порти. И ја радо одлазим тамо. Многи велики људи одлазили
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су тамо, каже Блек. Абрахам Линколн, Чарлс Дикенс - сви су они пролазили овом улицом и одлазили у ту цркву.
Духови.
Да, духови су свуда око нас“ (Остер 1999: 157).
Из разговора је очито да се оба лика држе конвенционалних љубазности и, колико је то год могуће, општих мјеста, а анегдота коју Блек прича Блуу само је саставни дио тих конвенционалности, пуки начин за продужавање конверзације. Меёутим, с друге стране, управо једна од реченица
из њиховог разговора („Да, духови су свуда око нас“), која се односи на
преминуле америчке великане који су, некада, ходали истим улицама и посјећивали иста мјеста на којима су, у садашњости романа, Блек и Блу, својеврстан је лајтмотив читавог романа и основа његовог наслова.
Приликом једног од наредних сусрета, разговор Блека и Блуа је још
директнији, при чему обојица играју улоге које су преузели, тако да се
Блек представља као приватни детектив, и описује Блуу он што су, реално,
Блуове дневне и седмичне дужности и рутине.
„Оно што покушавам да кажем, вели Блек некако напрасито, јесте
то да моји изгледи да преживим нису нарочито велики. Бар не према
вашој статистици. Вероватно нису, бучно прихвата Блу. Али помислите само на све то узбуёење. Живети дуго, није све у животу, знате. Половина људи у Америци дала би десет година своје пензије да може да
живи тако како ви живите. Да решава случајеве, живи од своје довитљивости, да заводи жене, да лоше момке пуни оловом – боже, толико
тога ту има.
То је све само као бајаги, каже Блек. Прави детективски посао зна
да буде прилично досадан.
Па, сваки посао има своју рутину, наставља Блу. Али ви бар знате
да ће у вашем случају сав тај силан труд на крају довести до нечег необичног.
Понекад да, понекад не. Али углавном не. Ево, случај на коме сада
радим. Бавим се њиме већ годину дана, и не постоји ништа досадније.
Толико ми је досадно да ми се понекад чини како почињем да лудим.
Како то?
Па, замислите сами. Мој задатак је да мотрим на некога, неког ко
по мени није ни по чему посебан, и шаљем извештај о њему сваке недеље. Само то. Мотрите на тог типа и пишите о томе. И ништа више,
ёаво га однео.
Шта је ту тако страшно?
Он не ради ништа, ето шта је страшно. Само по читав дан седи у
својој соби и пише. То је довољно да човек излуди.
Можда вас заварава. Знате оно, хоће да вас успава па да крене у акцију“ (Остер 1999: 162).
Овакав обрт разговора, као и цјелокупна статична ситуација у којој
се налази пратећи Блека, Блуа готово да доводи до губитка самоконтроле,
доводи, али ипак некако успјева да се суздржи и даље игра своју улогу. С
друге стране, Блек у свом приповиједању помиње управо оне ствари које,
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приликом праћења и надзирања, Блу уочава и проживљава (постајући поступно свјестан парадоксалности ситуације у коју је стављен), тако да изгледа као да на извјестан начин исмијава Блуа.
Наредни одломак пружа одличан увид у приказ Блуових размишљања док посматра Блека кроз прозор, непосредно прије него што оде у његов
стан и убије га.
„Док се још увек бори с нежним осећањима, док говори себи да
жели да га оставе на миру, да жели једино мир и спокој, ненадано му
сине кроз свест да он ту заправо стоји већ неколико минута питајући се
постоји ли неки начин да помогне Блеку, да ли би било могуће да му
понуди руку пријатељства. То би свакако преокренуло ситуацију, размишља Блу, то би засигурно читаву ствар поставило наглавце. Али зашто да не? Зашто не учинити нешто неочекивано? Покуцати на врата,
избрисати читаву причу – није то ништа мање апсурдно од било чега
другог. Јер, чињеница је, Блу се борио до краја својих могућности. Више не може то да поднесе. А сва је прилика да не може ни Блек. Погледај га само, каже Блу себи. Он је најтужније створење на свету. И тада,
истог тренутка када изговори те речи, он схвата да у исти мах говори и
о себи“ (Остер 1999: 171-172).
Приказана размишљања, коначно, Блуа усмјеравају ка спознаји да
је и он сам, у суштини, исти такав („Погледај га само, каже Блу себи. Он је
најтужније створење на свету. И тада, истог тренутка када изговори те речи, он схвата да у исти мах говори и о себи“ (Остер 1999: 172)), што покреће низ догаёаја у коме Блу одлази у Блеков стан, разговара с њим и напослијетку га убија.
Простор дешавања мини-романа Духови највећим дијелом чине за
Остера карактеристичне собе и улице Њујорка. Што се времена тиче, оно је
представљено као згуснуто само у тренуцима који су кључни за причу, док
се, на другим мјестима, дужи временски интервали премошћују готово непримјетно, тако да само реченица или двије назначавају колико времена је
прошло. Само трајање основне радње коју обавља Блу – праћења и надзирања Блека – такоёе није јасно назначено, мада се на самом почетку каже
да ће „случај потрајати годинама“ (Остер 1999: 124).
Роман Духови као цјелина готово до самог краја поставља пред читаоца очекивања и питања, која се тичу природе и сврхе надзирања Блека
од стране Блуа, али и самог Блуа и његовог психичког стања. Иако прича
на свом крају има нешто што се по свим критеријумима може посматрати
као завршетак, већи дио питања и очекивања реално остаје неријешен и на
читаоцу је да сам изведе претпоставке и закључке. На исти начин доведена
су у питање и очекивања произашла из детективских одлика романа.
4. Закључана соба
Закључана соба (1986) трећи је од мини-романа који чине Њујоршку трилогију и према начину на који је његова прича представљена чита488
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оцу најближи је „класичној“ нарацији. Као и претходна два мини-романа, и
овај роман на извјестан начин проширује, доводи у питање, те чак и дјелимично пародира жанр детективског романа, што је видљиво и из самог наслова, који је преузет из назива једног од поджанрова детективског романа.
За разлику од његових претходника унутар Трилогије, наратор сада приповиједа из саме приче, у првом лицу и прошлом времену, као директан учесник догаёаја које описује. Централни наратив који доноси основну причу
је такав да је унутар њега смјештено више уоквирених наратива, при чему
неки од њих доносе епизоде које су се дешавале прије централног наратива
или истовремено, док други с њим нису директно повезани.
Основна прича овог романа је прилично једноставна. Наратор, неуспјели романописац али релативно успјешан писац чланака и приказа, добија писмо од Софи Феншо, супруге свог најбољег пријатеља из дјетињства у коме га она обавјештава да је Феншоу нестао и тражи сусрет. Приликом сусрета, наратор открива да је Феншоу иза себе оставио необјављен
обиман књижевни опус, чија је судбина након Феншуовог нестанка у потпуности у његовим рукама. Након читања дјела, наратор се одлучује да их
објави. Истовремено, улази у везу са Софи, која потом прераста у брак, при
чему усваја Феншуовог сина Бена. Меёутим, током наведених дешавања,
наратор добија писмо од Феншоа којим га овај обавјештава о томе да је
жив, али да га ни у ком случају не смије тражити (чак му, у противном,
пријети смрћу), и да од њега очекује да преузме бригу о његовој породици
и дјелима. Наратор не говори Софи ништа о том писму.
Како популарност Феншуових дјела расте, тако се јавља потреба за
појавом његове биографије и наратор на себе преузима задатак да је напише. Писање биографије претвара се у бјесомучну потрагу за Феншоом, током које наратор, користећи истовремено и детективске и научноистраживачке методе, готово да губи разум, при томе опасно угрожавајући своју
везу са Софи (са којом, у меёувремену, добија сина Пола, 23. фебруара
1981. године), и која, напослијетку, не даје никакав резултат.
Меёутим, током 1982. године он добија писмо од Феншоа, у коме
овај тражи да се сусрет с њим 1. априла на одреёеној адреси у Бостону. Наратор тамо одлази, али затиче Феншоа иза закључаних врата, која му овај,
поново под пријетњом смрћу, не допушта да отвори. На крају разговора, у
коме Феншоу суштински није објаснио ни разлоге свог скривања а ни разлоге због којих се крије иза врата и због којих је, наводно, прије разговора
прогутао смртоносни отров, он налаже наратору да, прије него што поёе,
узме црвену свеску која се налази у просторији и прочита је, рекавши да се
у њој налазе сви одговори. То овај и чини, али му, након што је прочита и
даље ништа не бива јасније. Роман завршава тако што наратор кида страницу по страницу из црвене књиге и баца је, док чека воз који ће га вратити
кући.
Наведену причу романа наратор, који је истовремено и (главни) фокализатор, доноси поступно и хронолошки, од момента када добија писмо
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од Софи па до разлаза са Феншуом у Бостону, приступајући догаёајима које описује истовремено и објективно и субјективно (сентиментално). Његови прикази и описи ситуација, стања и ликова исцрпни су и детаљни и не
доводе своју вјеродостојност и истинитост у питање. То се нарочито може
уочити у описима Феншоа и односа измеёу наратора и њега, као и приказима осјећања која је наратор према њему гајио.
„Сада ми се чини да је Феншоу одувек био ту. Он је место од којег
за мене све почиње, и тешко да бих без њега уопште знао ко сам. Упознали смо се и пре него што смо проговорили, док смо, као бебе, у пеленама пузали кроз траву, а када нам је било седам година већ смо изболи прсте чиодама и постали побратими за читав живот. Кад год данас помислим на своје детињство, видим Феншоуа. Он је тај који је
увек био уз мене, ко је делио моје мисли, кога бих угледао сваки пут
када бих поглед подигао са себе“ (Остер 1999: 179).
„Истина је далеко мање једноставна него што бих ја то желео. То
да сам волео Феншоуа, да је он био мој најближи пријатељ и да сам га
познавао боље него било кога другог – то су чињенице, које не може
изменити било шта што бих ја рекао. Али, то је само почетак и у мојим
упињањима да се присетим ствари онако како су се заиста одиграле,
сада схватам да сам у исто време презао од Феншоуа, да му се један
део мене одувек одупирао. Мислим да ми никада није било сасвим
угодно у његовом присуству, нарочито када смо постали старији. Ако
је завист прејака реч за оно што покушавам да кажем, онда бих то назвао суревњивошћу, притајеним осећањем да је Феншоу на неки начин
бољи од мене (...)
Већ врло рано, његов утицај био је прилично изражен. То је захватало и најмање ситнице. Ако би Феншоу копчу на каишу од панталона
носио са стране, онда бих и ја свој каиш преместио у исти положај.
Ако би се Феншоу на игралишту појавио у црним патикама, онда бих
ја, чим би ме мајка следећи пут одвела у продавницу ципела, затражио
црне патике. Ако би Феншоу понео са собом у школу примерак Робинзона Крусоа, онда бих ја исте вечери код куће отпочео са читањем Робинзона Крусоа. Нисам ја био једини који се тако понашао, али био
сам вероватно најприљежнији у томе, најспремнији да се свесно препустим моћи коју је имао над нама“ (Остер 1999: 188-189).
С једне стране, цитирани одломци пружају увид у начин на који наратор приповиједа, а с друге стране осликавају однос измеёу Феншоа и њега приказан кроз три сегмента: дружење током одрастања, које је почело
практично од роёења; својеврсну супротстављеност осјећања према Феншоу која се у наратору с временом развила, те истицање Феншоувог естетско-културолошког утицаја под којим је наратор био у младости и који га
је водио у то да га у великој мјери настоји подражавати. Наратор приповиједа субјективно из изразито личне перспективе у прошлом времену, готово хронолошки, у реченицама које нису предуге али садрже мноштво детаља, упечатљивих слика и личних доживљаја. Свака описана ситуација (догаёај или доживљај) поткријепљена је конкретним примјерима и, по потре490
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би, властитим запажањима. Сам наратив, с једне стране, даје слику сложене Феншоове личности на начин на који је наратор види, а с друге стране –
читаоцу говори много о наратору и његовим младалачким периодима несигурности и тражења властитог идентитета, који су дјелимично остали присутни чак и у зрелом добу, а на које је период проведен у Феншоовој близини остварио велики утицај.
Током приповиједања, може се уочити трансформација личности
наратора од некога ко живи релативно усамљеничким животом, преко особе која је заљубљена у Софи и чији је живот у потпуности испуњен, па до
особе чија опсесија Феншоум, његовим животом, судбином и нестанком
постаје толика да засјењује и чини небитним све друго у његовом животу.
Сам крај, сусрет са Феншоум, меёутим, оставља празнину, како за самог
наратора, тако и за читаоца, не доносећи никакво објашњење Феншуовог
нестанка, већ само загонетни текст у црвеној свесци који наратор чак и не
покушава представити читаоцу.
„Након што сам се десет минута опирао свом пориву отворио сам
сам свеску. Читао сам без престанка скоро сат времена, преврћући
странице у оба смера, покушавајући да извучем смисао из онога што је
Феншоу написао. Ако ништа не говорим о томе шта сам тамо нашао,
то је само зато што сам веома мало тога схватио. Све су ми речи биле
познате, а опет, биле су некако чудно уклопљене, као да им је крајња
сврха била да једна другу укину. Не пада ми на памет ниједан други
начин да то изразим. Свака реченица брисала је претходну, сваки пасус
чинио је следећи немогућим. Оно што је било необично је да је једини
осећај који ми је преостао о овој свесци, осећај велике луцидности. Као
да је Феншоу знао да је његово последње дело морало да подрије сва
моја очекивања. То нису биле речи човека који је жалио за било чим.
Одговарао је на моја питања постављајући нова, због чега је све остало
отворено, недовршено, на прагу новог почетка. Залутао сам већ после
прве речи, и даље сам могао да идем само нагаёајући, спотичући се у
тами, заслепљен књигом која је била написана за мене. Па ипак, осећао
сам да је испод те конфузије постојало нешто исувише вољно, исувише
савршено, као да је, у крајњој линији, једина ствар коју је стварно желео била да не успе – чак ако је тиме морао и себе да осуди на неуспех.
Могуће је, меёутим, да грешим. У том тренутку, тешко да сам био у
стању да читам било шта, и мој суд је можда искривљен. Био сам тамо,
читао сам те речи сопственим очима, а опет, тешко ми је да се ослоним
на оно што говорим“ (Остер 1999: 282-283).
Текст наведеног одломка изгледа као да је наратор и њему, у виду
повезаних реченица, записао своје мисли и осјећања током читања Феншоовог рукописа, истовремено настојећи да их представи и појасни читаоцу.
При томе је избјегнуто било какво директно помињање и цитирање текста
из црвене свеске које би читаоцу могло указати о чему се у њој говори и на
који начин. Наратор изводи коначне судове о Феншоу, али ти судови, суштински, не представљају никакав закључак нити доносе било шта што је
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заиста коначно, већ само отварају нову празнину и нови низ непознаница.
Истовремено, он изражава и сумњу у своје расуёивање и способности разумијевања и поимања у датом тренутку. Чин уништавања свеске искидањем
једног по једног листа, који потом слиједи и којим роман завршава, представља једноставно стављање (било какве) тачке на низ непознаница које
стоје отворене и коначну капитулацију наратора пред непознатим и збуњујућим слиједом догаёаја којима је (био) изложен.
Као што је већ речено, овај наратив допуњен је бројним уоквиреним наративима, различитим по обиму и важности за причу. Меёу њима,
свакако, најбитнија су два: (препричана) Софина прича о упознавању с
Феншоом и животу с њим до његовог нестанка и нараторова сјећања на
младост и одрастање уз Феншоа. Ова два наратива информацијама које
пружају попуњавају празнине које постоје у главној причи и омогућавају
да се стекне потпунији увид у односе меёу главним ликовима као и саме
њихове карактере. С једне стране, приказан је складан брак и нормалан породични живот измеёу Феншоа и Софи који ничим није указивао на било
какву могућност да ће Феншоу нестати, док је с друге стране, кроз низ детаља и приказа специфичних ситуација (одлазак на роёендан са Денисом
Валденом, Феншоово „сакривање“ у кутију и лијегање у ископан гроб,
смрт Феншоовог оца), осликано једно пријатељство које сеже у прошлост
готово до тренутка роёења наратора и Феншоа и које је у огромној мјери
обиљежило каснији живот обојице.
Посебан додатак овим наративима представља и прича о Феншоу
коју је наратор чуо од његове мајке и дијелом је препричао, а дијелом пренио дословно, гдје она даје приказ његове личности који је битно друкчији
од представе коју наратор има о њему.
„Знам колико си га волео, и колико си му се дивио. Али, допусти
ми да ти нешто кажем, драги мој. Није ти био ни до колена. Био је хладан изнутра. У њему је све било потпуно мртво и не мислим да је икада икога волео – нити једном, никада у читавом свом животу. Понекад
бих у дворишту преко пута посматрала тебе и твоју мајку – како си
знао да потрчиш ка њој и обавијеш јој руке око врата, како си је пуштао да те љуби – и ту бих, на дохвату руке, видела све оно што нисам
имала са сопственим сином. Није ми дозвољавао да га додирнем, знаш.
Од своје четврте-пете године, устукнуо би сваки пут кад бих му се
приближила. Шта мислиш, како се једна жена осећа у таквој ситуацији
– када је сопствени син презире?“ (Остер 1999: 235).
Цитирани одломак, у коме наратор дословно доноси ријечи Феншоове мајке у форми опширне исповијести, записане тако да у потпуности дочарава дјелимично испрекидани, говорни ритам излагања, приказује један
осврт на Феншоа који је, с једне стране, битно друкчији од онога што о њему приповиједа (и мисли) наратор, док, с друге стране, представља значајан допринос покушају карактеризације његовог лика на нивоу читавог романа. При томе је Феншоова мајка, као неко ко је био главни активни судионик његовог одрастања и сазријевања, несумњиво поуздан и референтан
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свједок. Обраћајући се директно наратору, као некоме ко је одрастао и сазријевао упоредо са њеним сином, у исто вријеме, у непосредној близини,
она као да се посредно обраћа самом Феншоу ријечима које се никад није
усудила изговорити, избацујући из себе оно што ју је годинама тиштило.
Истом приликом, на сличан начин описује се и чудан однос који је
Феншоу имао са својом, психички болесном, сестром Елен, коју је, практично, учинио зависном од себе.
На већини мјеста, како у главном (оквирном) наративу, тако и у наведеним уоквиреним, кључне ситуације и сусрети (догаёаји из младости
Феншоа и наратора, сусрет наратора и Софи, сусрети наратора са Софином
мајком) представљени су дијалозима који су написани управним говором и
за које се може рећи да представљају једина мјеста на којима се омогућава
споредним ликовима да се представе директно, властитим ријечима.
Остали уоквирени наративи краћи су и немају директног додира са
главном причом, већ их наратор углавном користи приликом описивања
неког од аспеката Феншоове личности или свог дружења с њим. Ти наративи углавном су у форми анегдота или кратких прича са поуком, које је наратор претходно чуо, било од Феншоа („четири истините приче“, Фројшеова арктичка пустоловина) или неког другог (прича Френсиса Паркера о Ла
Шеру, прича о Лоренцу да Понте) и у тексту их препричава читаоцу.
Простор у коме се одвија наратив романа Закључана соба јесте, с
једне стране, као што то и сам наслов сугерише, затворени простор (стан,
соба, кућа) у коме се одвијају и преплићу животи и судбине појединаца,
док, с друге стране, простор представљају градске улице и пространства
Америке. Нарација успјешно балансира измеёу два наведена просторна
окружења. С друге стране, временски оквир романа у својој основној причи обухвата период од неких 5-7 година, док у комбинацији са осталим,
споредним наративима, сеже дубље у прошлост и обухвата период од тридесетак година.
Пред крај романа Закључана соба, наратор се представља и као
приповједач претходна два романа (Град од стакла и Духови), наводећи
разлоге и мотиве који су га нагнали на писање.
„Краја се, меёутим, јасно сећам. Нисам га заборавио и срећан сам
да сам барем толико запамтио. Читава прича се своди на оно што се
догодило на крају и, да тај крај није и сада присутан у мени, не бих могао ни да отпочнем са писањем ове књиге. Исто важи за обе књиге које
претходе овој, Град од стакла и Духови. Ове три приче су, у крајњој
линији, једна иста прича, али свака од њих представља различит ниво
моје свести о томе. Не тврдим да сам нашао решења за било који проблем. Све што желим да кажем је да је једноставно дошао тренутак када се више нисам плашио да се суочим са оним што се догодило. Ако
су за тим уследиле речи, разлог је једноставно то што нисам имао другог избора него да их прихватим, да их преузмем на себе и поёем за
њима тамо где су хтеле да ме одведу. Али то не значи нужно да су речи важне. Сада се већ дуго борим да бих се опростио од нечега, и та
493

Дарко М. Ковачевић

борба је једино што је заиста важно. Прича није у речима, већ у борби“
(Остер 1999: 264).
При томе се мора напоменути да се у роману Закључана соба, бар
као имена, појављују ликови из Града од стакла и Духова (Питер Стилман
– као младић кога наратор прогања у Паризу мислећи од њега да је Феншо,
Даниел Квин – као приватни детектив који тражи Феншоа, те Блек као један од лажних Феншоових идентитета), али се контекст у који се они смјештају, радње које обављају у вријеме у коме то чине, као и саме карактерне
особине доступне читаоцу из наратива не поклапају са њиховим „појављивањима“ у друга два романа, већ се може рећи да ликови релативно независно коегзистирају у појединачним мини-романима.
Битно је, такоёе, истаћи и својеврсни интертекстуални елемент који
се огледа у самој употреби имена Феншо, будући да је Феншоу назив романа Натанијела Хоторна (са истоименим главним ликом), који је објављен
анонимно 1928. године и представља његов први објављени роман, кога се
послије одрекао.

5. Закључна разматрања
Уколико се сагледају његова каријера и књижевни опус, може се
рећи да је управо Њујоршка трилогија дјело које је Остеру омогућило да
заузме мјесто које и данас има у америчкој, али у свјетској књижевности.
Меёутим, у почетку није изгледало тако: „измеёу 1982. и 1984. Пол Остер
је послао рукопис Града од стакла на адресу седамнаест издавача; сви су
га одбили“ (Варвогли 2001: 1).1 У годинама које су услиједиле, Остер је објавио бројне романе, збирке поезије, есеја, прича и мемоарске прозе, као и
извјестан број превода са француског језика, али га је управо Њујоршка
трилогија сврстала у ред постмодерних америчких писаца, садржавајући
три мини-романа – приче у којима Остер на постмодернистрички начин
експериментише са жанром детективског романа, „посуёује неке елементе
из детективске прозе и користи писање како би испитао природу и приказао ограничења жанра и постављао питања више филозофске природе у вези са перцепцијом, тумачењем и доступношћу истине или значења“ (Варвогли 2001: 4). Сам Остер, меёутим, изричито одбија да његово писање буде окарактерисано на такав начин: „Што се тиче питања постмодерности,
то је термин који ми ништа не значи. Људи га користе, али ја заиста не разумијем шта он значи, и не стављам етикете на оно што радим. Уколико
други људи желе да то раде, то је њихова привилегија, али ја нисам заинтересован да гледам на себе извана“ (Хачисон 2012: 131).
Остер, такоёе, наводи да Њујоршка трилогија израста директно из
прозног дјела које јој претходи, аутобиографске књиге под насловом Откривање самоће: „На крајње личном нивоу, Град од стакла посматрам као
1

Све преводе из литературе, која је оригинално на енглеском језику, сачинио је аутор рада.
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посвету својој жени. То је нека врста фиктивне прикривене аутобиографије, покушај да замислим како би изгледао мој живот да је нисам срео. Због
тога сам се морао појавити у књизи као ја сам, али у исто вријеме Остер је
такоёе Квин, али у различитом свемиру (...)“ (Хачисон 2012: 8). У другом
интервјуу, он говори на сличан начин и о сличним стварима, али са више
детаља: „Тако је, до тренутка када сам почео писати Град од стакла, мој
живот претрпио драматичан напредак. Био сам заљубљен у изузетну жену;
живјели смо заједно у новом стану; мој унутрашњи свијет био је потпуно
трансформисан. На много начина мислим о Граду од стакла као о посвети
Сири, љубавном писму у форми романа. Покушао сам да замислим шта би
ми се десило да је нисам срео, и оно што је настало био је Квин. Можда би
мој живот био сличан његовом (...)“ (Хачисон 2012: 31).
Остер признаје и да је одреёене дијелове Града од стакла имао „у
глави“ осмишљене и припремљене много раније: „Луди говор о Дон Кихоту, мапа Стилманових корака, лудачке теорије о Америци и Вавилонској
кули – све то је било смишљено у мојој глави још кад сам био у раним двадесетим“ (Хачисон 2012: 22).
Посматрајући Њујоршку трилогију истовремено и као цјелину и као
нешто што је састављено од три различита мини-романа, Остер приповиједа о заједничким, односно везивним елементима који постоје меёу романима, истовремено наводећи и њихове (интертекстуалне) везе са другим књижевним дјелима под чијим, већим или мањим, утицајем су настали.
Може се рећи да Њујоршка трилогија поставља основу онога што
је темељ Остерове књижевне поетике и самог приповиједања. Стављајући
у центар збивања, представљених наративом, ликове који, на просторној
подлози града Њујорка, тражећи, пратећи и посматрајући друге у ствари
трагају за властитим идентитетом и, кроз размишљање, самоанализирање и
дјеловање, откривају особине властите личности, Остер истовремено испитује и доводи у питање и различите аспекте поузданости језика као средства комуникације и приказивања, затим протока времена и његовог представљања доживљаја кроз наративни текст те, коначно, шире гледано саме
сигурности, извјесности и смислености свакодневнице људског живота и
утицаја који на њега врше случајности и коинциденције. При томе, сами
главни ликови (Данијел Квин, наратор Закључане собе и, у нешто мањој
мјери Блу) својим особинама и дилемама постављају основу за начелни тип
лика који се јавља у бројним каснијим Остерових романима, као својеврсна, проширена и варирана варијанта самог Остера, сазријевајући упоредо
са самим писцем и пратећи га чак, оквирно, и по животном добу које му је
додијељено у поједначним романима. С друге стране, као што је познато и
већ неколико пута поменуто, у Њујоршкој трилогији Остер експериментише и са жанром детективског романа, лишавајући исти његових саставних
елемената (сигурност и неминовност исхода, дефинитивни циљ праћења и
истраживања, јасноћа покретачких мотива). Сви наведени фактори, који
већим дијелом спадају у карактеристике које различити аутори, теоретича495
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ри и критичари приписују постмодерној књижевности, довели су до поменутог исхода у коме је Њујоршка трилогија по својим особинама окарактерисана као постмодерно дјело, док је сам Пол Остер уврштен у ред постмодерних писаца. При томе је на овом мјесту, говорећи о његовом првом роману, неопходно нагласити чињеницу да Остер не спроводи постмодерне
стратегије и експерименте на текстуалном нивоу, већ да се сви наратори,
фокализатори и ликови Њујоршке трилогије изражавају као обични људи
„од крви и меса“, више или мање рјечити или образовани, кроз потпуне, јасне и граматички исправне реченице које креирају пасусе текста чврсто повезане семантичким, логичким, темпорално и узрочно-посљедичним везама. Нивои постмодерног експериментисања на којима Остер примарно дјелује јесу садржај, односно информације које читалац из таквог текста добија, и форма, односно начин на који је текст наратива представљен (различити наратори и фокализатори, односно тачке гледишта, те оквирни и уоквирени наративи) и то је оно што се, у већем или мањем степену, мијења од
романа до романа. У случају Њујоршке трилогије, односно у сва три миниромана који је чине, у питању је једноставан или једнослојан (као супротност од сложен или вишеслојан) наратив у чије главне приче се повремено
убацују краће епизоде. „Приче Њујоршке трилогије покушавају пронаћи
смисао урбаног свијета истражујући његове ефекте на појединачну свијест
када су услови изолације и усамљености доведени до своје крајности“
(Браун 2007: 33). С друге стране, „дезоријентишућа природа тамно урбаног
свијета коју Остер приказује у Њујоршкој трилогији (…) доводи у питање
способност језика да обезбиједи стабилно представљање свијета метрополе
појединцима који га насељавају. Кроз искуства Квина, Блуа и Наратора [из
романа Закључана соба] у неодољивом њујоршком окружењу, Остер испитује које потенцијалне несреће могу задесити појединце када их језик почиње издавати, а свијет и ријеч се више не уклапају“ (Браун 2007: 38).
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ПРОМОЦИЈА ЧИТАЊА И ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕ
Разлози настанка кризе читања су многобројни. Mлади су преоптерећени обавезама које умањују њихово слободно вријеме. Наставни планови садрже прилично велики број предмета, а са развојем науке и настанком
њених нових дисциплина стално се јавља потреба за повећањем тог броја,
без обзира да ли је ријеч о основној, средњој школи или факултету. Наставни програми су такоёе захтјевни. Када се на све то додају активности везане за додатну или допунску наставу, школска такмчења, активности везане
за спорт, учење страних језика, прекомјерно коришћење интернета, мобилних телефона, присуство медија масовне комуникације (телевизија, радио и
штампа), постаје сасвим јасно зашто млади имају све мање слободног времена расположивог за читање.
Посебно је отежавајућа околност што коришћење интернета и мобилних телефона има низ предности у односу на старија средства комуникације због којих млади често заборављају недостатке нових средстава комуникације, па њихова употреба постаје прекомјерна и штетна. Због тога је
неопходно да библиотека постане активнија у стварању читалачких навика
код младих. Осим подстицања да редовно читају, веома је важно упутити
их на систематско читање, на критички приступ литератури и информацијама које се могу прибавити из различитих извора, развити код њих укус за
лијепо и научити их како да постану самостални у својим истраживањима.
Школска библиотека „све активности треба конципирати тако да се развија
љубав према читању и радозналост, уз оспособљавање за процес самообразовања и доживотног учења“ (Илић и др. 2008: 62).
Још један важан задатак библиотеке је да кориснике информише о
појави нових носилаца информација. С временом је дошло до настанка
електронских књига, часописа и других садржаја, on-line издања постају
све популарнија а посебно је постала актеуелна дигитализација постојећих
садржаја. Некада је осим информисања потребно вршити обуку корисника,
па чак и њихово описмењавање. За библиотеку су веома важна питања везана за учење, јер разноврсна средства за испоруку својих услуга библиотеке не могу да понуде једнако свим корисницима. Ова тешкоћа проистиче
из разноликости њиховог образовања. Корисници се морају посматрати
као издиференцирана популација (Брофи 2005: 227).
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Библиотеке имају велике могућности при изграёивању навике учења током читавог живота, што је веома важно за напредовање корисника
који потичу из неразвијених мјеста. Библиотеке ће морати да пруже много
разноврсних услуга корисницима који уче током читавог живота, како би
они могли да одаберу један од начина за учење, или чак комбинацију више
њих, који би била у складу са њиховим потребама. Због тога се библиотека
у будућности мора схватити као хибридна библиотека која пружа услуге и
на савремени и на традиционалан начин.
Да би се одговорило на изазове друштва које се стално мијења, у
сврху напредовања, неопходно је да појединци активно уче током читавог
живота. Библиотека ће у будућности морати да се заснива на подршци оваквом учењу, које треба да постане идеал. Да би то остварила, она мора да
подстиче и реализује учење и самих запослених. „Класични рад и знање
остају и даље основа на коју се ослања савремено библиотекарство. Они
морају бити довољно присутни у професији, како би она одговорила новим
задацима које друштво пред њу поставља. Процеси промјена у приступу и
организацији рада теку уз велико ангажовање професионалних удружења,
појединаца и одговарајућих институција државне власти“ (Максимовић
2010: 4). Јавне библиотеке имају посебну улогу у процесу описмењавања.
Оне могу да ангажују стучњаке који ће учествовати у овом процесу. Сматра се да је библиотека веома погодно мјесто за образовање одраслих, посебно када је ријеч о описмењавању јер је библиотека једна од ријетких
установа која поштује право корисника на заштиту података и штити њихову приватност.
Веома је тешко одредити значење ријечи писменост. Док једни мисле да је писменост само познавање слова и способност читања, други сматрају да је писменост један много сложенији појам који подразумијева способност читања текста, његовог разумијевања и презентовања сопственог
знања, што води ка интелектуалном напредовању. Многи научници који се
баве овим проблемом сматрају да се број писмених људи све више смањује. Са настанком ове појаве библиотека је добила још један значајан задатак, а то је да промовише читање и писменост. То је могуће остварити кроз
осмишљавање ефикасних мјера за воёење корисника. Сматра се да у том
погледу велику моћ имају меркетинг, промоција читања, обавјештавање
корисника о новим издањима путем изложби, обавјештавање интернетом и
сл.
Као репрезентативан примјер може се навести Центар за књигу који
је отворила Конгресна библиотека. „Овај центар промовише књигу и читање на државном, националном и меёународном нивоу. Центар је 1981. године отпочео пројекат Књига чини разлику, први у низу пројеката усмјерених на промовисање читалачке културе који су измеёу осталог обухватили
теме које су и остале организације биле охрабриване да користе. Он је такоёе 1987. године покренуо програм Национални партнери у промовисању
читалачке културе“ (Кол 2003: 66). Данас центар за своје партнере има ви498
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ше од 90 националних организација, владиних и невладиних, које се баве
промоцијом читања и писмености.
Одрасли желе да прате токове савременог живота и због тога се додатно информатички описмењавају. Већина њих је принуёена да се прилагоди новој пословној клими, да се преквалификује и стално усавршава јер
ће једино на тај начин моћи да остане конкурентна на тржишту рада које
тражи раднике способне за обављање све већег броја сложенијих послова.
Због тога је неопходно промовисати учење током читавог живота, јер и
млади и одрасли у највећем броју случајева материјалним вриједностима
дају предност у односу на духовне јер због брзог начина живота не могу да
увиде да духовни развој претходи материјаном, и да читање дјелује мотивационо и подстиче човијека да ствара. Управо у данашње вријеме доживотно учење, организовано описмењавање становништва и интелектуални
развој постају кључ успјеха. Ове активности, поред васпитно-образовних
установа најбоље може реализовати библиотека. Према ријечима др Гордане Стокић Симончић: „маркетиншка стратегија се мора заснивати на најважнијој компаративној предности библиотечке професије, на чињеници да
она активира, промовише, преноси и посрдује кључни развојни ресурс –
знање и информације“ (Симончић 2007: 43).
Промоција књиге и писмености је неопходна и ради очувања идентитета, јер све мање читања доводи до мање употребе језика и писма једног
народа, чије је очување и коришћење веома битно, јер управо идентитет
има веома важну улогу у укључивању земаља у процес глобализације, посебно када је ријеч о малим земљама и земљама у развоју.
Веома је важно да библиотека промовише читање и да се представи
као мјесто у којем сваки појединац може кроз читање доживјети катарзу
негативних порука које нам шаљу путем телевизијских реклама и других
савремених средстава комуникације чији је највећи недостатак што се путем њих може манипулисати људима. На сву срећу, до данас се сачувала
библиотека која има трајне вриједности. Све што је потребно је да се онe
промовишу и да библиотека одговорно приступа реализацији сваког од
својих задатака, па чак и оних који се неријетко препуштају неким другим
установама, па се посао описмењавања, изграёивање навика доживотног
учења и промоција књиге неријетко дефинише као посао који треба да обављају само васпитно-образовне установе. Због свега што је претходно речено, може се закључити да је веома важно да библиотека истрајава у
остваривању својих циљева .
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ДРАМА ПЈЕСНИКА

(Бранко Брёанин, Драма и позорница српских пјесника,
Арт принт, Бања Лука, 2013.)
Бранко Брёанин је многострук аутор, посебно драмски (писац позоришних, радио и телевизијских драма, филмских сценарија, монографија,
научних студија, професор драме, драматург, редитељ, позоришни критичар...), а није се дуго чекало да након прве књиге драматуршко/позоришних есеја (Свјетска драма и домаћа позорница, Арт принт, 2011), објави
и другу Драма и позорница српских пјесника (373 паганисане странице,
укључујући и регистар личних имена, 2013), код истог издавача, уводећи
нас тако и на овај начин у најсложеније облике српске компаративне театрологије.
Будући да сам један од рецензената прве књиге, настојао сам да на
релацији архитекста – интертекста – контекста дешифрујем и протумачим њену драматуршку цјелину и унутрашњу повезаност. Истоврсно „читање“ нове књиге као наставку сличног или истог конструкта (Драма и позорница српских пјесника) било би сувишно, јер сам избор теме – драма
српских пјесника – одреёује њен дијахронијски карактер. Он се, у најкраћем, слиједећи логику православне духовности, али и књижевно-историјске
задатости, „самоустроjио“ и природно поредао: од Петра Петровића II Његоша, преко Алексе Шантића, Јована Дучића, Милутина Бојића, Скендера
Куленовића, Стевана Раичковића, Ивана В. Лалића, Љубомира Симовића,
Милована Данојлића, Матије Бећковића, Милосава Тешића, Ненада Грујичића, па све до најмлаёег, Владимира Јагличића.
Сваком је од њих у овој публикацији посвећена најмање једна студија, осим потоње тројице савремених пјесника повезаних у једном приказу, по основу родовско-жанровског синкретизма. Тиме се, путем ненаметљивог сумирања, ауторски сублимира жанровска функционализација многих театролошких дисциплина као кључних силница у дешифровању пјесника и дефинисању ове књиге. Нимало случајно, Брёанин је, подсјетимо,
пјесник и драмски писац, тако да се ова синтеза може тумачити и као израз
театарске аутопоетике, односно сталног и упорног тестирања и одгонетања
властите драме пјесника.
Све то, и много више, већ се распознаје у прочелној студији Родовска „драма“ на политичкој „позорници“ писаној, поред осталог, поводом
*
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двјестоте годишњице роёења Петра Петровића II Његоша, шест деценија од првог српског постављања Горског вијенца послије Другог свјетског
рата и „читања“ Хуга Клајна. Ради се о драматуршкој перцепцији и позоришној рецепцији Његошевог Горског вијенца у којој се, неминовно, преплићу стара (драматуршка!) питања „за“ и „против“ позоришног Горског
вијенца и узрочно одражавају на његове сценско/политичке инсценације. У
том збиру разнородних интерпретација Брёанин нам „подастире“ низ података, цитата, теоријских и поетичких начела, од којих нас готово „затиче“
податак да ниједно позориште у Босни и Херцеговини, професионално и
аматерско, досада није постављало овај драмски спјев (ако изузмемо мостарске Гусле, и, донекле, фочанско Побратимство на самом почетку прошлог вијека). У тој и таквој рецепцији аутор се, уз помоћ Клајна, драматуршки опредјељује за изворно тумачење Његоша, за радњу као збивање –
muthos – ове значајне приче. То је, допишимо, аристотеловско собитије на
српски начин, коме се приклања Брёанин, наговјештава Клајн, а ми га досљедно региструјемо и „кодирамо“. (Ако би се ишло овим трагом, онда би
се, вјерујемо, барем ублажили и многи неспоразуми везани за досадашња
„оцјењивања“ Горског вијенца, али, што је важније, и будућа!).
Сумарно гледајући импонује приступ раду и број театролошких
„алатки“ којима се служи наш аутор: од театрографске акрибије, драматуршке досљедности и теоријске уочљивости, до антрополошких и политиколошких опсервација.
Са те позиције није онда тешко „склизнути“ у драмског Шантића,
разапетог у „драми пјесника“, измеёу „пјесничке и/или привидне драме“,
што не значи, вели Брёанин, да је овај други виши или мањи драматичар,
пјесник, Србин (...), друго је питање шта је „боље“ и шта „старије“. И тако, редом, све до Владимира Јагличића који је „у жанровском погледу најближе драмском спјеву“ (Брёанин), траје и претрајава Његошева пјесничко/драмска парадигма, као основа и тачка ослонца „драме и позорнице српских пјесника“, у књизи потпуно јасна а у цјелини сасвим извјесна.
Толико о духовној вертикали српских драмских пјесника, а Брёанин
не би био то што јесте да у „причу“, по побочној линији, не уводи присуство свјетске позорнице и њене најзначајније ауторе. То се, прије свих, односи на Виљема Шекспира и његове посредне и непосредне утицаје на
Стевана Раичковића, Ивана В. Лалића, Љубомира Симовића и Милована
Данојлића. Нашу тезу најбоље илуструју називи есеја/студија и њихов поредак: Пјеснички свијет као поетичка позорница (Препјеви Стевана Раичковића: дијалог са Виљемом Шекспиром, Одсјај шекспирових „звијезда“ у
поезији и поетици С. Раичковића, Интертекстуалне везе Лалићеве поезије
(Пјесме Офелија и Први глумац Хамлету) са Шекспировом драмом, Пјесник Иван В. Лалић као драмски писац, Љубомир Симовић, Преводилачке
бравуре на „даскама које живот значе“.
Видљиво је, већ у насловима, да се Шекспир помиње два пута, његови јунаци у истој мјери, а „даске“, „звијезде“ и „интертекстуалне везе“,
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суштински, на сваком кораку. Код Стевана Раичковића у агонално-агонијској драми „превоёења“, посредна аналогија: Шантић – Његош (друго је
питање шта је „боље“ и шта „старије“), код Ивана В. Лалића у интертекстуалним процесима са Шекспировим јунацима, код Љубомира Симовића
у самој чињеници да је овај аутор већ одавно проглашен „српским Шекспиром“, а код чаробњака српског језика, Милована Данојлића, у смјелом и
ненадмашном „надметању“ на примјеру Богојављенске ноћи.
Трећа линија, понајвише театрографскa, што не значи мање вриједна и корисна у проучавању феномена „драме и позорнице српских пјесника“, напротив, односи се на Рецепцију Ростановог Орлића Јована Дучића,
Куленовићеве драмске цензуре и „аутоцензуре“, односно, игру „продужетака“ под „збирним“ називом: Трагедија која траје: „драма“ Матије Бећковића. То је она врста „џепних филиграна“ за којима, дуго и непогрешиво,
успјешно трага Брёанин (сјетимо се наслова из прве књиге: Случај драмедрама случаја: Професорова „Вечера пред пут“ (сарајевске „забране“ и бањалучка „скидања“ комада Николе Кољевића)), вишеструко корисних за
историју савремене драме у Босни и Херцеговини, али и ваљано примјерених за провјеру познатог правила: тајна овог „заната“ једнако се крије испред и иза „кулиса“.
На крају, наведимо, да рецензент ове књиге у тексту објављеном на
клапни насловне корице закључује како се стилом и дометом (...) врхунећи, издваја рад о драмама Милутина Бојића. Ради се о позамашној студији
Драма Милутина Бојића, насталој поводом премијерног постављања Госпоёе Олге на сцену Народног позоришта Републике Српске (24. 02. 2004),
гдје се (као и у цијелој књизи, поновимо!), преко метафоричко/сугестивних
поднаслова (Изгубљено или за заборављено, Случај или несрећан случај,
Европски драмско-позоришни контекст, Српски културолошки контекст,
Неоствареност – лик и дјело, Госпоёа Олга – накнадно читање), паралелно реконструише „драма драме“ и „драма пјесника“. Резултати истраживања (ако је то за неку утјеху, а јесте), потврёују освјештану истину да „смрт
пјесника није и крај трагедије“ поготову ако пјесник, а ради се о Бојићу,
има одане „приложнике“ попут нашег аутора. Брёанин, видјели смо, не исписује само наведене редове већ паралелно, као драматург –есејиста „оживљава“ и представу, а то је риједак примјер укупног драмског дјеловања у
оквиру и искуству савремене српске театрологије.
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ЛИНГВИСТИЧКИ СТАТУС СРБИСТИКЕ

(Милош Ковачевић, Лингвистика као србистика, Универзитет у
Источном Сарајеву Филозофски факултет, Пале, 2013.)
Књига проф. др Милоша Ковачевића Лингвистика као србистика,
као уосталом и све досадашње, има огроман значај за српски језик, србистику, лингвистички статус србистике, за Србе уопште, за очување идентитета Срба и српске културе. Свијест о јединственој филолошкој дисциплини као националној филологији неопходна нам је, јер одсуство србистике
као научне дисциплине о Србима може имати трагичне посљедице по Србе. Проф. Ковачевић, врхунски српски лингвистике, па и лингвиста свјетског гласа, најбољи је представник србистике као науке посвећене проучавању и унапреёењу заштите српског језика. Због свега наведеног, ова књига је имала и једну специфичну намјену – да отвори едицију научних монографија и монографских студија на Филозофском факултету на Палама и
да на својеврстан начин репрезентује филолошке науке из лингвистичког
угла, тј. да науку о матерњем, српском језику репрезентује из лингвистичког угла, и то тако што покрива више лингвистичких области које се изучавају и у србистици и у страним филологијама.
А цијелим својим садржајем ова књига показује нам пут којим морамо ићи, на којем не смијемо поклекнути ни данас ни убудуће, на који нас
упућује управо проф. Ковачевић – а то је непрекидно изучавање и његовање нашег, српског језика, борба за његов опстанак и његово име – али само
истином и аргументима заснованим на научним критеријумима. На таквим
критеријумима увијек је био и јесте заснован рад професора Ковачевића и
на таквим основама он увијек и дјелује у одбрани српског језика и србистике. Као и све досад и ова књига је, дакле, заснована на научним и само научним критеријумима. Све србистичке теме овдје освјетљавају се лингвистичким критеријумима општеважећим за дату лингвистичку дисциплину
или поддисциплину, а то су социолингвистички, критеријум примијењене
лингвистике, затим нужни критеријум научности радова о језику, структурно-семантички, критеријум нормативности и др., али истовремено професор даје и примјере изневјеравања научних критеријума, тј. примјене
измишљених, ненаучних или псеудонаучних критеријума, указујући на посљедице које из тога произлазе.
У првом поглављу ове књиге Србистика и (социо)лингвистика, у
два текста, на ширем и ужем плану, ријеч је језичко-етничким проблемима,
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већ општепознатим, о статусу српског језика. У првом раду „О (не)постојању права народа на сопствено име језика“ (13-29) говори се о покушајима
оних који никако не могу да се помире с тим да је овдје ријеч о једном,
српском језику, што је засновано на научним, лингвистичким критеријумима, о језику који је дакле научно, лингвистички и историјски потврёен, покушајима дакле таквих да се на у науци неутемељеним критеријумима
оправда преименовање српског језика раније, како нам је познато, у српскохрватски, а сада у босански, хрватски, црногорски – позивајући се на такозвано „право народа на властито име језика“. Меёутим, након провјеравања утемељености тог назови „права“ у правним документима меёународних организација – како оних које су донијеле европске институције, тако и
оних донесених у Уједињеним нацијама – показано је да се помињање језичких права везује или за језичка права појединаца или за језичка права
националних мањина. Језичка права народа или држава у тим се документима нигдје и не спомињу, тако да и не постоји нигдје записано „право народа на властито име језика“. Како ће се ко субјективно осјећати у погледу
националне припадности његово је људско право, али из тога не проистиче
право да се мијења идентитет језика који је, како је већ речено, научно,
лингвистички и историјски потврёен. Наёе се, меёутим, и покоји хрватски
лингвиста да то схвата, па тако Сњежана Кордић, коју проф. др Ковачевић
цитира, каже да лингвисти морају имати један назив којим се јасно каже да
се ради о једном језику, јер лингвистика није започела нашим роёењем нити је стандардни језик настао нашим роёењем, него и једно и друго постоји
већ скоро двјеста година. Тако у лингвистици постоји подједнако дуго и
стручни назив којим се каже да се ради о једном језику. „Кад домаћим лингвистима смета што у називу језика виде и име друге нације или им смета
што не виде име своје нације, тиме само показују да су одбацили неутралну објективност знанственика и дали предност властитим националистичким емоцијама. Наши лингвисти би се могли мало угледати у аустријске
лингвисте, швицарске, америчке, којима није проблем назив њиховог језика. А код нас је дошло до тога да је име стандардног језика којим говоримо
забрањено како би се продавала магла да се ради о четири стандардна језика“, цитира професор Сњежану Кордић. Јасно је да се жели оспорити српски карактер, како каже професор Ковачевић, његових именом „отуёених“
варијанти или субваријанти, које њихови поборници силом хоће да прогласе посебним стандардним језицима, упињући се у домишљању критеријума
који немају никакве везе с лингвистиком као науком.
А у свим тим домишљањима, измишљањима, наметањима и подметањима дешавају се чак смијешне и трагикомичне ситуације. Тако овдје
можемо поменути и у везу с овим довести и текст из поглавља Србистика
и научна критика, у којем је, под насловом „О актуелном правопису и граматици 'црногорског језика'“ (244-271), проф. Ковачевић указао на све посљедице које произлазе из измишљених, ненаучних критеријума и подвргавајући анализи само неколике темељне поставке назови „научно-методо508
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лошких основа стандардизације црногорског језика“ доказао колико су те
назови „основе“ научно и методолошки утемељене, тј. неутемељене. Апсурдности и контрадикторности у тим приручницима, у таквој су супротности не само с научном него и са здраворазумском логиком, да је професор Ковачевић у овом тексту морао примијенити чак и критеријум тежине
научног огрешења илити промашаја. Вјероватно ће се сви добро насмијати
када то буду читали, поготово када буду читали у закључку текст Рајке
Глушице, великог поборника „црногорског језика“, који професор Ковачевић наводи како би показао сву суштину такозваног црногорског језика.
Смијешно је, измеёу осталог, и то да су, како се каже, „експертску правописну комисију“, коју је формирало Министарство просвјете Црне Горе и
која је израдила „Правопис црногорског језика“, сачињавала два страна
лингвиста – један Хрват и једна Украјинка и један Црногорац нелингвиста,
који је, како каже професор, иако нелингвиста, ваљда што је у тој комисији
једини Црногорац, проглашен њеним „предс'једником“. „Експертски тим“
што потписа „Граматику црногорског језика“ сачињавала су два Хрвата и
један црногорски Муслиман, чија је улога очигледно била да буде „преводилац са хрватског на црногорски“ и да понуди „аутентичне а самосвојне
црногорске примјере“ за „хрватска правила црногорскога језика“.
У оквиру првог поглавља, у тексту „Статус српског језика на српским универзитетима“ (31-46), проф. др Ковачевић указује на још један
проблем у вези са статусом српског језика, а то је стање опште неписмености и језичке некултуре, за шта нам нико није крив осим нас самих. Наиме,
познато је да се у оквиру предмета српски језик и у основној и у средњој
школи у ствари највише учи књижевност, а језик је занемарен, поготово у
средњим школама, гдје он у наставном процесу остаје на нивоу „зацртаних“, предвиёених и најчешће никад нереализованих садржаја. Лоше стање
у вези са српским језиком у средњој школи одражава се и на статус српског
језика на универзитету, гдје треба разликовати сљедеће његове улоге: а)
српски језик као предмет србистике, б) српски језик на учитељским и педагошким факултетима, в) српски језик на страним филологијама, г) српски
језик у програмима наставничких нефилолошких студија, д) српски језик
на ненаставничким факултетима. Послије детаљне анализе свих наведених
улога српског језика на српским универзитетима, проф. Ковачевић сматра
да је стање у вези са статусом српског језика готово забрињавајуће, те закључује да је више него потребно „да се србисти и страни филолози уједине у мишљењу да је неопходно обезбиједити елементарну и функционалну
писменост на свим универзитетским смјеровима, без обзира којој научној
групацији они припадали. Нужно је законски и практично обезбиједити
услове да српски језик добије бољи статус на страним филологијама, а на
нефилолошким бар приближан ономе какав имају страни језици“ (45).
Пошто ова књига отвара, како је већ речено, едицију научних монографија и монографских студија, сасвим је разумљиво што је заступљена и
лингвистичка методологији, као наддисциплинарна област, јер представља
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методолошки аспект сваке од лингвистичких дисциплина и нужни услов
било ког научног лингвистичког рада, а овдје је, у оквиру другог поглавља
Србистика и лингвистичка методологија, представљена радовима „Критеријуми (не)научности лингвистичких радова“ (49-66) и „О терминосистему
туёег говора“ (67-99). Први текст биће од користи свима онима који се желе бавити, али и онима који се већ баве науком. У њему аутор говори о нужним критеријумима научности радова о језику и питању о „научности научних радова“, и то „у смислу припадности или неприпадности једнога рада категорији радова што се научним зову“ (49), будући да су данас код
нас, како и сам аутор каже, „у многим сферама живота и рада поремећени
многи критеријуми“, па самим тим и у науци, па и у лингвистици. У то се
можемо увјерити, каже аутор, ишчитавањем лингвистичких часописа које
су уредници или аутори прогласили научним, а да се при том нису придржавали двају Унескових докумената о правилима поступака приликом писања научних публикација и припремама научних радова за објављивање.
У раду се, дакле, говори о основама научности једног лингвистичког рада и
правилној примјени његове припадности категорији оригиналних научних
радова, али и о типовима ненаучних а научно категоризованих радова, о
типовима научних радова мимо часописних чланака, нужним условима научности часописних радова те, на крају, о меёуодносу научности и корисности у вези с чим се истиче да „није број публикованих радова него број
публикованих научних радова показатељ креативности и научности“, заснованих на објективним критеријумима научности. Уз све наведено у
овом раду, од велике користи свим заинтересованим биће и обиман списак
релевантне литературе. А други рад у поглављу о лингвистичкој методологији јесте репрезентант свега оног што јесте један научни рад, заснован на
научним критеријумима, у складу са методолошким утемељењем, са досљедњом примјеном лингвистичких критеријума. У њему се „даје примјер
'проводбе' хијерархизованог система критеријума у класификацијама врло
сложене језичко-поетске категорије туёег говора“ (8). Исцрпном анализом,
на богатом књижевноумјетничком корпусу, аутор је представио темељни
граматичко-стилистички терминосистем туёег говора и навео термине који
су први пут у овоме раду предложени, научно образложени и дефинисани.
Треће поглавље Србистика и системска лингвистика обухвата
лингвистичке дисциплине које изучавају структуру језика. Први рад „О бисемичности реченица у новинарском језику“ (103-130), који презентује системску лингвистику, јесте синтаксичко-семантички, а бави се бесемичним
исказима у новинарском (под)стилу српског књижевног (стандардног) језика, „и то с обзиром на структурне типове двосмислених конструкција и
разлоге њихове употребе“ (104). Термин бисемичност или двосмисленост
односи се на конструкције, првенствено реченичне, чија структура омогућава двозначењску интерпретацију, тј. носи најмање двије информације,
које не морају бити ни у каквој меёусобној вези. Аутор наглашава да у новинарском језику унутар таквих израза треба разликовати комуникативне,
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као непожељне, јер негирају принцип јасноће, и поетске, „као пожељне,
као изразе који су и творени с циљем да читаоца оставе пред дилемом коју
ће разријешити тек кад се упозна с цјелином текста“. Други рад „Синтаксичком конверзијом и семантички условљен везани ред ријечи“ (131-151)
бави се граматичком категоријом реда ријечи и строго је синтаксички. У
вези с тим, а у зависности од тога која се синтаксичка јединица узима за
анализу, треба разликовати а) унутаркомпонентни и б) меёукомпонентни
ред ријечи. Осим те дистинкције потребна је и она измеёу „апстрактног“ –
основног граматичко-семантичког, неактуализованог – и „конкретног“ –
контекстуално условљеног, актуализованог реда ријечи, који је одлика искључиво реченице као комуникативне јединице. На основу синтаксичке
литературе први, граматичко-семантички могао би се окарактерисати као
везани ред ријечи, а други, актуализовани као слободни ред ријечи, условљен прагматичким чиниоцима. Проблем слободног и везаног реда ријечи
заправо се везује само за реченицу као комуникативну реченицу, тако да су
различити чиниоци који условљавају везану или слободну линеаризацију
реда ријечи. Аутор издваја четири критеријума варијација реда ријечи, а то
су: „а) ритмо-мелодијски, који регулишу распоред енклитика, б) семантички, који за резултат има промјена значења језичке јединице, в) конверзивни, који за резултат има промјену морфосинтаксичког статуса језичке
јединице, г) стилистички, чији је резултат различита „стилска варијантност“ језичке јединице“, с тим да је посебна пажња посвећена семантичком
и конверзивном критеријуму реда ријечи. У оба рада овог поглавља примијењена је строга системсколингвистичка анализа заснована на структурно-семантичким критеријумима.
Сљедећа лингвистичка дисциплина, која је представљена у четвртом поглављу, јесте лингвостилистика. Два рада одражавају њен историјски и савремени статус. У првом раду „Графостилемске вриједности у роману Сила Бранка Брёанина Бајовића“ (155-185) ријеч је о графостилематици наведеног романа, у којем стилско-језичку, али и идејно-семантичку доминанту представљају самосвојне језичко-стилске карактеристике српског
језика. Графостилеми, као писаним (правописним) знацима онеобичајене
језичке јединице, у ријетким досадашњим истраживањима освјетљавани су
само на плану стилематичности, док је план стилогености, тј. план функционалне вриједности, најчешће заобилажен. У овом раду проф. др Ковачевић освјетљава оба плана. А у Брёаниновом роману заступљен је велики
број графостилема, а значајно мјесто меёу њима имају они чија стилематичност почива на нормативном изневјеравању употребе прије свега великог слова, апострофа, цртице, три тачке. Полазишни критеријуми у овом
раду „су примарно лингвостилистички, то су критеријуми онеобичајене
форме, али се они осложњавају критеријумима књижевне стилистике, тј.
критеријумима стилогености као умјетничке вриједности дате форме, тако
да рад репрезентује тзв. интегралну лингвостилистику“ (9). Још једна лингвостилистичка србистичка тема освијетљена је у другом раду четвртог по511
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главља под насловом „Типови говора у Причањима Вука Дојчевића Стефана Митрова Љубише“ (187-201). Овај рад „репрезентује стилистику као литерарну лингвистику“, у којем је аутор, анализом приоритетно наратолошких поступака уобличења типова (туёег) говора, показао Љубишину
стилско-наратолошку иновативност. У наведеном Љубишином дјелу преплићу се „четири типа говора: 1) ауторски говор, 2) управни говор, 3) неуправни говор, и 4) слободни неуправни говор“ (199), а структурно-стилистичке специфичности обликовања типова говора, како каже М. Ковачевић, дају му статус наратолошки веома успјешног прозног текста.
Критеријуми нормативности заступљени су у петом поглављу Србистика и нормативистика, које опет представљају два рада. „О нормативности футурске употребе перфективног презента“ (205-225) говори се у
првом, а у другом ријеч је „О једном случају ненормативности засноване
на критеријуму какофоније“ (227-240). У првом аутор разматра нормативни статус конструкција перфективног презента с модалном ријечју можда.
Пошто у литератури не постоји сагласност у одреёењу стандарднојезичког
статуса тих конструкција, аутор у овом раду преиспитује критеријуме
(не)нормативности и критеријално показује њихову (не)одрживост. Да није
лако издвојити научно неспоран нормативно-савјетодавни критеријум, пошто је за процјену нормативности потребна хармонизација више критеријума, показују оба наведена рада, а други у овом поглављу „показује да
нормативно проглашена стандарднојезичка употреба конструкције заправо
ништи научност примијењених нормативних критеријума“ (9)
Србистика и научна критика наслов је шестог поглавља у овој
књизи, у којем се, на крају, опет пропитују лингвистички критеријуми о којима је аутор говорио и које је примјењивао у претходним поглављима, а
шта је резултат непримјењивања научних лингвистичких критеријума
проф. др Ковачевић показао је у раду „О актуелном правопису и граматици
'црногорског језика'“ (243-271), о којем је већ било ријечи на почетку овог
приказа, па нема потребе више било шта рећи о „трагикомичним јединственостима црногорског језика“, те у раду „ У завади с науком“ (273-290), у
којем је област научне критике „представљена критиком једне само по наслову научне синтаксичке књиге“ (9). Та књига, како каже М. Ковачевић,
„показује шта нису и како се не могу (и не смију!) писати (а пишу!?) не само научни него ни стручни, и не само синтаксички него ни системскограматички радови уопште“ (274) и све то поткрепљује низом примјера катастрофалних материјалних грешака у књизи. Књига, која је овдје предмет
научне критике, очигледан је примјер проглашавања науком што наука није и сврставања ненаучних радова у научне, о чему проф. др Ковачевић говори у поглављу о лингвистичкој методологији.
Јасно је да је крајње вријеме да свом матерњем, српском језику поклонимо пажњу коју он заслужује, а то можемо постићи само његовим
сталним изучавањем и његовањем, и зато, свима који то схватају, прави
пут, заснован на строго научним критеријумима, може показати ова драгоцјена књига професора Ковачевића.
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Књига Проблеми, писци, дела VI1, академика Радована Вучковића,
објављена је 2012. године у издању Матичне библиотеке из Источног Сарајева и београдског издавача Свет књиге. Садржи тридесет и један самосталан рад, од којих је већина настала у првој деценији 21. вијека, мада има
и оних који потичу из посљедње три деценије 20. вијека. Као и у претходних пет књига, публикованих под истим насловом, задржан је исти концепцијски оквир, који се огледа у тродијелној структури књиге. Бројни и разноврсни радови груписани су у три шире тематске цјелине (дијела), графички и визуелно истакнуте надреёеним насловима: „Провлеми“, „Писци“
и „Дела“. Први дио („Проблеми“) садржи текстове о општим књижевноисторијским и књижевнотеоријским проблемима. У другом дијелу књиге
(„Писци“) радови су посвећени одреёеним писцима, а у трећем („Дела“),
критичке студије, осврти и прикази појединих књижевних дјела.
Први дио књиге чине два занимљива текста, настала прије скоро
три деценије (1984). Рад „Модерни правци у књижевности“ отвара прво поглавље и књигу у цјелини, а тему назначену у наслову обраёује синтетички, са књижевноисторијског и књижевнотеоријског аспекта. То је не само
најобимнија студија у књизи Проблеми, писци, дела VI, већ и једна од оних
по којима је Радован Вучковић као књижевни историчар познат и меёу ширим кругом читалаца. Наиме, ова студија штампана је као предговор за
истоимени зборник који је изашао у оквиру едиције Лектира за I годину
средњег усмереног образовања (Просвета, Нолит, Завод за уџбенике, Београд, 1984), што значи да је представљала један од незаобилазних текстова
у школској употреби, битан за свеобухватнији увид у књижевноисторијске
појаве. Ако имамо у виду вријеме настанка, као и основну намјену рада
„Модерни правци у књижевности“, онда је и сасвим јасно зашто се у првом
дијелу текста (означеним поднасловом „Интернационални оквири“) најприје говори о модерним (авангардним) књиженим правцима у ширем
*
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У посебно издвојеној „Напомени“ штампаној на крају књиге, аутор наводи да је под истим насловом – Проблеми писци, дела у Сарајеву штампао пет књига (1974, 1976, 1979, 1981. и 1988. године), те да је у Београду и Новом Саду објавио двије књиге сличног карактера, али друкчијег распореда и наслова (У знаку
традиције и авангарде (2004) и Паралеле и укрштања (2009)).
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европском контексту, а потом о сродним књижевним појавама у (тадашњој) Југославији („Књижевни правци у Југославији“).
Имајући у виду различита схватања појмова модерно и авангардно,
Вучковић се опредјељује да под синтагмом модерни правци, истакнутом у
наслову текста, подразумијева правце који чине авангарду 20. вијека, а јавили су се прије Првог свјетског рата и измеёу два свјетска рата (футуризам, експресионизам, дадаизам, надреализам и социјална књижевност).
Притом настоји да укаже на специфичности сваког од наведених праваца,
као и на њихове евентуалне сродности (нпр. блискост измеёу руског футуризма и њемачког експресионизма).
У другом дијелу рада аутор је показао да су се сви водећи европски
књижевни правци до Другог свјетског рата јављали готово паралелно и у
Југославији. Због сложених друштвених, односно културно-политичких
околности, тешко је било прецизно издвојити све правце и писце који су
дјеловали у оквирима тих прваца. Ипак, Вучковић је успио и да у раду оваквог типа и намјене укаже на специфичности авангардних појава у српској,
хрватској и словеначкој књижевности, издвајајући неке од њених најистакнутијих представника. У закључку рада дао је генералну оцјену о појавама
авангардизма у књижевности, истичући прије свега да су авангардне покушаје претежно предузимали писци млаёег нараштаја, које су подржавали и
старији аутори.
Други по реду текст у књизи Проблеми, писци, дела VI носи наслов
„Уметност и истина“. То је краћи рад у коме се на занимљивим примјерима из новије историје и литературе расправља о питању удјела стварности
у некој књижевноумјетничкој творевини. У различитим епохама се различито гледало на присуство стварности (реалности, истине) у литерарним
дјелима: почев од убјеёења да нема потребе уносити елементе из актуелне
реалности у литературу до захтјева да оно што одговара стварности и истини мора да буде једини предмет умјетности. Као специфичан примјер поларизације око тог проблема, Вучковић наводи вријеме раёања и гушења Париске комуне, када су се на умјетничкој сцени јавили припадници приближно исте генерације, али са меёусобно различитим естетичким схватањима, која су се чак и искључивала.
У наставку рада казује се како је проблем односа умјетности и
стварности био присутан и у деценијама које су долазиле. Наиме, у вријеме
каснијих револуционарних (историјских) превирања, неријетко се дешавало да је умјетност морала да преузме на себе и пропагандне задатке. Познато је да се у овдашњем социјалистичком друштву, у периоду послије Другог свјетског рата, није смјело отворено говорити о одреёеним негативним
друштвеним појавама. Зато су чак и умјетници морали прибјегавати аутоцензури и селектовати теме и идеје које ће посредством књижевно-умјетничког дјела пласирати у јавност. Дакле, готово се подразумијевало да све
што би реметило слику о бољитку и напретку друштва, треба престилозовати или уклонити из књижевног дјела. Уважавање таквих захтјева водило
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је ка поједностављивању суштине умјетничког. Само умјетници који су
успјели да превладају идеолошке стеге и истински проговоре о стварности,
могли су да створе велика књижевна дјела, за шта је, према Вучковићевом
мишљењу, парадигматичан примјер случај Меше Селимовића.
Други циклус радова књиге Проблеми, писци, дела VI доста је
обимнији од првог. Садржи дванаест текстова о појединим српским писцима и критичарима. Поглавље отварају два рада посвећена Иви Андрићу,
настала 2011. године. Први рад „Разноликост и савршенство Андрићевог
дела“ синтетичког је и информативног карактера, што је и разумљиво с обзиром на чињеницу да је ријеч о тексту који је првобитно намијењен и објављен као предговор Библиографији Иве Андрића (2011). У другом раду
„Измеёу Истока и Запада“ говори се о Андрићевом односу према културама Блиског и Далеког истока. На основу одреёених појединости наведених
у самом тексту, може се закључити да је Вучковић инспирацију за овај рад
пронашао у о једном од својих приватних разговора са Андрићем, као и у
есеју Исидоре Секулић „Исток у приповеткама Иве Андрића“.
Иако Андрић није био наклоњен некритичком преношењу религиозних и духовних тековина Истока у западне културе, сматаро је вриједним
пажње умјетничка достигнућа Истока и нека од њих је користио пишући
своја дјела. У том смислу, Вучковић је посебно указао на приповједачку
технику познату из Хиљаду и једне ноћи, истичући да је Исидора Секулић
једним дијелом управу када је поводом раних Андрићевих приповједака
говорила о његовом источњачком приповиједању, издвајајући и оно што је
западњачко у његовом дотадашњем опусу. На примјерима градње романа
Травничка хроника, На Дрини ћуприја и Омер-паша Латас, Вучковић показује да су они у одреёеној мјери били инспирисани источним узорима, али
да је Андрић „унео строга западна мерила и тако је створио оригинално
приповедачко дело које га је издвојило меёу нашим и европским приповедачима његовог времена“.
Након занимљивих радова посвећених Андрићу, слиједи синтетичко-интерпретативна студија „Есејистика и приповедачко-романсијерско дело Меше Селимовића“ у оквиру које се говори о Селимовићевим најзначајнијим критичким расправама (о Марку Марулићу, Стевану Сремцу, Јовану
Дучићу, Хасану Кикићу и Аугусту Цесарецу), те о романима Дервиш и
смрт и Тврёава и монографској студији За и против Вука. У основи, у раду
се настоји дати одговор на питање да ли постоји нека веза измеёу Селимовићевог критичког коментарисања писаца и његовог начина обликовања
приповједачких тема.
Рад под насловом „Сведочења Младена Ољаче“ (настао је још
1974) говори о типу приповједача и ромасијера кога је створило једно вријеме – вријеме рата и револуције, чији је Ољача био очевидац и учесник.
Мањи дио рада посвећен је општим особинама Ољачиног приповједачког
поступка, који се не разликује битно од концепта неких од познатих писаца
старије генерације који су писали на тему рата (Б. Ћопић, М. Лалић). У су515
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штини, ријеч је о епско-хроничарском приповиједању које израста из реалистичког схватања литературе, те су и драме кроз које пролазе јунаци само одраз једне опште драме времена. За послијератну српску књижевност
карактеристичне су промјене, које су везане за различита друштвено-историјска превирања. С тим у вези, посебна пажња посвећена је одреёеним
„метаморфозама“ у Ољачином приповједачком поступку, на примјеру појединих дјела (Шапат ветрова, Три живота и две смрти, После поноћи, Молитва за моју браћу, Црне секире, Развалина и Козара).
У наставку овог дијела књиге слиједи још девет студија разноликог
и занимљивог садржаја. Рад „Два рана романа Моме Капора“ (99-111), посвећен је анализи Капорових романа Фолиранти (1974) и Провинцијалац
(1975). У раду „Лирски роман Милана Дединца“ (112-119) говори се о књизи Од немила до недрага. Затим слиједи студија о социјалној поезији Оскара Давича (120-128) са посебним освртом на поједине поеме и пјесме („Немир“, „Баш челик“, „Пријатељ“, „Балада о робу“, „И крв“). Тема наредног
рада у књизи је „Роман у стиховима Радована Зоговића (Књажеска канцеларија)“, а послије ње долази студија о Миодрагу Павловићу, која у одреёеном смилсу представља синтезу критичког и метакритичког рада, односно,
одваја радове критичког од радова метакритичког карактера.
Насловом „Поетичко-критичке новине Миодрага Павловића“, већ је
наговијештено се у овом раду паралелно посматрају Павловићева пјесничка и есејистичка остварења. Да би на примјерима показао како се два
основна вида Павловићеве књижевне дјелатности меёусобно укрштају,
Вучковић полази од књига стихова 87 песама и Стуб сећања. Затим кратко
анализира есеје: „О критици“ (1955), „О књижевној традицији“ (1956) и
„Пред лицем природе“ (1956), износећи мишљење да су ова три есеја суштински одредила Павловићеву поезију и есејистику од краја педесетих до
краја шездесетих година, па и касније. То мишљење образлаже приказујући
Павловићеве збирке: Октаве (1957), Млеко искони (1963) и Велика Скитија (1969), те осврћући се на Антологију српског песништва: XIII-XIX век
(1964), која је настајала паралелно са поменуте три збирке. Кључ за тумачење промјена које су се дешавале у Павловићевом пјесништву, налази се у
збирци есеја Рокови поезије (1958). Такоёе, ти есеји су умногоме одредили
и Павловићев антологичарски рад, што се види већ из предговора за Антологију, као и из књиге Осам песника, која се појавила исте године. Говорећи о каснијем Павловићевом критичко-есејистичком раду (од краја седамдесетих година 20. вијека до почетка 21. вијека), Вучковић је акценат ставио на огледе о старој српској и народној поезији. Запазио је да је духовни
простор у неким пјесмама Велике Скитије, истовјетан оном у српској средњовјековној поезији, те да су у неким пјесмама исте збирке препознатљиви
и трагови лирске и епске народне поезије, па чак и теме косовског мита.
Посљедња три рада у другом дијелу књиге Проблеми, писци, дела
VI су, условно говорећи, метакритичког карактера. Први од њих носи наслов „Заборављени скандинавист Лука Смодлака“ (159-182), а посвећен је
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вриједном културно-историјском и књижевном раду Луке Смодлаке. Своје
прве радове о скандинавским писцима и темама, Смодлака је објавио још
као бечки студент 1910. и 1911. године у тамошњој Зори, у вријеме какда
су у овом гласилу главну ријеч водили Перо Слијепчевић и Димитрије Митриновић. Према истраживању Радована Вучковића, Смодлака је до Првог
свјетског рата објавио неколико текстова о скандинавским писцима Хенрику Ибзену, Кнуту Хамсуну, Бјерстерне Бјернсону и Георгу Брандесу. Такоёе је написао и занимљиве приказе књига домаће модерне књижевности:
Станислава Винавера (Мјећа), Владислава Петковића Диса (Утопљене душе), Милана Ракића (Нове песме), Владимира Черине (Распеће) и Исидоре
Секулић (Сапутници). Неколико година по завршетку Првог свјетског рата, Смодлака је наставио да се бави нордијским писцима, пишући краће информативне текстове према моделу предратних огледа о Ибзену и Хмсуну
(прво би писао о животу одреёеног писца, а затим пратио генезу његових
дјела, не анализирајући их исцрпно, већ само дајући основне информације
о њима). Према Вучковићевом запажању, Лука Смодлака је временом проширивао опсег својих књижевних интересовања, а истовремено је обогаћивао и свој описни критички метод, бавећи се упоредним анализама појава и
писаца, што показује његов рад „Ивар Осен и Вук Караџић“, као и рецепционистички рад „Кнут Хамсун у нашој литератури“. Након прегледа још
низа Смодлакиних радова о појединим скандинавским и англоамеричким
писцима (Јергесен, Јансен, Понтопидан, Стриндберг, Елен Кеј, Селма Лагерлеф, Марика Шернстед, Бернард Шо, О` Нил итд), Вучковић се посебно
осврће на књижицу Скандинавизам (1940), будући да та студија о историји
политичких и културних односа на сканинавском терену, представља синтезу Смодлакиног размишљања о скандинавској култури и историји.
Две посљедње расправе у другом дијелу књиге Проблеми, писци,
дела VI, посвећене су двојици истакнутих књижевних критичара и универзитетских професора, Славку Леовцу и Новици Петковићу. У раду „Леовчеве монографије о српским писцима 20. века“, Вучковић је указао на допринос Славка Леовца (1929-2000) проучавању новије српске књижевности. Леовац је у временском распону од скоро пола вијека2, писао о већини
српских писаца и то као критичар, теоретичар и историчар књижевности.
Вучковић посебно истиче да је специфичност Леовчевог мишљења о књижевности долазила „из класичне грчке и римске старине, чији је познавалац био“, што можда и најбоље потврёује његова докторска дисертација,
касније објављењена као књига под насловом Хеленска традиција и српска књижевност 20. века. Та књига је наглашено компаратистичког карактера, за разлику од осталих Леовчевих радова, гдје античка мудрост прожима само ткиво текста, „а огледа се и у приступу теми, у позивању на одре2

Славко Леовац почео је објављивати прве радове почетком педесетих година двадесетога вијека, а пред смрт је објавио књигу Три знаменита српска песника (2000).
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ёене идеје и поетске максиме, у настојању да се хармонија истакне као идеал.“ Ту „античку мудрост“ Вучковић проналази и у Леовчевим најпознатијим монографским дјелима: Портрети српских писаца 19. века, Јован Дучић, Приповедач Иво Андрић, Књижевно дело Исидоре Секулић, Романсијер Милош Црњански, Момчило Настасијевић. То су књиге које су настале
специфичним „портретистичким“ методом писања и заузимају особено
мјесто у српској књижевно-научној критици посљедње четвртине 20. вијека.
Интимно интонираним радом „Новица Петковић из мога угла“ завршава се други дио књиге, насловљен са „Писци“. На помало необичан
начин, Вучковић је говорећи о свом личном односу и дугогодишњем познанству и пијатељско-професионалној сарадњи са Новицом Петковићем,
једним од најбољих зналаца српске књижевности 20. вијека и руског формализма, успутно представио и Петковићеву наставно-научну дјелатност.
Осврћући се на Петковићеве књиге: Артикулација песме I, II (1968, 1979),
Језик у књижевном делу (1975), Од формализма ка семиотици (1983), Два
српска романа (1988), Огледи из српске поетике (1990) и Огледи о српским
песницима (1999), Вучковић је изнио запажање да је Новица Петковић у
својим научним и есејистичким радовима профилисао особен приступ
књижевности из угла језика. До таквог приступа Новица Петковић је дошао помно проучавајући руске формалисте током рада на докторској дисертацији Линвистички основи поетике Опојаза (1974), касније објављеној
под насловом Језик у књижевном делу (1975).
Трећи дио Вучковићеве књиге Проблеми, писци, дела VI, садржи 17
радова. Мада ти радови нису груписани у мање цјелине, није тешко уочити
да се у основи може говорити о двије различите групе радова. У првој групи налази се осам приказа књига из области науке о књижевности: „Монументална творевина“ (о књигама Драгише Живковића Европски оквири
српске књижевности I-V, (Београд, 1994). Текст „Синтетичка књига о српској књижевној авангарди“ посвећен је књизи Гојка Тешића, Српска књижевна авангарда (1902-1934); Књижевно-историјски контекст (Београд,
2009). Рад „Поетика сигнализма“ настао је поводом књига Поетика сигнализма Мирољуба Тодоровића и Авангарда, неоавангарда и сигнализам Миливоја Павловића (Београд, 2003). Текст под насловом „Монографија о јапанској авангардној поезији“ представља приказ књиге Јапанска авангардна поезија у пореёењу са српском Кајоко Јамасаки, јапанске књижевнице,
која већ дуго живи на овдашњим просторима и ради на Катедри за јапански
језик Филолошког факултета у Београду. У раду „Монографија о српској и
хрватској приповеци двадесетих година“ представљена је књига Михајла
Пантића Модернистичко приповедање (1999). Андрић је тема два приказа:
„Ново представљање Андрићевих приповедака“ (о приреёивачком раду
Жанете Ђукић-Перишић у књизи Иво Андрић, Сабране приповетке, приредила Жанета Ђукић-Перишић, Београд, 2008) и „Нова студија о Андрићевим делима“ (о књизи Радомира Ивановића Андрићева мудроносна проза,
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Нови Сад, 2006). Чланак „Монографија о муслиманској нацији и књижевности“ има за предмет књижевно-критички рад Станише Тутњевића, при
чему је посебан акценат стављен на представљање његове књиге Национална свијест и књижевност Муслимана (Београд, 2005).
Приказом Тутњевићеве књиге завршава се циклус чланака посвећених књигама које имају научно-истраживачки карактер, а почиње циклус
чланака, тј. приказа, књижевно-умјетничких дјела. Ријеч је о кратким
освртима на првих девет књига, које су награёене Виталовом наградом
„Златни сунцокрет“, у периоду од 1997. године до 2005. године (за књиге
објаљене од 1996. до 2004).3 Тако је у првом од радова те врсте, чији наслов је „Нови сјај канона“, представљена књига Ивана В. Лалића Четири
канона (награёена 1997. године за најбољу књигу објављену у 1996. години). Слиједи текст „Романсијерски реквијем“ – осврт на роман Прошао
живот (1997) Јован Радуловића, који је награёен 1998. године. И у наставку, према хронологији настанка, нижу се прикази са симболично-метафоричним насловима: „Приче о сновима“ (о књизи Човек који је живео у сновима Радослава Петковића); „Привидна аутобиографија“ (о књизи Балада о
сиромаштву Милована Данојлића); „Романсијерска маштарија“ (о роману
Ситничарница „Код срећне руке―Горана Петровића); „Узбудљиво приповедање“ (о роману Израњање Веселина Марковића). Иза налова „Песме о
поразу“ крије се приказ књиге поезије Недремано око Рајка Петрова Нога.
Поезија је, такоёе, основна тема чланка „Лирски импресионизам“ у коме је
приказана збирка Светлост у налету Војислава Карановића. Посљедњи
текст је „Суморна прича о једној генерацији“, а говори о роману Киша и
хартија Владимира Тасића.
Проблеми, писци, дела VI садрже лепезу текстова који су разнолики
како у погледу тема, тако и у погледу обима и приступа књижевним појавама, па би се могло рећи да различите групе читалаца могу пронаћи интересантне и информативне текстове у овој књизи. Ученицима и студентима
посебно могу бити од користи радови проблемског карактера, штампани у
првом дијелу књиге. Такоёе, нема сумње да расправе о писцима (прије
свих о Андрићу, Селимовићу, Ољачи, Капору, Зоговићу и Миодрагу Павловићу), чине вриједну литературу, која може помоћи бољем расвјетљавању појединих тема и феномена у српској књижевности. Метакритички радови, како они везани за шири опус појединих аутора (Лука Смодлака,
Славко Леовац, Новица Петковић), тако и они везани за конкретне студије,
имају значај у том смислу што доприносе бољем упознавању српске књижевно-критичке и књижевно-историјске мисли 20. и прве деценије 21. вије3

Књижевна награда „Златни сунцокрет“ установљена је 1996. године и
финансира је фабрика уља Витал из Врбаса, па је зато познатија под именом Виталова награда. Награда се додјељује (у јануару сваке године) за најбољу књигу на
српском језику, објављену у претходној години, а у избор могу ући дјела која припадају различитим књижевним жанровима.
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ка. Коначно, појединачни прикази књига које су од 1997. до 2005. године
добиле вриједно књижевно признање, Виталову награду, могли би подстаћи неке младе истраживаче да са нових апеката сагледају и анализирају
вриједност тих књижевних остварења, те да им, конкретније, одреде мјесто
у књижевноисторијском ланцу савремене српске књижевности.
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СКРАЈНУТИ ПИСЦИ И ЗАБОРАВЉЕНА ДЈЕЛА ИЗ
СРПСКЕ КЊИЖЕВНЕ БАШТИНЕ 19. ВИЈЕКА
(Горан Максимовић, Заборављени књижевници:
књижевноисторијски огледи о скрајнутим писцима
српског 19. вијека, СПКД „Просвјета“, Пале, 2013.)

Када је ријеч о српској књижевности 19. вијека у свијести читалаца,
као и у стварном занимању књижевне критике, остају забиљежене најзначајније литерарне појаве и културни радници епохе. Поједини аутори и поред несумњивог угледа и значајног рада на књижевном и умјетничком пољу, остају датирани фрагментарно, као појаве од извјесног књижевноисторијског значаја, а најчешће као прелазни степен измеёу два запажена и позната имена. Усљед различитих друштвених збивања, промјене књижевног
укуса и других факата, бројни српски писци 19. вијека остају препуштени
забораву, маргинализовани од стране књижевне критике и потпуно заборављени од потомака.
Књижевни критичар и историчар Горан Максимовић налази у овој
појави најмање три могућа разлога. Први, због несумњиве слабости њиховог књижевног дјела, које савременици нису уочавали, које можда нису
хтјели да уоче због личног угледа и институционалног утицаја писца у
свом времену и својој средини; други, због промјене књижевног укуса читалаца и њиховог новог читалачког искуства. Трећи, не мање битан разлог,
„почива у нашем пословичном немару према истраживању и очувању
умјетничке, културне и књижевне баштине, у одсуству организоване научне и културне политике, али и свјесном потирању вриједности из прошлости и намјерном минимизирању или обезвреёивању националног идентитета, како у годинама социјалистичког братства и јединства у другој половини 20. вијека, тако и у квазимондијалистичким стратегијама различитих самозваних културно-пропагандних кружока на почетку новог миленијума“.
Феномен заборава и његово анализирање предмет је вишегодишњег
проучавања Горана Максимовића. Издавачки центар Филозофског факултета у Нишу 2011. године објавио је Максимовићеву књигу Идентитет и
памћење (Заборављени писци и скрајнута дјела српске књижевности), која
садржи укупно 19 огледа из српске књижевности 19. и почетка 20. вијека, а
њихово публиковање у зборницима радова, научним и књижевним часописима, поговорима у књигама других издања, обухвата период од 2003. до
краја 2010. године. Друга ауторова књига Заборављени књижевници: Књи*
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жевноисторијски огледи о скрајутим писцима српског 19. вијека (СПКД
„Просвјета“, Пале, 2013) има заједнички предмет истраживања: занемарене
појаве српске књижевности, које су биле присутне и актуелне у ширем временском распону од друге половине 18. до првих деценија 20. вијека.
Освјетљавању културне баштине поменутог периода, књижевних
радова и појава мање-више познатих академској јавности, а готово никако
савременом читаоцу, аутор је приступио као књижевни историчар, усмјерен на био-библиографске појединости из опуса писаца, на описивање
историјских и друштвено-политичких прилика у којима су живјели и стварали, али и на сажету интерпретацију репрезентативних текстова. С обзиром на то да су појаве о којима Максимовић систематски пише неправедно
заборављене или скрајнуте у други план, готово је јасно да је испред њега
стајао тежак напор истраживања архива, расвјетљавања друштвено-политичких прилика, тумачења поетика, успостављања типологија објављених
или необјављених дјела и њиховог вредновања. Књига Заборављени књижевници: Књижевноисторијски огледи о скрајутим писцима српског 19.
вијека тиме, не само да представља изузетан искорак у очувању националне духовности, већ и „ненаметљив позив издавачима за поновно публиковање, а истраживачима на савремено читање и преиспитивање заборављених српских писаца 19. вијека, те ново сагледавање баштине која је одувијек ту пред нама, а остала је занемарена и њене умјетничке пособности сакривене“.
Огледи о скрајнутим писцима груписани су у три цјелине засноване
на регионалним критеријуму и посебностима. У првој цјелини заступљени
су писци из јужних и југозападних српских градова и покрајина (Шибеник,
Задар, Сплит, Далмација, Херцег Нови и Бока Которска, Мостар и Херцеговина, Сарајево, Босна и Посавина, Бања Лука и Крајина, Осијек и Славонија), као и они писци коју су неко вријеме стварали у Бечу, Трсту, Венецији и сл. У том погледу аутор подсјећа на најзначајније чињенице из живота и рада писаца који су се својевремено доказали у мемоарској и путописној прози (Кирил Цветковић, Матија Бан, Јован Сундечић, Лазар Томановић, Сава Бјелановић, Спира Калик), указује на обновљено интересовања
за књижевни рад архимандрита Јоаникија Памучине, те скреће пажњу на
низ заборављених појава, попут Антуна Фабриса, дум Ивана Стојановића и
митрополита Ђорёа Николајавића. Максимовићева пажња усмјерена је не
само на главне актере огледа, већ и на друштвене обичаје, политичке прилике и споредне појаве, у намјери да се предмет и вријеме што свеобухватније илуструју. Тако се поводом историјско-етнографске студије Црногорске жене Јована Поповића Липовца, која је настала на основу истраживања
јединственог начина вјеридби у Црној Гори измеёу дјечака и дјевојчица по
договору родитеља, представља занимљива епизода из пишчева живота.
Наиме, сам Липовац је још прије роёења добио вјереницу, „када је у једном
боју против Турака и Арбанаса на Скарадском језеру 1856. његов отац Ђуро био рањен у ногу, а преживио је захваљујући младом Црногорцу Михаи522
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лу из Цеклина. Тада су се завјетовали да први Ђуров син и прва Михаилова
кћер буду муж и жена.“ Меёутим, несуёена вјереница, коју је Липовац као
дјечак видио само једном, умрла је за вријеме његовог школовања у иностранству.
Другу цјелину књиге Заборављени књижевници чине писци из централних и југоисточних српских градова и области. Отвара је оглед о Анки
Обреновић Константиновић, „некрунисаној српској краљици“, а затвара
рад посвећен Мити Ј. Димитријевићу, дипломати и политичару, који се у
књижевном смислу највише истакао као позоришни писац (написао седам
дјела која нису објављена, али су више пута извоёена на позорницама). Меёу овим „скрајнутим писцима српског 19. вијека“ налазе се политичари
(Чедомир Мијатовић, Милутин Гарашанин, Владан Ђорёевић, Живан Живановић), новинар и полемичар (Лазар Комарчић), критичар (Павле Лагарић), један монах (Михаило Јовановић), путописци и приповједачи (Милан
Ђ. Милићевић, Милан Јовановић Морски, Илија Вукићевић, Симеон-Сима
Жикић, Тодор Љ. Поповић) и пјесници (Јован Илић, Дамјан Васић, Драгомир Брзак, Милутин Илић, Милорад Ј. Митровић, Коста Абрашевић и други). Савремена наука о књижевности обновила је интересовање за живот и
дјело неких личности из 19. вијека, мада, упозорава Максимовић, то још
увијек није праћено и подједнаким занимањем издавача, тако да је књижевни опус појединих писаца тешко доступан или га уопште нема у књижарама и библиотекама. С тога можемо рећи да ова студија представља имплицитни позив издавачима за новим издањима опуса занемарених писаца.
Живот појединаца из ове цјелине био је толико кратког вијека да напросто
нису стигли да се искажу у свом времену, а њихов несумњиви књижевни
таленат остаје само наговијештен. То је један од разлога због којих је критика овакве ауторе губила из вида. У огледу „Прекинут узлет“ Максимовић
наглашава да је пјеснички узлет лиричара Владимира Васића трагично прекинут онда када су његови вршњаци тек започињали, те да, упркос често
недовршеним стиховима, стереотипном језику и тек наслућеним пјесничким идејама, његово пјесничко дјело заслужује обновљену пажњу историчара српског романтизма. Исти случај је са прерано преминулим пјесницима Костом Абрашевићем (живио свега деветнаест година) и Дамјаном Павловићем (извршио самоубиство у двадесетседмој години живота), којима
су посвећени огледи „Лирски метеор“ и „Трагедија младости“.
У трећој цјелини су представљени скрајнути писци из сјеверних
српских градова и простора (Нови Сад и Бачка, Вршац, Панчево и Банат,
Сремски Карловци и Срем), али и они књижевници који су стварали у Пешти, Пожуну (данашњој Братислави), Кошицама, Прагу, Брну, Кракову и
сл. Предмет првог огледа је занемарени српски сатиричар Михаило Максимовић, о чијем животу српска историографија још увијек нема прецизне и
тачне податке. Његов Мали буквар за велику деци, написан на народном
српском језику, у нашој науци о књижевности углавном се посматра као
прво сатирично дјело српске књижевности. Горан Максимовић даје неко523
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лико смјехотворних примјера из дјела како би заинтересовао савремену
публику на читање, а истовремено подстакао и друге истраживаче да оваквим или сличним темама приступе на научно утемељен начин. Иначе, навоёење примјера из појединих дјела занемарених књижевника (афоризама,
анегдота, пјесама, мемоара, путописа) карактеристично је за књигу у цјелини. Они најбоље репрезентатују једну литерарну појаву или опус, јасно
указују на друштвену збиљу и вјешто осликавају културну прошлост. Примјера ради, једна анегдота везана за живот Илије Огњановића Абуказема
јасно и живо илуструје карактер и лик овог „роёеног хумористе“.
У трећој скупини скрајнутих писаца налази се и књижевница Каролина (Драгиња-Драга) Гавриловић, која је у потпуности прихватила идеје о
еманципацији жена, као једном од најважнијих задатака свога времена.
Премда се умјетнички исказала као писац два романа и тринаест приповједака, ова књижевница епохе реализма брзо је заборављена од стране критике. Аутор упућује „неодложан позив за нова читања у тумачења њеног дјела, те проналажења достојног мјеста у књижевноисторијским токовима
српске књижевности.“ Оглед који затвара ову цјелину и књигу посвећен је
Илији Ивачковићу, критичару и теологу који се веома рано повукао у потпуну књижевну анонимност.
Књига Заборављени књижевници Горана Максимовића вишеструко
је корисна и интересантна. Са једне стране омогућава увид у разнолике
опусе скрајнутих и неправедно занемарених писаца (углавном „страдалничких судбина“), оживљава увијек актуелно питање памћења и заборава,
те подстиче научну јавност за савремено проучавање и издавање дјела наше занемарене културне баштине. Са друге стране, био-библиографски подаци и опсежни попис литературе нуде драгоцјене информације за савремене читаоце и будуће истраживаче, којим је на тај начин отворен пут за
нова испитивања и превредновања.
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У ПАМЕТ СЕ СРБИ

(Милош Ковачевић, У одбрану српске ћирилице,
хрестоматија, СПКД „Просвјета“, Пале, 2013.)
Хрестоматију У одбрану ћирилице српске отвара уводни текст главног и одговорног уредника и њеног приреёивача проф. др Милоша Ковачевића, под насловом вапајног захтјева – У памет се Срби – не напуштајмо
ћирилицу (5–19). Аутор на овом мјесту упућује на ћирилицу као једино српско писмо те истиче да иако она Србе прати од почетка писмености до данас у посљедњем вијеку бива све више потискивана латиницом и све чешће
њоме замјењивана, па они који познају историјат употребе српске ћирилице код Срба и онога шта је она за њих у прошлости значила „готово да не
могу вјеровати шта се догаёа са данашњим и јучерашњим Србима с обзиром на њихов однос према ћирилици“ (9). И управо због те невјерице приреёивач подсјећа и указује на тај нераскидиви меёуоднос Срба и српске ћирилице, најприје преко њеног односа са српским књижевним језиком. Упућујући на Вуков став да српских језика нема много него један којим говори
сав народ српски и на мисао великог Лазе Лазаревића да га љепшега на
свијету нема, Ковачевић увиёа да осим у српском језику и српској ћирилици таква хармонија једног језика и писма није остварана никада и било гдје
у свијету: „Зато кад се год каже српски језик, он имплицира и ћирилицу
као примарно српско писмо, а кад се год помене ћирилица он имплицира и
српски језик“, а таквог „прожимања и интердепенденције српског језика и
српске ћирилице у историји нису били свјесни само Срби него и њихови
непријатељи“ (10). Аутор уочава да се српска интелектуална елита одричући ћирилици статус основне националне културе прибојава њеног опстанка
и наводи „да ће тешко било ко опстати као народ у будућности уколико се
одрекне своје прошлости, и посебно онога што у тој прошлости чини један
од темељних критеријума националног идентитета“ (14). Из тих разлога
Срби на уму вјечно морају имати подразумијевајућу опомену и управо је
из тих разлога како наводи Ковачевић настала ова хрестоматија, чији је
циљ видљив из самог њеног наслова у коме „одбрана“ имплицира повратак
Срба ћирилици и нову, никад раскидиву везу Срба и ћирилице.
Осамнаест аутора написали су двадесет и један текст који чини ову
хрестоматију. Најмлаёи у хрестоматију уврштени текстови су њих четири
из 2013, а најстарији уврштени је текст Лаза М. Костића, први пут објављен 1955. године. Осталих шеснаест текстова настало је у периоду измеёу 1989. и 2012. године. Иза сваког текста у хрестоматији у загради је дат
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податак о томе када су први пут објављени, након чега слиједи и библиографски податак о публикацији из које је дати текст преузет. Приреёивач
наводи да се при избору текстова руководило двама принципима и то да
они представљају четири тематска подручја представљена у четири тематске цјелине које чине ову хрестоматију, као и да буду приступачнији ширем кругу читалаца усљед чега су текстови писани есејистички добијали
предност над терминолошки презасићеним научним текстoвима.
Различитим питањима историјата српске ћирилице посвећено је
шест текстова који чине прво поглавље ове хрестоматије – О историји српске ћирилице (21–114). У текстовима ове тематске цјелине спознајемо мјесто српске ћирилице меёу словенским ћирилицама (Р. Маројевић и Д. Бараћ), затим саоднос реформи српске ћирилице и реформи српског језика
(А. Милановић), а потом хрватско и муслиманско фалсификовање српске
ћириличке прошлости (Б. Самарџић, М. Ковачевић). На крају, у најобимнијем и најисцрпнијем раду Јелице Стојановић Континуитет, распростирање и статус српске ћирилице – кроз вијекове и данас, детаљно је освијетљен историјски развој српске ћирилице као и њен статус у садашњем времену.
Ауторка у циљу стицања што потпуније слике у вези са ћирилицом
и њеном употребом сагледава више аспеката: њен историјски континуитет,
однос државних и других институција на просторима српског језика према
ћирилици, затим какво виёење има научна и стручна јавност с обзиром на
статус ћирилице, шта представља и носи ћирилица као писмо, и на крају
културно-историјску и традиционално-духовну вриједност те емотивносимболички однос према ћирилици на српском језичком подручју.
Ћирилица се, представља Јелица Стојановић, све до 19. вијека
углавном несметано употребљавала и распростирала са распростирањем
српског језика, док су 19. и почетак 20. вијека обиљежени многим покушајима забране употребе српске ћирилице, а прва званична забрана везана је
за име Марије Терезије 1779. године. Наредба да се ћирилица укине изван
цркве и да се у школе под морање уведе „простонародни језик илирски и
латиница“, издата је под наговором римских првосвештеника. Заједно са
митрополитом и епископима сви Срби у данашњој Војводини су се успротивили таквој наредби, усљед чега је наредба повучена. Ову наредбу је 3.
фебруара 1781. године након смрти Марије Терезије обновио њен син Фрањо Јосиф 2. У Првом свјетском рату, опет од аустријских власти, ћирилица
је званично забрањена у Хрватској, Босни и Херцеговини, Црној Гори и
Србији. Исто је настављено и у Другом свјетском рату, када је десетак дана
након преузимања власти, 25. априла 1941, објелодањена од стране NDH
Zakonska odredba o zabrani ćirilice коју прати Provedbena naredba ministra
unutrašnjih poslova zakonskoj odredbi o zabrani ćirilice гдје се наводи: „da se
na cijelom podruĉju Nezavisne Drţa ve Hrvatske obustavi upotreba ćirilice u javnom i privatnom ţ ivotu“, као и: „Svako štampanje ma kakvih knjiga ćirilicom je
zabranjeno. Svi javni natpisi pisani ćirilicom imaju se neodvlaĉno, a najkasnije u
roku tri dana skinuti“ (92). Меёутим, примјећује Јелица Стојановић, и поред
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свих забрана ћирилица је највише потиснута и заборављена од периода
прокламовања „равноправности“ двају писама (ћирилице и латинице), која
је озваничена Новосадским договором чија трећа тачка закључка гласи:
„Оба писма, латиница и ћирилица, равноправна су; зато треба настојати да
и Срби и Хрвати подједнако науче оба писма, што ће се постићи у првом
реду школском наставом“. Равноправност је резултирала невјероватним
догаёајем у посљедњем рату, Хрвати су „етнички очистили“ све своје библиотеке од српских књига, па је тако све што је писано ћирилицом изнесено и јавно спаљено на трговима, наводи ауторка (94).
Даље се у раду наводе мишљења српских лингвиста у вези са статусом ћирилице од којих знатан број стручњака из области науке о језику
сматра да ћирилици треба дати приоритет, заштитити је законским и уставним актима, те јој данас вратити достојно мјесто и статус с обзиром на њену историјску, традиционалну, културну и сваку другу улогу у српском језику, као и да се, с обзиром на културно-историјско и писано насљеёе, српски језик не може одрећи ни латиничног писма (96). На крају ауторка проговара о Садашњим (не)приликама и ћирилици те примјећује да новијим
уставним рјешењима Србија у великој мјери враћа посебан статус ћирилици као националном писму, али да Црна Гора данас истрајава на „равноправности“ усвојеној послије Другог свјетског рата која је довела до крајње
неравноправности, чији је резултат скоро потпуни нестанак ћирилице
(105).
Другу тематску цјелину – Око уставног статуса српске ћирилице
(116 –138) чине три рада (Р. Лукића, М. Ковачевића и С. Антонића), који
свједоче на какве је све отпоре наилазило опредјељење писаца српског
устава да се једино ћирилици да службени статус.
Коментаришући и претресајући примједбу Венецијанске комисије
на одреёење службеног статуса ћирилице у Уставу Србије из 2006. године,
Слободан Антонић изводи њену логику да „већина мањина радије користи
латинично писмо“, да је право употребе латинице било дато ранијим уставом те да нови устав умањује „достигнути ниво људских и мањинских права“ (134). Аутор примјећује да Венецијанску комисију неозбиљном и нестручном чине њени информатори, „њени овдашњи људи од поверења,
угледници од којих се увек тражи да неупућеним страним стручњацима дају `политички контекст информација из Србије`“, јер ћирилица смета нашем информатору: „Он не воли ћирилицу. Он има проблем са њом. Ћирилица је за њега `тако примитивна`, `балканска`, `заостала`. [...] Он мрзи да
види било шта исписано тим `примитивним` писмом. Он пати кад год види
и једно једино Ф или Ж, Ш или Д – та грозна слова која подсећају на фењере, жабе или тарабе словенских сељака и ратника“ (137–138). Антонић на
крају текста упућује на мржњу и заслијепљеност нашег информатора, зловољу европске бирократије и усљед тога нимало лак задатак који стоји
пред српском академском елитом.
Треће поглавље под насловом Одумире ли српска ћирилица (139–
208) састоји се од седам радова (Р. Лукића, Р. Маројевића, Д. Петровића, Д.
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Новаков, С. Танасића, М. Шћепановића и М. Бабић). У њима се показује
како и зашто ћирилица код Срба изумире и теоријски и чињенично освјетљава процес њеног одумирања.
Радмило Маројевић ћирилицу посматра као темељ српске културе
чије је рушење почело „протеривањем писаћих машина, јер су са српском
ћирилицом прогањане и машине“, па је због тога „ћирилица у свим порама
стаљинистичке (тачније би било рећи: титоистичке) државе престала да буде основа националне културе“ (148). Маројевић примјећује етапе и различите методе у истискивању српске ћирилице: административне, идеолошко-репресивне, пропаганде и економске методе после којих је у мјери у
којој наведене методе нису давале потпуне резултате примјењиван метод
директног онемогућавања граёана да се служе ћирилицом, дискриминација.
Као нужна компонента свих радова овог поглавља јавља се не само
жал због актуелног стања српске ћирилице, већ и посебан позив и молба за
пријеко потребно заустављање њеног одумирања. Тако Драгољуб Петровић сматра: „ако [Срби] продуже да незаинтересовано прате како им се разарају темељи националног памћења и узимају језик и писмо на коме је то
памћење засновано, од последица радијације (и домаће ишчашене памети)
по Србији ускоро неће умирати Срби него неки други народ“ (173). Михаило Шћепановић поручује овако: „ако је знање – треба зазнати. Ако се не
зна – ваља научити. Онда: казати, појати, орити и оратити, светосавословити, глагољати, роморанку роморити, усхвалити, попјевати, коледати, лазарити – појати без престанка док се срушеном ћириличном храму не сагради
сљеме“ (200). А Миланка Бабић, указујући претходно на маргинализован
статус ћирилице у српској култури, изражава вјеру у „долазеће доба њене
ревитализације у српској језичкој пракси, у којој би коначно и стварно могла постати ако не једино, онда бар примарно писмо, шта год о њој мислили они који је не воле, али ипак настоје посвој(и/ата)ти њено богато вишевјековно културно насљеёе“ (207).
Посљедње, четврто поглавље – Вратимо се ћирилици (209–248) садржи пет радова (П. Пипера, Л. Костића, М. Пижурице, В. Ђорёевића и Д.
Збиљића) у којима је исказана нескривена љубав према ћирилици па научни и стручни критеријуми бивају емоционално оплемењени. Свих пет радова носе готово исту идеју и поруку: „Срби морају сачувати ћирилицу као
своју неспорну културну вриједност, као битан дио националног идентитета, као позитивну специфичност без које као Срби и не бисмо били препознати у уједињеној Европи“ (19), примјећује Милош Ковачевић, приреёивач ове хрестоматије. Подсјећајући на неопходност успостављања прекинутог континуитета поштовања и уважавања властитог писма, а преко писма и самих себе Ковачевић још једном опомиње: У памет се Срби – вратимо се ћирилици!
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ВРХУНСКИ ПИСАЦ - ГЕНИЈАЛНИ ЗАНАТЛИЈА
(Стојан Ђорёић, Креативно писање, Филозофски
факултет у Нишу, Ниш, 2012.)

Књига Стојана Ђорёића Креативно писање бави се научним истраживањем креативног писања, тј. феноменом стварања семантичке креације
језичким средствима, разматрањем теоријских постулата неопходних да се
креативно писање заснује као посебна научна дисциплина у систему хуманистичких наука, позицијом креативног писања у оквиру методике књижевности, као и његовим односом према досадашњим дисциплинама науке
о књижевности. Што се тиче структурне поставке књиге, уочава се да уводно и закључно поглавље, „Увод“ и „Поглед унапред“, уоквирују петнаест
поглавља. Такоёе, запажамо да се у уводу и у прва четири поглавља („Општа теорија креативног писања“, „Поглед уназад“, „Начела креативог писања“, „Основне боје у спектру писања“) аутор бави утврёивањем теоријских проблема који доприносе формирању креативног писања као уже научне области или дисциплине која би имала теоријску, научну и методолошку релевантност – дефинисањем домена и предмета проучавања, указивањем на сврху, методе, начела и основне чиниоце креативног писања као научне дисциплине. У средишњем делу књиге, од петог до дванаестог поглавља („Стваралачко надахнуће и његова улога“, „Почетна замисао о делу,
план за писање и мали подсетник“, „Стварање језичким средствима или
граматичке основе креативног писања“, „Семантичка артикулација ауторског текста“, „Индивидуализовање писања стварањем стила“, „Форма семантичке творевине и стварање форме“, „Стварање структуре настајућег
дела, или како се постиже савршенство семантичке творевине и највише
списатељско умеће“, „Стварање ауторског рукописа и развијање дискурса“) Стојан Ђорёић дефинише фазе у настајању оригиналног ауторског дела, а у финалним поглављима, од тринаестог до петнаестог, („Читање и
креативно писање“, „Тумачење оригиналне семантичке творевине – херменеутика креације“, Критика и креативно писање“) бави се феноменом рецепције стваралачког дела – читањем, интерпретацијом и критиком.
У уводу Стојан Ђорёић као круцијални проблем поставља разматрање могућности заснивања наставе креативног писања и оправданости
учења креативног писања. Пре више од пола века креативно писање је уведено у студије књижевности у Америци са тежњом да од студента начини
не само познаваоца књижевности, већ и ствараоца уметника. Из овога, неумољиво је васкрсло питање - да ли се, заиста, може научити како се поста*
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је врхунски писац! Оваквим провокативним питањима Ђорёић је „бацио
рукавицу“ традиционалним, увреженим уверењима да је стваралаштво божанска искра, лудило. Из овог сукоба Ђорёић излази следећом „Одбраном
и теоријском аргументацијом креативног писања“: данас, истиче аутор,
креативно писање не значи исто што и уметничко писање, креативно писање је оригинална употреба језичких средстава, стога је, Ђорёић тврди, одговор на питање - да ли је могуће научити се стваралачком писању - несумњиво позитиван. У другом поглављу, „Општа теорија креативног писања“,
Ђорёић настоји теоријским разрешењима неких дилема ове дисциплине
(предмета проучавања), затим и поставци опште теорије креативног писања. Најпре дефинише креативно писање и јасно га разграничава од сродних области (креативно писање је широк појам који се не односи само на
књижевност, већ је то оригинално језичко обликовање којим настаје ауторско дело из различитих области - политике, религије, науке и сл.), потом,
прецизно одреёује предмет проучавања (стварање оригиналних ауторских
дела језичким средствима), сврху (проучава природу, улогу, начела, средства и форме стваралачког писања) и методе (реконструкција настанка
ауторског дела од надахнућа до ауторизације рукописа, као и сазнајно критичка анализа оригиналних дела ради откривања поступака и процеса у
којима је дело настало.). Оса око које гравитира треће поглавље, „Поглед
уназад“, једно је од најинтригантнијих и вечитих питања у поетици – да ли
је стваралаштво божански дар или вештина. Ђорёић најпре сучељава античко поимање стваралачког писања (Платоново виёење надахнућа надреёеном вештини језичког обликовања) са Поовом модерном поставком креативног писања. За разлику од Платона, Едгар Алан По је увоёењем у списатељску радионицу, откривањем амбијента и реконструкцијом поступка обликовања дела, показао да стваралачки чин није чиста екстаза и лудило,
већ је стварање планска активност која свесно и циљно пролази кроз све
етапе, од основне замисли, преко одабира теме, форме и структуре до поенте. Након овог сучељавања, Ђорёић износи свој, синтетички закључак да је
„Стваралачко писање – и вештина и божански дар“, али, постоји и могућност „Развијања дара и усавршавање вештине писања“. Веома је важно истаћи ауторову констатацију да је надахнуће, ипак, можда важније, самим
тим што се јавља реёе него вештина, која се, уз то, стиче учењем! У трећем
поглављу аутор износи начела креативног писања: начело креације (непоновљив творачки рад, неисцрпно исходиште енергије), начело иманенције
(разумевање саме суштине предмета), начело инвенције (способност креативног коришћења и стварања језичких средстава), начело иновације (корак ка непознатом и будућем) и начело слободе (неспутано исказивање
својих идеја). У четвртом поглављу, „Основне боје у спектру стваралачког
писања“, аутор издваја главне покретаче и чиниоце креативног писања:
креација (бројне творачке моћи и вештине: интуиција, надахнуће, душевност, емотивност итд.), говор (језичка инвентивност и способност семантичке артикулације), мисао (свест о самом предмету) и лепота (естетски
аспекат креације).
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У средишњем делу књиге, од петог до дванаестог поглавља, Стојан
Ђорёић котира феноменологију стваралачког чина, чиме се врши демистификација традиционалног убеёења о трећој димензији стваралачког чина.
У шестом и седмом поглављу реконструише драму стваралачког пута чиме
се ствара и могућност учења креативног писања. Иницијални импулс сваког стваралачког пута је надахнуће (највећа тајна у реконструкцији феноменологије стварања, замагљена али врло плодоносна замисао смисла дела), затим, следи основна замисао дела (конкретнија је од надахнућа, иницијална дефиниција дела како би аутор све време имао пред собом читаво
дело коме ће подреёивати све појединости; за Поа основна замисао није
фабула, него замишљени утисак, увек нови и свеж, који се жели постићи
код читаоца прилагоёеним средствима.). Овде, на самом почетку, писац врши избор теме (тј. предмета о коме се говори), након чега следи избор форме и структуре (креативног обликовања семантичког ореола). Стваралачко
писање треба да уроди иновацијом и креацијом, како на фону предмета, тако и на фону језика. Лука сваког стваралачког пута је поента – иновација у
обради предмета постигнута истраживачком употребом језика. Да пут од
теме до поенте не би завршио бродоломом, Ђорёић препоручује ауторима
писање плана дела, тј. конкретизовање простора и редоследа елемента дела
чиме се поставља и композиција дела. У седмом и осмом поглављу аутор
посебну пажњу посвећује језичком алату, и то у све три димензије – гласовној, синтагматској и синтаксичкој. Кроз велики број примера употребе
лексеме „ноћ“, Стојан Ђорёић указује на начине стилске употребе језичке
апаратуре: иновативним комбинацијама фонема постиже се чаролија неологизама, креативним приступом стандардним реченичним моделима српског језика (уз помоћ инверзија, елипси и епитета) врши се стилизација исказа, а на нивоу одељка континуираном и дисконтинуираном сукцесијом
реченица врши се маркирање. Ђорёић овде указује на положај креативног
писања као интердисциплинарне науке на чији метод и предмет проучавања утичу помоћне и споредне науке: генеративна лингвистика (увоёење Де
Сосирове поделе на језик и говор), стилистичка лингвистика (увоёење достигнућа Шарла Бајија и Леа Шпицера), теорије књижевности (стилистички метод). Ореол креативног писања је стварање препознатљивог, личног
стила, те у деветом поглављу, „Индивидуализовање писања стварањем стила“, аутор указује на проблем иновативне језичко-стилске фиксације семантичког дијапазона. Појам стила Стојан Ђорёић посматра кроз оптику
Бифонове теоријске концепције, по којој је узор стила и стилизације личност. У оквиру десетог поглавља, „Форма семантичке творевине и стварање форме“, аутор разматра нека од иманентних питања теорије књижевности – однос форме и садржине. Форму, најпре, дефинише као материјалну
фиксацију духовне садржине (метафорично исказујући кроз однос воде и
суда), а потом, констатује да су форма и садржина подједнако важне и неразлучиве супстанце у делу, јер је садржина постојана у форми. Ђорёић
форме дели на стандардене (жанр, нпр.), комбиноване (иновативни приступ жанру) и заједничке (путопис нпр.). У једанаестом поглављу, у складу
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са руском формалистичком школом, аутор разматра структуру дела као хијерархијску целину састављену од делова, који меёусобно повезани творе
компактну целину. У дванаестом поглављу Ђорёић истиче неопходност
иновирања списатељских поступака семантичког облика јер се тиме постиже оригинални стваралачки дискурс.
Након изласка из стваралачке радионице, стваралачком делу тек
предстоји борба за опстанак. Финална три поглавља баве се управо феноменом рецепције стваралачког дела. У тринаестом поглављу, „Читање и
креативно писање“, Стојан Ђорёић кроз дијахронијски пресек указује на
позицију читаоца у троуглу аутор – дело – читалац (указује на феноменологију и појаву феноменолошког редуковања, теорију рецепције са појмом
хоризонта очекивања, интеркултурну теорију и појам активног читања).
Потом, аутор указује на различите вештине и технике читања нарочито истичући два вида – читање ради писања (откривање поступака у оригиналном делу ради стицања искуства за сопствено стварање) и активно читање
(подразумева активно учешће читаоца који довршава стварање дела, тј.
сопственим имагинарним потенцијалом попуњава места која је аутор оставио неодреёеним.). У четрнаестом поглављу, „Тумачење оригиналне семантичке творевине – херменеутика креације“, Стојан Ђорёић најпре дефинише појам интерпретације (приступ делу ради објашњења, сазнавања,
вредновања и коментарисања), потом, указује на објективност интерпретације које се базира на концепту пажљивог читања и посебног читаоца вичног да осети лепоту и богатство значења речи. На крају, појам интерптретирања поставља на временску осу – полази од Штајгеровог субјективног
приступа делу који у основи има аутентични читалачки доживљај чијом
анализом се откривају тајне и лепоте дела, преко Дилтајевог иманентног
приступа којим се проучавају творевине људског духа до Гадамеровог увоёења језика као битног онтолошког и гносеолошког чиниоца у тумачењу
дела. Запажамо да Стојан Ђорёић задатак критике види у вредновању створеног, а начело у афирмацији креације, тј. начело није у негацији вредности већ у њеној хвали у оној мери коју дело заслужује. За разлику од неких
критичара 20. века, аутор у односу дело – критика улогу критике не види у
њеном туторству, у завоёењу реда и поретка у стваралаштву, већ је критика пратилац који слави дело. Стојан Ђорёић истиче и аксиолошку артикулацију семантичких творевина, тј. објективност сазнавања и вредновања
постигнуту увоёењем одреёених начела и мерила, процедура, инструмената
за откривање, артикулацију, аргументацију и проверу процеса вредновања.
Креативно писање Стојaна Ђорёића, разматрањима проблема научног заснивања креативног писања, преиспитивањем могућности заснивања
наставе креативног писања и оправданости његовог учења, расветљавањем
тајни стваралачког чина и реконструкцијом његових етапа, несумњиво
представља допринос развоју савременог приступа књижевном делу, савременој методици наставе књижевности и, што је најважније, даје велики допринос у конституисању креативног писања као научне дисциплине у систему хуманистичких наука.
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НЕПРОЛАЗНА АКТУЕЛНОСТ
ЛИНВОСТИЛИСТИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА

(Милош Ковачевић, Српски писци у озрачју стилистике, Филип Вишњић,
СКПД „Просвјета“, Београд - Гацко, 2013.)
У научном опусу Милоша Ковачевића линвостилистичке анализе
повезане су са синтаксичким и семантичким истраживањима српског језика, што је у складу са теоријско-методолошким концептом према коме се
раздвајају стилематички и стилогени аспект у линвостилистици. Од првог издања књиге Граматика и стилистика стилских фигура (Сарајево,
1991; друго допуњено издање: Подгорица, 1995; треће допуњено издање:
Крагујевац, 2000) – у критичком и стваралачком дијалогу са реторичком и
досадашњом европском и србистичком традицијом – Ковачевић изграёује
и усавршава савремено виёење стилема, а посебно теорију стилских фигура.1 Укључивши у корпус својих лингвостилистичких истраживања и текстове у којима интерферирају уметничке и неуметничке језичке карактеристике, Ковачевић је повезао критеријуме лингвостилистичке, функционалностилистичке и литерарностилистичке анализе.
Најновија књига Милоша Ковачевића Српски писци у озрачју стилистике надовезује се на резултате његових досадашњих стилистичких истраживања. Како указује аутор у „Уводној напомени“ (стр. 7), десет радова
које садржи ова књига настали су током 2012. и прве половине 2013. године, а ураёени су у оквиру пројекта Динамика структура савременог српског језика (178014), који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.
Радови су сврстани у два поглавља зависно од жанра књижевног
текста који је предмет лингвостилистичке анализе – „Стилистика прозе“
(стр. 11–284) и „Стилистика поезије и драме“ (стр. 287–352). Књига садржи
још четири сегмента: (а) „Уводна напомена“ (стр. 7–8); (б) „Библиографска
напомена“ (стр. 353–354) са подацима о зборницима радова са скупова на
којима су свих десет радова поднети као реферати; (в) „Регистар имена“
(стр. 355–360); (г) „О аутору“ (стр. 261–264).
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Лингвостилистичким карактеристикама књижевних дела српских писаца
посвећене су Ковачевићеве књиге Стилске фигуре и књижевни текст (Београд,
1998), Граматичке и стилистичке теме (Бања Лука, 2003), Списи о стилу и језику
(Бања Лука, 2006), Стилска значења и зрачења (Ниш, 2011) и Линвостилистика
књижевног текста (Београд, 2012).
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Поглавље посвећено стилистици прозе отвара упоредна анализа
Андрићевог и Вуковог језика и стила (стр. 11–35). Основна теза која се у
овом раду осветљава јесте да се Вук налази на почетку „линије развоја нормативног стила српског језика“, а да је на највишој тачки тога развоја Иво
Андрић (стр. 31), који је сматрао да је задатак савремених писаца да у стилском погледу превазиёу Вука, а да му остану верни. Према Ковачевићевим
речима, „вероватно нико више у српској књижевности није урадио од самога Андрића у надоградњи и афирмацији језика и стила вуковског типа“
(стр. 32). Доследно је усаглашавао свој уметнички израз с нормом стандардног језика, не показујући тежњу за структурним онеобичавањем језичких јединица, чиме је допринео канонизацији нормативног стила српског
језика.
Разматрајући употребу синонимних језичких јединица у Андрићевој прози, Ковачевић се надовезује на досадашња истраживања тог питања,
потврёујући да је овај писац предност давао сисемски утемељенијим („исправнијим“) јединицама. Андрић је доследно спроводио вуковско-маретићевски захтев за чистотом, тј. правилношћу језика. С друге стране, како
показује Ковачевић, „највећа разлика измеёу Вука и Андрића јесте у стилској углаёености реченице, посебно оне вишеструкосложене“ (стр. 21). То
је потврёено упоредном стилистичком анализом тематски сродних наративно-дескриптивних микродискурса ових писаца (узети су одломци из
Житија Ајдук-Вељка Петровића и збирке Кућа на осами). Андрић је Вукову реченицу усавршио на синтаксичко-семантичком плану, због чега његова дела и данас представљају главни ослонац граматичарима или писцима
који се позивају на „језик добрих писаца“ као нормативни критеријум (стр.
34).
Предмет линвостилистичког испитивања у наредном раду јесу приповетке Мирослава Тохоља из његове последње збирке Венчање у возу
(стр. 37–80). Како показује анализа, најзначајнија стилистичка доминанта
ових приповедака јесте специфичан структурно-семантички статус различитих типова аутроског и туёег говора. Најзаступљеније је аутодијегетичко
као подврста хомодијегетичког приповедања, тј. приповедање у првом лицу у коме је приповедач истовремено и јунак. Ковачевић описује примере
који показују да се ауторски говор у Тохољевим приповеткама изједначава
с говором приповедача. У ауторски говор треба убројати и неуправни говор као туёи говор интерпретиран од стране аутора („аутором опосредовани туёи говор“), при чему се зависном изричном клаузом граматикализује
интерпретативни или опосредовани карактер неуправног говора (стр. 42).
Тохољ не успоставља увек графостилемску разлику измеёу ауторског и неауторског говора, а ако ортографски маркира туёи говор, онда то
чини наводницима или курзивом. У случајевима када нису наведени ортографски маркери туёег говора, исказани су и ауторска дидаскалија (конферанса) и говор лика, чиме се остварује уведени слободни управни говор (стр.
49). Писац се служи и неуведеним слободним управним говором, у коме се
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наводи говор лика, али изостаје и ортографско маркирање и ауторска дидаскалија (стр. 50). Знатно је реёа употреба интерференције управног и неуправног говора, која се појављује у две правописно-синтаксичке варијанте
− (1) неуправно-управни говор и (2) слободни управни говор. Слободном
управном говору конкурентан је фрагментарни цитат или фрагментарни
управни говор, тј. „дословно наведени дио говора лика укључен у структуру ауторског или неуправног говора“ (стр. 56). Посебну стилистичку вредност у Тохољевим приповеткама има употреба глаголских облика, што је
типична одлика нарације.
Следећи рад, у коме се из лингвостилистичке перспективе разматрају приповедна дела Мироја Вуковића, као и рад посвећен Тохољевим
приповеткама, даје посебан допринос изучавању синтаксичко-стилистичких типова говора у српској прози (81−128). Корпус истраживања представљају романи Ја-Тара и Енлеска посла и збирка приповедака Рам за причу
о Јакову. Наведена дела одликују се приповедањем у првом лицу, при чему
су различито реализовани меёуодноси аутора и наратора, као што су различито остварени и типови туёег говора.
Према Ковачевићевим речима, најинспиративнија за истраживање
јесте збирка приповедака Рам за причу о Јакову, која је компонована као
„прича о причи у причи“ са три приповедача и три језички диференцирана
нивоа приповедања (стр. 83). Све приче остварене су у ја-форми. „Посматрано из перспективе суодноса доживљајне и нараторске функције“, приповедно ја реализује се на различите начине: (1) ауторско ја готово увек се
изједначава са нараторским ја; (2) трећи приповедач (који је у центру трију
концентричних кругова приповедања) увек има функцију доживљајног ја;
(3) код другог приповедача (који припада средишњем нивоу приповедања)
уједињује се нараторско и доживљајно ја (стр. 85). Све ово одражава се и
на типове и начине преношења говора. Ауторски говор увек је недијалошки говор са веома ретким екскурсима неуправног говора. У говору осталих двају приповедача јавља се неуправни говор, затим, остврена су два типа туёег говора која се одликују интерференцијом особина управног и неуправног говора − (1) недословни управни говор и (2) (полу)слободни неуправни говор. У предмет анализе укључени су и ортографски поступци
употребљени у творби графостилема везаних за одреёене типове говора,
као и типови стилематичне лексике.
Пажњу читаоца привући ће рад у коме се разматрају језичке и жанровске особености прича Мома Капора у збирци Драги наши (стр.
129−153). Стилистичка анализа усмерена је на својеврсну текстуално „урамљену“ структуру Капорових прича. Улога маркера завршетка приче припада достеки (у функцији поенте), с тим што се финално реализована досетка може појавити у функцији „додатног“ семантички самосталног микротекста (стр. 144). Различити типови досетки реализују се и у интермедијалном делу приче. Стилски ефекат појачава се: (1) употребом стилема
(нпр. фигуре хармоничног противуречја, графостилеми); (2) померањем
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идиоматског значења фразеологизма ка полуидиоматском; (3) употребом
афоризама као хумористичког жанра који сам по себи има естетски учинковиту форму.
Ковачевић издваја две значајне жанровско-стилске одлике Капорових прича – (1) анегдотски карактер и (2) успостављање алузивно-асоцијативних веза. Ове приче почивају на анегдоти као структурно-семантичкој
доминанти, не изједначавајући се са анегдотским жанром. Анализа је показала да Капорове приче превазилазе хумористички жанр и да у њима интерферирају жанровски елементи фељтона, књижевне цртице, хронике, козерије и хумореске.
Најобимнији рад у књизи бави се графостилемима у роману Сила
Бранка Брёанина Бајовића (стр. 155–200). Овај роман одликује се изразитим одступањима не само од уобичајене него и од стандарднојезичке употребе језичких јединица. Усложњавању уметничке форме романа доприноси онеобичавање језичког израза које писац спроводи у оквиру „различитих српских језика“. „Те самосвојне језичко-стилске карактеристике српског језика и/или српских језика представљају не само стилско-језичку него и идејно-семантичку (или боље речено: идејно-семиотичку) доминанту
овог Брёанинивог романа“ (стр. 155).
Минуциозном стилематичком анализом описани су типови графостилема (нпр. мајускулни графостилеми; употреба цртице измеёу делова
исказа; употреба цртице измеёу варијантски обележених лексема; апосиопеза; стилски обележена употреба ћирилице и латинице; употреба различитих типова штампарског слога). У овом раду посебна пажња посвећена је
стилогеном аспекту стилема. Како објашњава Ковачевић, употребом бројних и разноврсних графостилема Брёанин је показао слабости босанскохерцеговачког стандарднојезичког израза као „коегзистенције“ варијаната,
али и неодрживост социјализма као система заснованог на равноправности
„по кључу“ (стр. 196–197).
У следећем раду испитују се синтаксичко-семантичке и стилистичке одлике упитних исказа у роману Господска улица Ранка Рисојевића (стр.
201–240). Ковачевић издваја три семантичка типа питања којима на фомалном плану одговарају одреёени типови синтаксичких конструкција: (1) тотално или опште питање – захвата пропозицију у целини, а одликује се
упитним речцама као маркерима упитности (ли, да ли, зар, зар да, да); (2)
парцијално питање – односи се на део пропозиције, увек је граматикализовано, а маркери упитности јесу заменице, заменички прилози или прилошки изрази (ко, који; зашто, када; због чега); (3) дисјунктивно и/или алтернативно питање – заснива се на форми тоталног или парцијалног питања с дисјунктивном конструкцијом у свом саставу. Анализа је показала
да се у Рисојевићевом роману јављају сви синтаксичко-семантички типови
питања којима се одликује српски језик. Ако се писац у избору упитних
форми руководи семантичким критеријумом, онда потреба за одреёеним
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типом упитног значења условљава избор форме којом се то значење изказује (стр. 216).
С дуге стране, примена стилистичких критријума у избору подразумева да се одговарајуће упитне форме повезују у систем варијанти којима се изражава исто значење, а које се у конкретном контексту остварују с
различитим стилистичким вредностима. „Та контекстуална специфичност
препознаје се као својеврстан отклон од општеупотребне реализације“ (стр.
216). Како показује лингвостилистичка анализа, у роману Господска улица
отклон се постиже на два начина – (1) изневеравањем комуникативног циља питања и (2) изневеравањем нормативе форме питања, а поступци којима се то се постиже јесу употреба (а) стилистичке пролепсе, (б) контекстуалног укључења питања и (в) парцелације.
Поглавље о стилистици прозе затвара рад о стилематичној, тј. стилски маркираној лексици у роману Адресар изгубљених душа Анёелка Анушића (стр. 241–268). Да би лексема била препозната као стилем, потребно
је да изневери или своју основну (општеупотребну) форму или своје основно (узуално) значење (стр. 244). У овом роману стврују се различити типови стилематичне лексике, од којих су предмет овог рада били хипокористици и неологизми.2 Стилогена анализа показује да се стилски обележене
лексеме везују за тематско-идејну подлогу романа.
Поглавље посвећено стилистици прозе затвара рад који се бави разјашњавањем меёуодноса текстостилема и криптографског текста
(269−284).3Реч је о особеном типу текста, који се одликује скривеним подтекстом супротног значења у односу на значење текста, при чему се подтекст може прочитати дешифровањем помоћу одреёеног кључа. Овај рад
привлачи читаочеву пажњу не само темом, него и стилски ефектним текстовима који чине корпус (текстови публицистичког функционалног стила). Како се закључује након спроведене стилистичке анализе, меёуоднос
значења датог у експлицираној структури дискурса и скривеног значења −
заснива се на негацији. Према томе, криптографски дискурс припада текстостилемима, и то текстуалним фигурама негације, по чему се разликује од оних фигура негације које се сврставају у синтаксостилеме.
Први рад у поглављу „Стилистика поезије и драме“ бави се типовима еквивалентности у песмама Слободана Ракитића (стр. 287−321). Еквивалентност се сматра суштинском одликом стиховног говора, заснованог на
паралелизму као доминантном критеријуму у повезивању говорних јединица еквивалентних у погледу „звучне потенције“ (стр. 288). У Ракитићевом
поетском опусу заступљени су сонети петраркистичког и шекспировског
типа, астрофична једноделна сонетна форма, али и друге метрички везане
2

У овом раду термином неологизам обухвата се свака новотворена реч,
без обзира да ли је ушла у општу употребу, да ли је појединачно или вишекратно
потврёена, да ли припада регуларном творбеном моделу или одступа (стр 256).
3
У овом раду термини текст и дискурс сматрају се синонимним (стр.
269).
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стиховне форме, песме у слободном стиху, као и песме у прози. Како је потврдила анализа, стиховна еквивалентност почива на – (1) римовању и (2)
синтаксичком паралелизму. Разматрајући Ракитићеве песме у којима се
звучни ефекат риме појачава асонанцом и алитерацијом, Ковачевић указује
да већа заступљеност звучних понављања доприноси померању примарних
значења речи и реченица (стр. 309). Тиме се више ангажује примаочев доживљајни и мисаони напор при тумачењу смисла који стихови сугеришу.
У раду посвећеном стилистици драме, као корпус узети су текстови
родоначелника српске драме за децу Душана Радовића (стр. 313–352). Узимају се у обзир Радовићеви поетички ставови о књижевности за децу, посебно о потреби пишчевог уважавања свих специфичности „дечјег језика“.
Анализа показује да се на језичко-стилском плану успоставља дистинкција
измеёу дијалошких и дидаскалијских делова драмског текста. У дијалошким деловима драме преносе се особине разговорног функционалног стила „дечјег језика“: (1) лексика је примерена узрасту коме је намењено дело;
(2) у репликама се на синтаксичком плану остварују „најиманентније особине разговорног стила у уметничкој функцији“ (узвични и упитно-узвични искази, елиптичне форме одговора, допунска некомуникативна питања,
конструкције апосиопезе и мимезе, емфатично истицање делова текста). С
друге стране, текст дидаскалије одликује се мањом разноврсношћу функција.
У завршном осврту на резултате истраживања изнете у књизи Српски писци у озрачју стилистике, истакнимо да је – применом општих критеријума стилематичности и стилогености, као и избором жанровски разноврсног корпуса – аутор допринео расветљавању стилистичких особености прозе, поезије и драме. Како се указује у „Уводној напомени“ (стр. 8),
ово је био циљ којим се повезују све лингвостилистичке анализе у најновијој Ковачевићевој књизи.
Да закључимо. – Књига Српски писци у озрачју стилистике Милоша Ковачевића још једном потврёује непролазну актуелност лингвостилистичких истраживања овога аутора, али и саме лингвостилистике. У радовима сврстаним у ову књигу осветљавају се стилско-жанровске особености
прозних, поетских и драмских дела српских писаца и испитују стилистичке
могућности српског језика од фонолошког до текстовног плана. Посебно је
значајно то што се проверавају аналитичке и експланаторне моћи линвостилистичког теоријско-методолошког концепта који је Милош Ковачевић
увео у србистику пре више од 20 година. Лингвостилистика се у Ковачевићевим анализама појављује у пуном сјају, доказујући да још није исцрпела
своје моћи откривања и тумачења логоса стилогених јединица у уметничком тексту.
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ПРОУЧАВАЊЕ СТИЛИСТИКЕ У
АНГЛОСАКСОНСКОЈ КУЛТУРИ

(Lesley Jeffries, Dan McIntyre, Teaching Stylistics, Houndmills,
Basingstoke, Palgrave Macmillan, Hampshire – New York, 2011.)
Године 2011. објављено је прво издање књиге Теаching Stylistics
(превод наслова: Подучавање стилистике), у оквиру серије Теаching the
New English, која представља збирку текстова обједињених темом педагошких приступа настави стилистике. Књига нуди одговор на питање на који
начин се стилистика подучава у Великој Британији, али и у остатку Европе
и Америци, као и одговор на питање који су могући правци развоја истраживања у овој области.
Први део се бави теоријским питањима подучавања стилистике, док
је други посвећен практичном раду и нуди примере конкретне стилске анализе. Додаци на крају књиге представљају веома корисне прегледе кључних радова из области стилистике, биографије најпознатијих стилистичара
уз истицање њихових доприноса у оквиру ове области, списак литературе
за даље истраживање, као и преглед курсева на докторским студијама у Великој Британији и Сједињеним Америчким Државама у оквиру којих се у
значајној мери изучава стилистика, па стога пружају могућност за израду
докторске тезе из области стилистике. Један од додатака је и хронологија
кључних збивања у току развоја стилистике, дата у виду хронотопа, вертикалне временске скале која студентима стилистике пружа преглед догаёаја
који су били важни за научно утемељење ове области. Као што се већ из
летимичног прегледа види, књига је намењена не само студентима и младим будућим научницима заинтересованим за ову област већ и искусним
предавачима.
Стил писања, иако је реч о текстовима различитих аутора, у свим
текстовима карактерише јасност, поступност, прегледност, образложеност
сваког методолошког поступка, објашњење термина који би потенцијалном
читалаштву могли бити непознати, поткрепљеност примерима и конкретним анализама. Овакав стил писања, као и структура саме књиге, проистиче из интенције приреёивача да овај меёународни преглед буде разумљив
не само врхунским научницима чије је поље деловања измеёу језичких и
књижевних проучавања већ и студентима докторских студија, онима који
тек треба да се упуте у кључне проблеме стилистике, биографије најзначајнијих фигура у овој области, списак литературе коју треба прочитати.
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Први одељак Theoretical Issues обухвата шест текстова у којима су
обраёена теоријска питања места стилистике у енглеском курикулуму, сврхе и начина подучавања стилистике, процеса кроз који студенти пролазе
током учења стилистике, употребе метајезика у стилској анализи, коришћења стилистике у настави књижевности на нематерњем језику, као и подстицања студената на самосталну стилску анализу под надзором предавача. У
поглављу The place of stylistics in the English curriculum (9-29)1, заговарајући
став да стилистика, као мост измеёу лингвистике и поетике, користи како
студентима енглеског језика на језички оријентисаним модулима тако и
студентима енглеске књижевности, Мекинтаја наглашава да стилистика
треба да добије значајније место у енглеском курикулуму од оног које тренутно има (27). Анализом одломка из приповетке Дејвида Писа 1974 илустрована је вредност стилистичког приступа и понуёен начин изучавања
новеле на студијама језика и књижевности на различитим нивоима студија.
Друго поглавље A teaching career in three chapters and three examples: why I teach stylistics, how I teach it, and why I enjoy it (30-50) осветљава
посао подучавања стилистике из личне перспективе дугогодишњег предавача Мајка Шорта, који приводи крају своју каријеру професора енглеског
језика и књижевности. Аутор наглашава да би се стилистика морала наћи у
центру књижевне критике, а не на периферији овог поља изучавања књижевности (30).
У поглављу Joining the stylistics discourse community: corpus evidence
for the learning processes involved in acquiring skills for stylistic analysis (5168) Керол Белард-Томсон указује на еклектичну природу стилистике како у
теоријском тако и у методолошком погледу, која онемогућава покушаје да
прецизно наведемо све оно што овај појам обухвата (55). Отвореност према
новим приступима и методама доноси корист овој области, али отежава одговор на питање чиме се тачно стилистичари баве. Стога се радови објављивани у оквиру ове области крећу по широкој скали од емпиријских истраживања и коришћења статистичких података до претежно литерарних и
интуитивних реферата (55).
У поглављу Processes of interpretation: using meta-analysis to inform
pedagogic practice (69-94) представљени су квантитативни резултати добијени анализом метајезика стилске анализе коју су студенти радили на часу.
Подаци су унети у мали електронски корпус и анализирани помоћу софтверских пакета за анализу корпуса (72). Аутори предлажу хеуристички модел стилске анализе, у ком би студенти најпре дали почетну интерпретацију засновану на својој интуитивној реакцији на песму, коју су претходно
прочитали код куће, уз промишљање значења песме у целини и покушај да
уоче стилски јаке позиције. То ствара основу за дискусију на часу, као и за
усмеравање пажње студената на истраживачка питања релевантна за дату
песму.
1
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У тексту Using stylistics to teach literature to non-native speakers (95108) указујe се на погрешно одвајање наставе језика од наставе књижевности, о чему сведоче искуства оних који предају енглески као страни језик.
На основу искуства професора енглеског језика у Украјини указује се на
корист коју у настави језика и књижевности доноси стилистика.
Шесто поглавље Learning without teaching: literature and the REDES
project (109-126) Вили ван Пер указује на могуће решење проблема недовољног упознавања студената основних студија са истраживачким техникама, који аутори уочавају у универзитетским системима са којима су упознати2. РЕДЕС програм (акроним од REsearch and Development in Empirical
Studies) омогућава студентима да се укључе у емпиријска истраживања,
oспособљава их за креативан, самостални истраживачки рад. То је програм
културне, меёународне размене, која за циљ има подстицање размене знања и идеја, усавршавање истраживача способних за тимски рад. Интернет,
као савремено средство комуникације, један је од видова окупљања младих
истраживача, који размењују идеје, формулишу хипотезе, независно једни
од других сакупљају податке и анализирају их, превазилазећи тако културне, географске и институционалне границе (113).
У другом одељку књиге под насловом Pedagogy in Practice обједињено је шест текстова који се тичу подучавања стилистике поетског текста,
стилистике драмског текста, стилистике прозне фикције, стилистике некњижевног текста, мултимодалне стилистике и подучавања когнитивне
стилистике. У поглављу Teaching the stylistics of poetry (127-151) Лесли Џефриз поред стилске анализе песме на свим структуралним нивоима нуди и
кратак увид у когнитивностилистички приступ анализи песме, те је стога
драгоцено штиво за оне који желе да буду у току са развојем овог новог поља у оквиру области стилистике (146).
Поглавље Teaching the stylistics of drama (152-177) представља низ
корисних техника за анализу драмског текста, од класичног приступа, до
анализа импликатура, реда говорења, учтивости, до мултимодалних приступа. Студије стилистике драмског текста омогућавају студентима да истражују аналитички, лингвистички, естетички, педагошки, социјални и
културни аспект драмског текста (174).
Поглавље Teaching the stylistics of prose fiction (152-177) бави се значајем феномена културног памћења за разумевање алузија и интертекстуалности у прозним књижевним делима. Предмет посматрања је почетак новеле Џорџа Елиота Middlemarch, а циљ истраживања да се уоче стилске одлике које важе за дело у целини. Мајкл Тулан указује на чињеницу да је
способност разумевања сложене реченице повезана са разумевањем односа
меёу учесницима, процесима и околностима (178). Прва реченица новеле
дата у форми реторског питања има веома сложену структуру и имплицира
2
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читаочево познавање живота и детињства Свете Терезе. У разумевању ове
дуге реченице, сачињене од шездесет осам речи, значајну улогу има интерпункција. Даље истраживање стилских доминанти тиче се лексике, текстуалне деиксе, тематског и стилског надовезивања завршна три пасуса на први пасус новеле.
У методолошком погледу значајна је примедба аутора да је у стилској анализи неопходно користити репрезентативни узорак, као што он у
овом раду и чини, јер је стилска анализа потенцијално бесконачна, па се
мора усмерити на осветљавање одреёеног обележја текста, и као и свака
научна анализа мора бити концизна и економична у границама могућности
(197). Коришћењем просторних метафора, Мајкл Тулан описује стилистику
као врсту конверзације о језику текстова и начину кретања кроз њих, које
је налик пробијању кроз шуму, путовању преко мора, пробијању кроз сам
живот (197).
У поглављу Теаching non-literary stylistics (200-220) Мaрина Лембру користи модел наративне структуре преузет из социолингвистике за
проучавање оралних наратива у грчкој кипарској заједници у северном
Лондону. Циљ њеног истраживања је да покаже да наративи нису искључиво књижевна форма, као и да орални наративи имају чврсту структуру,
попут писаних. Ауторка наглашава да би поступно увоёење у модел ове
анализе допринело да се студенти заинтересују за истраживање њихових
сопствених наратива. Са друге стране, предавачима књижевности примењена техника може користити за упознавање са моделом наративне структуре прозних књижевних дела. Истраживање наратива проведено с циљем
утврёивања стилистичких варијација на структурном и језичком нивоу значајан је допринос, стога што истраживачима на пољу некњижевне стилистике пружа лингвистичко оруёе примењиво на широк распон текстова.
Термин мултимодална стилистика не односи се на употребу мултимодалног приступа у оквиру стилистике, већ на стилску анализу мултимодалних текстова. Под мултимодалним текстовима у поглављу Teaching
multimodal stylistics (221-238) подразумевају се књижевни текстови који
осим вербалног семиотичког система укључују и друге семиотичке моделе,
као што су типографија, позадина, боја, слике, у свој семиозис (221). Ову
младу грану стилистике Нина Нергард сматра инспиративном за студенте,
који радо прихватају проширивање предмета посматрања у стилској анализи ван језичких граница зарад осветљивања мултимодалног генерисања
значења, које је карактеристика укупне савремене комуникације (221). Такоёе, ова млада дисциплина представља велики изазов, стога што захтева
проширивање методолошке апаратуре. Мултимодалност је ново поље проучавања, па не постоји књига из које би се могло научити како се она изучава. Анализирани текст представља кратак увод у проучавање мултимодалности, илуструван двама примерима мултимодалне стилске анализе, с
различитим фокусима анализе (222).
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Поглавље Teaching cognitive stylistics (239-254) на самом почетку
даје одговор на питања шта је когнитивна стилистика. Дејвид Вест дефинише когнитивну стилистику као приступ изучавању књижевности који у
средиште интересовања ставља однос измеёу књижевног текста, као комплексног лингвистичког феномена, и когнитивних процеса који леже у
основи читаочевог тумачења текста (239). Вест се залаже да стилистика добије централно место у тумачењу књижевног дела и проучаваоцима књижевности указује на важност језичке анализе у оквиру књижевне критике
(239). Он указује на чињеницу да когнитивна стилистика није нова дисциплина и да има сличности с формализмом, као и да би они који желе да
подучавају когнитивну стилистику морали имати нека знања из когнитивне
лингвистике (251).
Свако од приказаних поглавља представља оригинални научни рад
у коме се представља одреёени метод стилске анализе, који се уједно примењује у анализи конкретнога текста. Док се у првом делу књиге износе
основни принципи стилистике, други део доноси практичне примере њихове примене. Посебна вредност књиге Теаching Stylistics лежи у чињеници
да она пружа мноштво методолошких и аналитичких приступа, од традиционалне квалитативне анализе до примене квантитативних метода и иновативних приступа у когнитивној и корпус стилистици. Будући да пружа
добар увид у савремене токове стилистичких истраживања, књига Теаching
Stylistics биће корисно штиво не само за оне који уче предају стилистику
или је уче на студијaма, већ и за искусне истраживаче у области стилистике, који прате тенденције развоја у овој еклектичној и динамичној области.
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ДРАМСКА ДЈЕЛА СРПСКИХ ПЈЕСНИКА

(Бранко Брёанин, Драма и позорница српских пјесника, Прилози за
историју националне драме и позоришта, Бања Лука, 2013.)
Најновија књига Бранка Брёанина, ванредног професора Филозофског факултета у Источном Сарајеву и драматурга бањолучког позоришта,
Драма и позорница српских пјесника, представља вриједан допринос српској науци о књижевности и историји националне драме и позоришта. Брёанинова књига структурисана низом од тринаест различитих студија, без
предговора и поговора, опремљена индексом имена, идејно је повезана у
једну цјелину темом српских пјесника као драмских писаца и њиховим поетичким прожимањем са позориштем и драмом. Брёанин свој ''саборник'' о
српским пјесницима – драмским писцима и преводиоцима драма отпочиње
студијом о Његошу, највећем и најмудријем српском пјеснику, а поводом
двјестоте годишњице роёења ''најумније српске главе'' и шесте деценије првог српског постављања Горског вијенаца послије Другог свјетског рата.
Рад о Горском вијенцу (Родовска ''драма'' на политичкој ''позорници'') и
причу о шест деценија од првог српског постављања Горског вијенца послије Другог свјетског рата Брёанин закључује виёењима и изводима из
''читања'' Хуга Клајна, насталог поводом Плаовићеве представе Горског вијенца.
Стотину година једне драмске слике и Алекса Шантић као привидни драматичар тема је друге студије књиге Бранка Брёанина. Према аутору књиге, увид у Шантићеву библиографију показује да би се могло говорити како се навршио један пуни вијек драматичарског рада Алексе Шантића. Историја српске књижевности није ''одредила'' ни датовање Шантићевих драма, нити донијела егзактан суд о драматичарском опусу пјесника
Шантића. Стога се Брёанин подухватио посла да у студији о Шантићу проговори о његовој драмској баштини коју, према оцјени књижевних историчара Скерлића, Деретића и Лешића, одликује најинтимнија осјећајност, топлина, искреност и једноставност.
Рецепција Ростановог Орлића код Јована Дучића трећа је по реду
студија Брёанинове књиге о везама драме и позоришта са српским пјесницима. О рецепцији Орлића и значају саме представе раније се говорило у
књигама Б. Стојковића, М. Грола, З. Јовановића, П. Марјановића. Раније
започети континуитет Брёанин наставља са становиштем да је рецепција
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Орлића код Дучића евидентна, али да је основано увјерење да Дучић није
читао драму, већ да су сва пјесникова препричавања радње позоришна.
Оглед под насловом Драма Милутина Бојића (Госпоёа Олга послије
деведесет година), четврта је по реду студија Брёанинове књиге о српским
пјесницима драмским писцима. ''Величина и снага Бојићевих стихова, а посебно њихов значај у контексту националне књижевности, учинили су да
се драматичарски сегмент његовог дјела посматра ипак као аспект другог
реда''. Бојићева драма Госоёа Олга претрпјела је судбину многих српских
културних добара и имања, стардала је и изгубљена у пламену свјетског
рата. Али и поред тога што је била изгубљена – и онда када је већ одавно
била ''званично'' пронаёена – ова драма је и даље бивала заборављена. А то
већ није било везано за свјетске ратове, сматра Брёанин. Забораву су кумовали зла воља владара и незнање народа. Отуда је и Брёанинов циљ да у
студији о Бојићевој драми отргне од заборава Госпоёу Олгу и подсјети читаоце у ком времену и у каквим околностима се на европској позоришној
сцени јавља Милутин Бојић као драмски писац у српској књижевности.
У петој, од тринаест студија књиге, посвећеној Скендеру Куленовићу, под насловом Куленовићеве драмске цензуре и ''аутоцензуре'', Брёанин
испитује пјесниково драмско дјело и драматрушку вјештину. Иако се Куленовић боље сналазио ''радећи у позоришту него на позоришним текстовима'' овдје је занимљиво истаћи чињеницу коју доноси аутор наше књиге да
је Куленовићева драма Дјелидба, која је изведена на сарајевској сцени, ''први случај цензуре у драмској књижевности БиХ''.
Двије студије књиге Драма и позорница српских пјесника посвећене
су поезији и поетици Стевана Раичковића и имају за циљ показати пјеснички свијет као поетичку позорницу и дијалог који је Раичковић водио са једним од највећих свјетских драмских пјесника. Раичковићево препјевавање
и допјевавање Шекспира оставило је, по Брёанину, неизбрисив траг у пјесмама и поетичким поставкама српског пјесника.
Поред Раичковића, у Брёаниновој студији заступљен је још један
српски пјесник који се посматра кроз призму интертекстуалних веза са
Шекспировом драмом. Пјесник ''страсне мере'' и ''богате ерудиције'', Иван
В. Лалић, показује се као стваралац са очигледним везама и преплитањима
са драмама Виљема Шекспира. Тумачећи испреплетеност са Шекспиром у
пјесмама Офелија и Први глумац Хамлету, Брёанин још једном показује да
је Лалићева поезија ''прави пример књижевног дела које захтева интертекстуални приступ''.
Сагледавању интертекстуалних веза Лалића и Шекспира, Брёанин
придружује студију о Лалићу као драмском писцу, гдје се проучава једина
драматичарска творевина пјесника Лалића, радио-драма Мајстор Хануш.
Лалићев ''уникатни излет'' у драматургију настаје у вријеме када се као
аутори драмских радио-форми огледају и неки од потоњих водећих српских драматичара, који су истовремено и пјесници: Љ. Симовић, Б. Пекић,
М. Павловић, Ј. Христић. Брёанин нам овдје показује и доказује да радио546
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драма Мајстор Хануш, као Лалићев драматуршки ''уникат'', није никакав
''преседан'' него сегмент његове поезије, природно уклопљен у тадашње литерарне преокупације, али и у цјелокупно Лалићево дјело.
У студији о Љубомиру Симовићу, Браёанин луцидно наводи да ''као
што је римска књижевност по своме постанку грчка, тако је и један од најбољих српских драмских писаца пјесник''. Највише и најприје афирмисан
као пјесник, Љубомир Симовић је аутор и три књиге есеја, критика, радиодрама, као и четири сценске драме. Будући да је превасходно поета од дара
и талента, Брёанин сматра да се може доказати како Симовић и драмску
форму првенствено доживљава као могућност да поезија добије сценски
израз. По Брёанину, неки комади различитих пјесама, често су директно
укључени у ткиво текста драме, исто као што се у збиркама пјесама неријетко могу пронаћи ''дијелови драме'' као цјеловите и засебне пјесме. У неким случајевима, тврди Брёанин, неке од засебних пјесама – написане као
дио драмског текста – накнадно су из комада изостављене, настављајући да
живе свој ''апартни вијек'' у збиркама поезије пјесника Симовића.
Преводилачке бравуре ''на даскама које живот значе'', наслов је
студије о пјеснику Миловану Данојлићу, гдје аутор књиге показује пјесникову уроњеност у драмски текст. Будући да није откривен ниједан примјер
Данојлићевог изворног бављења драмским родом, Брёанин сматра да су
преводи – препјеви позоришних комада истовремено пјесникови усамљени
и ексклузивни ''огледи'' у драмској поезији, ''а скоро аутентично ауторски''
(посебно Шекспирова комедија). Данојлићеви преводи – препјеви, у којима
се огледа допринос драмској књижевности, својом пјесмотворачком снагом
свједоче чињеницу да су ''пјесници – радници у језику'' и да Данојлић
истински живи у свом језику – тврёави.
Студију о Бећковићу Брёанин је ''именовао'' насловом: Трагедија
која траје: ''Драма'' Матије Бећковића. Матија Бећковић је превасходно и
најприје пјесник који је писао и драме. Меёутим, још чешће су се његови
''другородни'' текстови налазили на позоришним даскама и у играним продукцијама радија и телевизије. Бећковићева пјесничка ријеч често је препознавана као позоришно употребљива. Отуда, нимало случајно, сматра Брёанин, Бећковић је аутор драмске поеме ЧЕ-Трагедија која траје, као жанровског варијетета. Како Брёанин проницљиво казује, ''актери'' у драмској
поеми ЧЕ личе на ликове древних драмско-позоришних ''моралитета'', носећи поједине идеје чије су оваплоћење, а скоро да су доведени у исту
сценску позицију као ''ликови'' Бећковићу савременог авангардног театра
Бекета и Јонеска.
Своју студију Драма и позорница српских пјесника Брёанин завршава огледом о Родовско-жанровском синкретизму у поезији три савремена
српска пјесника (М. Тешића, Н. Грујичића, В. Јагличића). По Брёаниновом
мишљену, поезија тројице пјесника репрезентативни је примјер за уочавање присуства драмских одлика у њиховом изворно лирском стваралаштву.
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На примјеру тројице пјесника, Брёанин показује да границе родова и нису
тако јасне, чврсте и непропусне.
Брёанинови огледи о српским пјесницима као драмским писцима,
преводиоцима и позоришним радницима, не само да помјерају границе у
разумијевању дјела српских пјесника, него представљају дијалог са бројним историчарима и тумачима књижевности. Ставови изнијети у студијама
уврштеним у књигу Драма и позорница српских пјесника, изложени су убједљиво и јасно. То књизи даје посебну вриједност и препоручује је читаоцима као драгоцјену и одабрану књижевноисторијску, театролошку и естетичку литературу.
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АРХЕТИПОВИ У СРПСКОЈ
УСМЕНОЈ И ПИСАНОЈ КЊИЖЕВНОСТИ

(Валентина Питулић, Усменост и веродостојност, Филозофски факултет
Универзитета у Нишу, Филозофски факултет Универзитета у Косовској
Митровици, Ниш - Косовска Митровица, 2012.)
Валентина Питулић (1963) је фолклориста, историчарка књижевности, књижевни критичар и песникиња. Ауторка је књига књижевних студија Семантика божура (2007) и Трагом архетипа (2011). Приреёивач је
књига Народна књижевност (1999) и Изникал ми струк босиљак (2000).
Kњига Усменост и веродостојност која је издата у сарадњи Филозофског факултета у Нишу и Филозофског факултета у Косовској Митровици 2012. године представља збирку књижевних студија у којима се
ауторка бави проучавањем архетипова у народној и уметничкој књижевности. За ову књигу Валентина Питулић добила је 2013. године награду Миле
Недељковић за најбољу књигу из области савремене српске фолклористике.
Књига Усменост и веродостојност састоји се из 14 текстова подељених у 5 делова који носе наслове: „На почетку“, „Усмено Косово“,
„Светитељи и неимари“, „Спасилац, други, усменост“ и „Уместо краја“.
Одељак „На почетку“ садржи један текст који има функцију увода и који
носи наслов „Измеёу древних симбола и очувања идентитета – Народне
умотворине са Косова и Метохије“. У одељку „Усмено Косово“ налазе се
следећи текстови: „Порекло јунака – У варијантама епских песама косовског циклуса“, „Ухоёење турске војске – Епске песме о Косовском боју“,
„Брат од заклетве – У кругу варијаната песама о Косовском боју“, „Ток косовске битке – Место битке и устројство турске и српске војске“, „Узрок
пропасти српског царства – У кругу варијаната епских песама о Косовском
боју“, „Култ косовских јунака – У записима српских народних песама после Вука Караџића“. Одељак „Светитељи и неимари“ сачињавају текстови:
„Култ светитеља – Српска народна традиција“ и „Мотив зидања на облаку
– Народне умотворине са Косова и Метохије“. Поглавље под називом
„Спасилац, други, усменост“ састоји се из следећих текстова: „Архетип
спасиоца – Време смрти Добрице Ћосића“, „Паганско, хришћанско, народно – Фолклорни подтекст у Аникиним временима Иве Андрића“, „Ми / они
– путовање кроз Стару Србију и Македонију – Путописна проза Григорија
Божовића“, „Транспозиција усменог наслеёа – Проза Милисава Савића“.
Одељак „Уместо краја“ садржи један текст под називом „Цивилизацијски
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токови“, који у књизи има функцију закључка. Књига садржи и додатак који чине: „Порекло текстова“, „О књизи“, „О писцу“ и „Преглед имена“.
Уводно поглавље „На почетку“ садржи текст „Измеёу древних симбола и очувања идентитета – Народне умотворине са Косова и Метохије“ у
коме се предочавају сазнања етнопсихологије и архетипске критике у проучавању психолошких карактеристика народа које се манифестују путем архетипова у усменој књижевности. Своје тврдње ауторка поткрепљује примерима усменог наслеёа Косова и Метохије из рукописне збирке Дене Дебељковића, указујући на начин испољавања архетипова у лирским и епским народним песмама. Посебна пажња посвећена је замени симбола словенске религије симболима хришћанства у песмама религиозног карактера.
У одељку „Усмено Косово“, Валентина Питулић бави се песмама са
темом везаном за Косовски бој и прати промене које се јављају у њима зависно од времена и простора на којем су настајале. Анализиране су песме
из више извора меёу којима су најзаступљенији следећи зборници: Српске
народне пјесме (Вук Стефановић Караџић); Српске народне пјесме из необјављених рукописа Вука Стеф. Караџића (прир. Живомир Младеновић и
Владан Недић); Српске народне епске песме (прир. Татомир Вукановић);
Српске народне песме са Косова и Метохије (Владимир Бован); Народна
књижевност Срба на Косову. Јуначке песме (прир. Владимир Бован); Српске народне умотворине са Косова из рукописа Дене Дебељковића (Владимир Бован); Народно благо (скупио Никола Кашиковић); Српске народне
пјесме: Косово (Новица Шаулић); Српске народне пјесме из Босне и Херцеговине: Епске пјесме старијег времена (Богољуб Петрановић) из 1867. и из
1870. године. Ауторка проучава разлике у обради истих мотива у песмама
које је забележио Вук Караџић и песмама записивача после Вука – порекло
јунака, мотив ухоёења турске војске, мотив брата од заклетве, ток Косовске
битке, место битке, узрок пропасти српског царства, култ косовских јунака.
Упоредним проучавањем варијаната истих песама приказано је одступање
од епске матрице и доказано је присуство ауторске интервенције у песмама
сакупљача после Вука Караџића (нарочито Богољуба Петрановића и Новице Шаулића), која се огледа у тенденцији ка проширивању епске фабуле и
поетској обради оних мотива који недостају у Вуковим песмама. Указано је
на историјско-политичке прилике као узрок одступања од изворне матрице – рад на подизању свести српског народа о неопходности борбе за ослобоёење од Турака за шта је било потребно национално и верско уједињење.
Такоёе, указано је на етнопскихолошке особине које су утицале на разлике
у обради појединих мотива у песмама после Вука – култ јунаштва у песмама динарског менталитета, застрашеност народа на Косову у условима неслободе под турском влашћу. Анализирани су и митски елементи у песмама после Вука (мотив змаја, јунака са одсеченом главом, мотив бабе), који
у песмама насталим на Косову представљају показатељ веродостојности
народног певања, док у песмама са других подручја ови мотиви сведоче о
ауторском коришћењу митолошког у историјско-политичке сврхе. У проу550
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чавању веродостојности песама са Косовском тематиком Валентина Питулић служи се и историјским изворима који говоре о Косовском боју, указујући на степен утицаја историјских записа на настанак појединих мотива у
народним песмама, али и утицај усменог предања на историјске текстове.
Одељак „Светитељи и неимари“ посвећен је христијанизацији митских елемената у српској усменој књижевности. У тексту „Култ светитеља
– Српска народна традиција“ приказана је замена паганских божанстава
хришћанским светитељима у народној традицији, при чему су анализиране
песме из збирки Вука Караџића. У тексту „Мотив зидања на облаку – Народне умотворине са Косова и Метохије“ ауторка на примеру песама са мотивом зидања на облаку прати замену митске хришћанском свешћу, која се
огледа како у појави библијских мотива тако и у замени матријархалног
принципа патријархалним. Компаративним методом анализиране су песме
из више збирки: Српске народне пјесме. Скупио их и на свијет издао Вук
Стеф. Караџић. Књига прва, у којој су различне женске пјесме (прир. Владан Недић), Српске народне умотворине са Косова из рукописа Дене Дебељковића (Владимир Бован) и Српске народне умотворине са Косова и
Метохије на страницама „Цариградског гласника―(Владимир Бован). На
крају текста „Мотив зидања на облаку – Народне умотворине са Косова и
Метохије“ наведени су транскрипти усмених сведочења о обичајима на Косову који су пратили певање народних песама „Бела вила“ и „Паун пасе“,
чиме се потврёују претходно изречене тврдње о архетипском значењу анализираних мотива.
У поглављу „Спасилац, други, усменост“, Валентина Питулић проучава архетипске мотиве у уметничкој прози на примеру романа Време
смрти Добрице Ћосића, приповетке Аникина времена Иве Андрића, путописне прозе Григорија Божовића и прозе Милисава Савића. У тексту „Архетип спасиоца – Време смрти Добрице Ћосића“ ауторка се бави елементима митске и хришћанске свести анализирајући архетипове јунака, жене и
спасиоца. Народни обичаји који се везују за митску и религиозну свест
предочени су у тексту „Паганско, хришћанско, народно – Фолклорни подтекст у Аникиним временима Иве Андрића“, при чему је посебна пажња посвећена уметничком значењу одступања од традиционалног кода. У тексту
„Ми / они – путовање кроз Стару Србију и Македонију – Путописна проза
Григорија Божовића“ проучавајући како поједине књижевне ликове тако и
народне песме које певају припадници различитих националних група
ауторка открива етнопсихолошке особине народа са територије Старе Србије и Македоније. Функцију архетипова у постмодерној прози, коју карактерише спој традиционалног и модерног, Валентина Питулић предочава у
тексту „Транспозиција усменог наслеёа – Проза Милисава Савића“ бавећи
се анализом мотива села, митског претка, обреда прелаза, епских ликова,
мотива животиња и биљака.
Завршно поглавље „Уместо краја“ сачињава текст „Цивилизацијски
токови“, који представља приказ друге књиге петотомног зборника Косово
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и Метохија у цивилизацијским токовима који се састоји из текстова саопштених на меёународном научном скупу одржаном на Филозофском факултету у Косовској Митровици 2009. године, чији предмет је било мултидисциплинарно сагледавање културног наслеёа Косова и Метохије. Друга
књига овог зборника која носи назив Књижевност бави се косовском темом у различитим жанровима и периодима српске књижевности.
Као познавалац српске усмене традиције, који притом живи у Лешку на Косову и Метохији, Валентина Питулић у књизи Усменост и веродостојност указује на проблеме у борби за очување културног наслеёа Косова и Метохије у компликованим друштвено-политичким околностима
након расељавања српског народа са тог подручја после 1999. године.
Ауторка указује на етнопсихолошко стање српског народа који је остао да
живи на Косову, као и на архетипске мотиве који су се јавили под утицајем
отежаних услова живота. У уводном и завршном поглављу књиге ауторка
износи став о неопходности упознавања светске јавности са културним наслеёем Косова и Метохије чиме би се указало на његов значај како за српску духовност тако и за културну баштину Европе у целости. Такав циљ
могуће је постићи књигама које се баве културом Косова и Метохије, у које
се убраја и књига Усменост и веродостојност Валентине Питулић.
Истраживања у овој књизи темеље се на принципима структурализма и постструктурализма, архетипске критике, психолошког, социолошког, историјског, лингвостилистичког метода, филолошке критике, компаративног приступа, на сазнањима теологије, митологије и ранијих проучавања српске усмене књижевности. Текстови који сачињавају књигу
Усменост и веродостојност презентовани су на разним домаћим и меёународним скуповима и штампани су у различитим књижевним зборницима. Књига Усменост и веродостојност представља драгоцјени резултат
вишегодишњег рада Валентине Питулић у проучавању народне књижевности и архетипова који се у њој срећу.
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ВЕРБАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ КРОЗ СРПСКИ
ЈЕЗИК И КУЛТУРУ

(Рајна Драгићевић, Вербалне aсоцијације кроз српски
језик и културу, Друштво за српски језик и
књижевност Србије, Београд, 2010.)

1. У издању Друштва за српски језик и књижевност Србије при Филолошком факултету у Београду појавила се књига афирмисаног лексиколога проф. др Рајне Драгићевић, која већ самом појавом и самим насловом
привлачи пажњу. Разлог томе је првенствено што се свако истраживање
поменутог аутора дочекује са великим интересовањем, а затим – сама тематика из области која се на овим просторима тек развија. Наиме, истраживања из области лингвокултурологије, психолингвистике, когнитивистике и
друга интердисциплинарна и мултидисциплинарна истраживања лексичког
значења, која су и у свету млада и актуелна, у нашој научној средини се поготово сматрају нарочитом драгоценошћу.
2. Књига представља својеврсну добро укомпоновану хрестоматију
од двадесет четири текста при чему се осам њих појављују први пут, док су
остали претходно објављени у виду самосталних научних радова, од којих
су неки нашли место у ауторовом уџбенику Лексикологија српског језика
из 2007. г.,1 а овде се појављују у неизмењеном или делимично измењеном
облику.
Композиционо, монографија је подељена у пет поглавља, која носе
следеће наслове: Уводна теоријска разматрања (7–38), Прикупљања и
опис вербалних асоцијација (39–53), Вербалне асоцијације у истраживању
лексичког значења (55–98), Вербалне асоцијације, језик и култура (99–150),
Вербалне асоцијације и концептуализација емоција у српском језику (151–
211). Поред Библиографије (213–226), књига садржи још и: Индекс (227–
235), Библиографску белешку (237–239), два резимеа – на српском и енглеском (241–242), а обогаћена је и Детаљним садржајем, који омогућава
лакше сналажење у истраживањима.
Наведена поглавља представљају мултидисциплинарна истраживања лексичког значења помоћу асоцијативне методе. Строго лексиколошки
приступ, који је Р. Драгићевић афирмисао у науци, сада је усложњен коришћењем лингвокултуролошког, когнитивистичког, психолингвистичког и
сл. интердисциплинарних метода, чиме њена лексиколошка истраживања
*
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добијају мултидисциплинарну ширину и дубину. Добар стил, чија су
основна обележја концизност и јасноћа, као и закључци, засновани на солидној текућој словенској (руској, пољској) и англосаксонској литератури
и обимној и релевантној граёи из српског језика – само истраживање уопште, освежено графиконима и шемама у коришћењу статистичког метода,
и надасве – конструктиван критички приступ пропраћен понуёеним решењима – поново се препознају као заштитни знак ове ауторке.
2.1. Уводна теоријска разматрања представљају краћи прилог уџбеничког карактера о културологији као научној дисциплини и чине га следеће целине: Лингвокултурологија (7–9), Лингвокултурологија као научна
дисциплина (9–11), Језичка слика света (11–13), Језичка личност (13–15),
Лингвокултурологија и лексикографија (14–15), Прецедентни текст (15–
17), Културолошки елементи у српским једнојезичким речницима (17–18),
Лексикограф као објективни посматрач стварности (18–20), Примери
лингвокултуролошких истраживања (20–23), Приступ лингвокултурологији у овој књизи (23–38).
У овим поглављима Р. Драгићевић представља не само теоријско-методолошки и појмовни апарат словенске и англосаксонске лингвокултурологије него и свој сопствени, који представља њихову комбинацију, а који примењује у истраживањима у овој књизи. Њена разрада овог
апарата је веома акрибична (нпр. разматрање проблема разграничења лингвокултурологије од когнитивне лингвистике). Прилог Слика Русије споља
и изнутра (осврт), који се овде први пут објављује, представља критички
приказ зборника радова изложених на конференцији Слика Русије у аутохтоном и неаутохтоном језичком сазнању у фебруару 2008. г. Чланци, чији
су аутори угледни руски лингвисти, представљају лингвокултуролошка,
психолингвистичка и социолингвистичка истраживања Русије са синхронијског аспекта. У њима Р. Драгићевић налази методолошке пропусте,
схватајући истовремено такве појаве као повод да се лингвокултурологија
као млада наука унапреди. То чини и сам аутор – нпр. разграничавајући
следеће појмове: имиџ земље, социјални стереотип, национални менталитет, национална менталност, национални карактер, корпоративна култура, национално-културална семантика фразеологизама, фразеосемантичко поље, језичка слика света, језички портрет, језичка личност, језичко сазнање, дух народа итд., чије издвајање и опис на материјалу српског језика
и представља предмет истраживања у овој књизи, која по свом карактеру
представља зачетак будуће дескриптивне лингвокултурологије.
2.2. Поглавље Прикупљање и опис вербалних асоцијација чине
одељци: Израда асоцијативних речника као нова тенденција у лексикографији словенских земаља (39–43), Асоцијативни тестови (44–47) и Кратак
преглед истраживања вербалних асоцијација у лингвистици и сродним дисциплинама (47–53).
На овим странама аутор најпре представља теоријско-методолошки
апарат и структуру асоцијативних речника московске психолингвистичке
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школе, и то на примеру Руског асоцијативног тезауруса, који је сачинила
група аутора ове школе са Ј. Н. Карауловим на челу, а затим нам показује
слику развоја асоцијативне лексикографије у САД и словенском свету, чије
је капитално дело Словенски асоцијативни речник (начињен по угледу на
дати руски речник, а на граёи руског, белоруског, бугарског и украјинског
језика), а којој је, несумњиво, значајан допринос дао и Асоцијативни речник српскога језика, у ауторству П. Пипера, Р. Драгићевић и М. Стефановић.
Следи прилог о асоцијативним тестовима, на основу којих настају
асоцијативни речници као и сва истраживања заснована на анализи вербалних асоцијација. Р. Драгићевић их приказује на примеру теста Кент–Розанов, насталог у Америци 1910. г., а који важи за досад најбољи тест, и који
је коришћен и у изради Асоцијативног речника српскога језика. Затим,
аутор даје опис врсте вербалних асоцијација, које дели према односу измеёу стимулуса и реакције и према начину на који истраживач поставља задатак испитаницима. Онда говори о асоцијативном пољу и како треба извршити његову анализу.
Поглавље Кратак преглед истраживања вербалних асоцијација у
лингвистици и сродним дисциплинама доноси нам запажања о значају вербалних асоцијација као и критички историјат питања о испитивању вербалних асоцијација на материјалу српског језика.
2.3. Поглавље Вербалне асоцијације у истраживању лексичког значења садржи следеће одељке: Вербалне асоцијације и конотација, Вербалне
асоцијације и антонимија, Вербалне асоцијације и полисемија, Деривати у
менталном лексикону и Лексички односи посматрани кроз везе меёу асоцијацијама, и оно је по свом карактеру најближе основној области истраживања Р. Драгићевић – лексикологији. Одреёеним лексичким појавама које је
некада истраживао претежно лексиколошком методом, овај научник, дакле, приступа као интердисциплинарни истраживач. Тако нпр. у поступку
коришћења вербалних асоцијација за истраживање антонимије, уз помоћ
два асоцијативна теста Р. Драгићевић показује да је антонимија системска
појава, при чему се супротност испољава као један од водећих логичких
односа, који има најснажнији утицај на парадигматску организацију лексике у језичком, али и у когнитивном домену. Њена анлиза показује да се испитаници обично одлучују за праве антониме, чиме се потврёује да лексеме успостављају меёусобне семантичке односе скоро увек на нивоу својих
примарних значења, независно од контекста, и да је однос супротстављености примарних значења оправдано издвојити као праву, типичну антонимију, а све остале облике супротности меёу лексемама сматрати неправом антонимијом.
Истраживања у овом поглављу драгоцена су и за лексикографију па
тако на примерима придева љут и именице праг аутор показује како се
лексикограф може служити асоцијативним речником онда када не може са
сигурношћу утврдити примарно значење лексеме, онда када треба да иден555
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тификује и распореди секундарна значења и онда када бира адекватне примере за наведена значења. У тексту Деривати у менталном лексикону
аутор разматра појам менталног лексикона – зашто се он проучава, приказује психолингвистичке методе за његово испитивање и испитује творбене
односе у њему. Полазећи од претпоставке да снажна семантичка и формална веза, која постоји измеёу мотивне и мотивисане речи, вероватно изазива
и њихову тесну повезаност у умовима говорника и утврёује да ли је то заправо тако. Њени резултати дају одричан одговор.
У овом поглављу налази се тежиште ове књиге, а то је да најфреквентније асоцијације у асоцијативном гнезду нису случајне и да оне могу
представљати релевантан материјал за истраживања неких сегмената лексичког значења (посебно културолошки обојених компонената).
2.4. Коришћење метода вербалних асоцијација у истраживању везе
измеёу језика и културе налази се у одељцима: О културално стереотипним појмовима у српском језику, О једној методи за испитивање утицаја
културалних и друштвених промена на значење речи, Речи са позитивном
и негативном конотацијом из угла националне културе, Придеви стар,
глуп и леп у асоцијативним речницима српског, руског и бугарског језика,
Језгро језичког сазнања у словенским језицима, Учење И. А. Стернина о комуникационом понашању, Српски комуникациони идеал у пореёењу с руским (Експериментално истраживање комуникаоционог понашања), И
аутомобили су људи (о једној метафори), док се о употреби датог метода у
истраживању концептуализације емоција у српском језику можемо обавестити у одељцима: Истраживања концептуализације емоција, Концептуализација љутње у српском језику, Концептуализација туге у српском језику, Концептуализација страха у српском језику, Творба речи и концептуализација емоција, Прототипични носиоци емоција као заједнички проблем
лингвокултурологије, когнитивистике, лексикологије и лексикографије.
3. Књига Вербалне асоцијације кроз српски језик и културу Рајне
Драгићевић представља драгоцен допринос интердисциплинарном истраживању српског језика: лингвокултурологији, когнитивистици, контрастивној лингвистици, психолингвистици и, наравно, „матичној” области
овог научника – лексикологији.
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ПОЕТИКА ПРИПОВИЈЕДАЊА БОРЕ СТАНКОВИЋА

(Снежана Милосављевић Милић, Отпори и прекорачења: поетика
приповедања Боре Станковића, Филозофски
факултет у Нишу, Ниш, 2013.)
Један класик тврдио је да ми пишемо са нашим временом и наше
вријеме пише са нама. У данашњем хиперпродуктивном времену (ако гледамо из угла квантитета) и оскудном времену (гледано из перспективе квалитета), то је негдје и тачно. Меёутим, за оне истинске научнике, мајсторе
критичке ријечи, прије ће важити Андрићева мисао: ,,Кад живим ја и уживам у животу, моје дело спава мртвим сном и само понекад бунца у сну, а
када ја страдам не живећи, живи и расте моје дело, хранећи се мојим страдањем као земљом црницом.” Када нам се скоро, па са разлогом, учинило
да се више ништа ново нема рећи о писцу чије је дјело пуно дуката и шалвара, јаких боја и свирке Цигана, појавило се сасвим ново и друкчије тумачење прозе Боре Станковића из пера Снежане Милосављевић Милић, професора Филозофског факултета Универзитета у Нишу, објављено под насловом Отпори и прекорачења. Најновија монографска студија представља
синтезу вишегодишњег успјешног и плодотворног истраживања Станковићеве поетике приповиједања. Осам допуњених и прераёених верзија саопштења са домаћих и меёународних научних скупова и конференција, критичарка је распоредила на сљедећи начин: Наративна трансмисија фолклорне граёе у раним приповеткама Боре Станковића, Апелативне форме
приповедања у приповеткама Боре Станковића, Метафора границе као
модел читања Станковићеве поетике еротског, Одлике фокализованог
приповедања у приповеци У ноћи, SECOND-PERSON нарација у приповеци
Увела ружа, Модернистички наратив романа Нечиста крв, Историјско
време и наративни темпо у роману Газда Младен, Наративни алтеритети и дестабилизација реалистичке мимезе у роману Газда Младен и Јерес
читања – рецепција Божјих људи у књижевној критици.
Француски филозоф и књижевник Жан Пол Сартр тврдио је да је
писац или рушилац система, ,,његов гробар” или је ,,лакеј” који служи поретку. Из самог наслова књиге, која је предмет овог критичког осврта, можемо видјети која је Станковићева позиција – Отпори и прекорачења. Неоспорно је да фолклор и традиција имају истакнуто мјесто у дјелу Боре
Станковића, али су зачеци модерне и раскид са дотадашњим реалистичким
поступцима видљиви и у друкчијем приступу фолклорној граёи. Снежана
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Милосављевић Милић даје и кратки теоријски осврт на нова тежишта (редуковање миметичког дискурса и инсистирање на импресији и фрагменту
доживљеног и његовој симболици), ауторске интенције (интеграција појединачног и општег у односу на појединца) и промјену дискурса (објективни и хумористички дискурс замијењен је трагичким и иронијским).
Као парадигму нове умјетничке трансформације обредно-обичајног
корпуса, критичарка види у раним Станковићевим приповијеткама, настале
на прелазу из 19. у 20. вијек, од којих издваја приповијетке Ђурёевдан
(1989), Наш Божић и Стари дани (1900). За ове приповијетке карактеристичан је обредно-обичајни извор: обредни ритуал (Ђурёевдан), празник
Христовог роёења (Наш Божић) и породична слава (Стари дани). Критичарка уочава Станковићев двојак однос према фолклорној граёи: конвенционални однос (тематско-мотивски стереотипи, етичка глорификација, уметнути стихови), онда када слика патријархалну заједницу и реинтерпретација традиције када са колектива прелази на судбину појединца. Фолклорни
комплекс у поменутим приповијеткама има улогу сижејне окоснице, својеврсног фона и подстицајног агенса, али и илустративни и документарни карактер, због чега је акцент на симболичко-метонимијској равни доживљеног. Такоёе, фолклорни аспекти су и у служби психологизације јунака као
што је случај са приповијетком Наш Божић. Осим наративне трансмисије
фолклорне граёе, Снежана Милисављевић Милић разматра и дуализам
приповједача у првом лицу (наратор и лик), али и неколико хронотопских
равни ,,изван фабуларног тока које нису експлицитно уведене.” Оквирно
вријеме одговара приповједном ЈА, док унутрашње вријеме коренспондира
са доживљајним ЈА.
Станковићев традиционализам и модернизам исказани су и преко
апелативних форми приповиједања које нису учестале, али када су присутне у дјелу носиоци су наративног, реторичког и комуникационог потенцијала. Апелативни текст увијек је усмјерен на ,,другог” коме се приповједач
обраћа и дијелом је дијалошки, иако до правог дијалога не долази. До различитих функција апелативног наратива критичарка долази преко три типа
приповједача у дјелу Боре Станковића: свезнајући приповједач (3. лице),
наратор (1. лице) и ТИ-приповједач (2. лице). Јачању апелативног наратива
потпомажу и стилске фигуре апосторфа, реторичко питање, емфаза, метафора и метонимија, а то даље обликује епистоларни и дневнички жанр који
,,посебно актуализује овај наративни облик”. У тексту ,,Апелативне форме
приповедања у приповеткама Боре Станковића”, Снежана Милосављевић
Милић даје примјере апелативне нарације које уочава у приповијеткама
Стари дани, Увела ружа, Прва суза, Нушка, Моји знаци и Наступ. Критичарка долази до закључка да до промјене унутар комуникацијске структуре
долази и зависно од типа наратора (унутрашњег или спољашњег).
Станковић је корак даље отишао и у поетици еротског писма готово
опсесивним сликањем тијела у свој његовој љепоти и пуноћи. По цијену
,,доброг стила” на којем је Скерлић инсистирао, Станковић је изабрао
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умјетничку слободу. Критичарка полази од метафоре границе и питања да
ли јунаци увијек прелазе границу? На тим основама Снежана Милосављевић Милић чита приповијетке Нушка (1899) и Вечити пољубац (1907), засноване на различитим наративним моделима, али у истом смисаоном језгру. У Станковићевом дјелу граница има вишеструко и сложеније значење: појединац – колектив, ерос – етос, мимеза – симболизација, наративно
– драмско, прича – дискурс. Граница је чувар паланачког духа који не познаје ниједан вид субјективности. У приповијетки Нушка, симболика границе дозвољеног и забрањеног наговјештена је зидом преко кога се одвија
занос и излив страсти Нушке и Младена. Иако критичарка уочава јасно супротстављен ерос и етос, тежиште није на сукобу или социјалном ангажману, већ на личном доживљају ,,контроле ужитка” и ,,обредног типа еротике”. Меёутим, механизам таквог Станковићевог текста има и своје наличје
које увлачи читаоца као свједока ,,једне интимне тајне” и ,,реторичке истине”. И у Вечитом пољупцу главни јунак жртвује властите жеље да би био у
миру са заједницом. За ову приповијетку метафора понора кључно је смисаоно исходиште поетике еротског.
Фолклорни контекст карактеристичан за приповијетку Нушка, нарочито ће у причи У ноћи бити увезан са поетиком еротског писма и модерном психолошком нарацијом. Станковић је још једном потврдио отпор
према дотадашњим реалистичким техникама приповиједања. Ослањајући
се на теорију француског структуралисте Жерара Жанета и његово виёење
једног посебног угла гледања унутрашње фокализације ,,када приповедач
збивања у причи предочава са позиције неког лика”, Снежана Милосављевић Милић уочава елиптичност увода близак типу in medias res, подреёеност хронотопа јунакињи, али и прелазак са миметичке објективне стварности на мимезу јунакињине субјективне перцепције. Приповиједањем са
унутрашњом фокализацијом, Станковић је дао нарацију у којој је готово
све безгласно и у којој као да се ништа не дешава. А, итекако се дешава и
то у унутрашњем свијету јунакиње, далеко од очију других, попут Пенелопиног ткања. Зато се и јавља Станковићу својствена мјесечева свјетлост и
ноћна тишина коју само Цвета и умјетник уопште могу чути.
Због ,,сложене и поетске природе наративног ТИ”, приповиједање у
другом лицу (SECOND-PERSON NARRATION) нарочито заокупља пажњу
савремених наратолога. Ослањајући се на теоријска разматрања ауторитета
као што су Џералд Принс, Јури Марголин и Денис Шафилд, критичарка долази до сазнања да се ТИ форма приповиједања може односити на: 1. приповједача или наратора као његово друго ЈА; 2. на лик из дјела; 3. на апострофираног читаоца – наратoра; и 4. ни на кога конкретно, на неименовану инстанцу. Аналитички и наратолошки метод у разматрању другог типа
ТИ приповиједања Снежана Милосављевић Милић примјењује на Станковићевој Увелој ружи. Лудички карактер ове приповијетке одреёен је већ самим насловом и жанром (читање напомене из дневника), чиме смо, како
критичарка истиче ,,упали у игру са фикционалним псеудожанром”. Једна
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од базичних одлика ТИ-приповиједања јесте наративни исказ (монолошки), а не комуникативни (дијалошки), чак и на оним мјестима у којима је
присутно директно обраћање адресанту (,,Сећаш ли се тога тренутка?”).
Такав поступак објаснила је као ,,реторичко питање, које не покреће дијалог.”
Специфична одлика модернистичког романа јесте и виртуелни наратив и итеративно приповиједање. Овакви облици наративног представљени у Станковићевом дјелу готово да нису ни анализирани. Итеративни
наратив прво је уочен код Флобера и Пруста, а готово у исто вријеме користили су га Лаза К. Лазаревић (приповијетка Швабица) и Бора Станковић.
Ако је метафора границе рез измеёу жеља и могућности, поетику итеративног наратива Снежана Милосављевић Милић повезује са ,,идејом људске
неслободе унутар вечно истих граница колективног живота.” Какав је тај
живот критичарка показује на примјеру романа Нечиста крв (1910), инсистирајући на оним поступцима који наглашавају ,,једноличност, истоветност, непроменљивост одреёених модела колективног паланачког живота",
што је симболички најефектније на крају романа, Софкином спознајом трагичног усуда. Употребом итерације писац је постигао економичност израза
и бржи ритам радње, док се виртуелни наратив заснива на екстензивности
и успоравању нарације. И реторичка снага итерације и виртуелни наратив
најзначајнији су фактори у сликању Софкиног лика. Меёутим, док итеративни наратив доноси непромијењеност паланачких обичаја и закона, виртуелни наратив садржи маштања о срећном животу, чиме је термин виртуелни наратив оправдао синтагму на српском језику ,,неостварена прича”,,,оно што би се могло догодити, али се ипак не догаёа”. Критичарка закључује да су два супротстављена наратива употребљена у једном роману
у тијесној вези са жанровском одредницом Нечисте крви као поетског романа.
Виртуелни наративни потенцијал, али и други наративни алтеритети: симулирани наратив и контрачињенични наративни алтеритети, Снежана Милосављевић Милић уочава и у Станковићевом недовршеном роману
Газда Младен. Трагање за симулираним наративом засновано је на теорији
његовог оснивача Жана Бодријара. Симулирање, односно свјесно стварање
привида реалног, итекако је присутно у друштву прећутних договора и наметнутом идентитету газда Младена који не успијева да одржи патријархални модел бабе која настоји да очува илузију о покојниковом присуству
и неокаљаном угледу породице. Контрачињенични виртуелни наратив појављује се у хипотетичким, али неоствареним наративима, а врло често су
смјештени и у будућност Младенове жеље и снове. Употреба два супротстављена наративна алтеритета говоре и о смјеру могућег дешавања. Критичарка уочава да је виртуелни наратив ,,усмерен од стварног ка могућем”,
али ипак остаје неостварено, а симулирани наратив иде ,,од манифестованог реалног, али лажног ка ономе што је сакривено али истинито”.

560

Поетика приповиједања Боре Станковића

Роман Газда Младен и на пољу историје показује Станковићев раскид са реалистичким приповиједањем. Ослањајући се на теоријско-методолошка разматрања о историји и књижевности Снежана Милосављевић
Милић проналази и други тип историчности у Станковићевим романима.
Иако роман Газда Младен има потребну хронотопску позадину (ослобаёање Старе Србије од турске власти) и ,,јака места, амблеме”, као што су сахат-куле, чардаци, амами који откривају историчност поденбља, акценат
није на миметичком већ симболичком значењу, интимном простору и психолошком времену. Отуда је и историјско вријеме дато ,,изнутра”, из димензије простора као тачке гледишта (из куће газда Младена). Упркос томе
што су присутни најбитнији сегменти рата и јака хронотопска позадина,
све је подреёено сликању Младеновог лика и његовој реакцији на драматична збивања. Таквим наративним поступком Младен је добио улогу метонимијског лика ,,у коме су представљени Врањанци који су дочекивали
ослободиоце”.
Књигу Отпори и прекорачења затвара текст ,,Јерес читања – рецепција Божјих људи у књижевној критици”, као анализа историје читања дјела објављених на прелазу двије епохе. Опречне оцјене настале су због неусаглашености критичарских критеријума и њихове (не)спремности да прихвате нове тенденције. Критичарка се опредијелила за збирку Божји људи
(1902) Боре Станковића, као богат примјер опречних ставова због њене жанровске провокативности, али и симболистичког потенцијала тематских и
религиозних аспеката збирке. Рецепцију Божјих људи у књижевној критици Снежана Милосављевић Милић дијели у три групе (три периода): прве
реакције на Станковићеву збирку (Ј. Скерлић, Ј. Максимовић, И. Ивачковић, Ј. Продановић), рецепција збирке у меёуратном периоду (В. Петровић)
и рецепција савремене књижевне критике (В. Глигорић, Р. Вучковић, Ј. Деретић, Љ. Пешикан Љуштановић, В. Јеротић, М. Недић, С. Денић). Да је
књижевно дјело документ о једном времену и средини види се у првом таласу рецепције Станковићеве збирке Божји људи, према којој је писац дао
,,све оно што је Врање имало кљаставог и болесног духом и телом” (Ј. Скерлић), али и велики допринос ,,културно-антрополошким проучавањима
српског јужњачког живља” (Ј. Дучић). Иако је Скерлић уочио да је Станковић наведеном збирком отишао корак даље, нико се није озбиљније бавио
њеним тумачењем све до меёуратног периода, гдје је Снежана Милосављевић Милић уочила сензибилитет новог хоризонта очекивања. У првом реду
мисли се на Вељка Петровића који је Божје људе видио као ,,фаталистичко
поимање живота и преплитања мистике са симболиком”. Савремени критичари уздигли су се изнад локалног и социолошког контекста збирке и у
својим текстовима говорили су о ,,поетском симболизму” (С. Пековић) који потпуно негира реалност схваћену на ,,традиционалан начин”. Док су
Станковићеви савременици збирку тумачили као једно потпуно ново дјело,
,,нов свет” и тиме показали недовољно познавање тадашњих ,,актуелних
поетичких тенденција”, Радован Вучковић уочава да је интересовање књи561
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жевника широм свијета на почетку 20. вијека било усмјерено ка религиозној тематици, те су често и читани у таквом кључу, нарочито ако имамо у
виду Станковићево писмо Милану Савићу, уреднику Летописа Матице
српске у којем за своје божјаке каже да су ,,више од јуродива”. Према мишљењу Снежане Милосављевић Милић, тај проблем нешто експлицитније
ријешила је Сунчица Денић помјерајући схватање божјака као колективног
лика на индивидуе, ,,знак различитости и света за себе”, ослањајући се на
Посланицу Коринћанима апостола Павла, Матијино и Лукино јеванёеље
настојећи да докучи да ли су такви људи ,,отпад од Христовог царства или
на блиској столици до њега”. Кроз сва три наведена периода, Станковићеви
Божји људи разматрани су са различитих аспеката (композиционог, стилског и тематског), а рецепцијски процијеп ишао је скоро до бинарних опозиција: ,,бинарно наспрам локалног, локално наспрам субјективног, натуралистичко наспрам модернистичког, оригиналност наспрам традиционалног, паганско наспрам хришћанског, емпатија наспрам безосећајности, неутралност наспрам филозофског става, психоаналитичко наспрам формалистичког, рељефност ликова наспрам површности ликова, скицирање наспрам сазнајних увида.”
Колико год да је Станковићево дјело ,,на граници потпуне истоветности егзистенције и стваралачке есенције”, Снежана Милисављевић Милић напустила је досадашња, готово засићена истраживања о жртвовању и
,,жалу за младошћу” и посегнула је за оним или никако или недовољно истраженим техникама приповиједања Боре Станковића. Критичарки као да
је јасно да док је свијета и вијека божјаци ће се вући и лежати по испуцалим гробовима, амамима и шталама. И баш као што божјаке не извлачи из
њихових станишта, не дира ни Софку док чепрка машицом ,,одвајајући купице угашеног жара, онда по чистом и меком пепелу повлаћи неке меке,
нежне потезе”. Исто тако не омета ни породицу Газда Младена у њиховом
настојању да очувају илузију о неокрњеном угледу породице, али настоји
да покаже каквим се поступцима писац служио да би његово дјело било
баш такво, упркос времену, а готово и наше, дубоко лично. Ако је Станковићево дјело било превратничко, отпор и прекорачење границе, истраживање Снежане Милосављевић Милић заокружено књигом Отпори и прекорачења, заправо је помјерање границе у науци о књижевности и откривање
нових потенцијала Станковићеве прозе.
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УМЕТНИЧКИ ПРОСТОРИ НОВОВЕКОВНЕ СРПСКЕ
ПОЕЗИЈЕ И ПРАВОСЛАВНЕ ДУХОВНОСТИ

(Ранко Поповић, Парадокси и молитве, Огледи о српском песништву 2,
Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Филолошки факултет
Универзитета у Бањој Луци, Ниш – Бања Лука, 2013.)
Књига Парадокси и молитве: Огледи о српском пјесништву 2 аутора проф. др Ранка Поповића објављена је 2013. године и представља наставак претходне његове књиге Чин препознавања: Огледи о српском пјесништву, објављене у Бањој Луци 2009. године. Реч је о истој смисаоној и тематској целини замишљеној у три тома, при чему се прати основна идеја да
се прикаже сублимирани историјски преглед нововековне српске поезије,
конкретније од Његоша до песника наших дана. Главне истраживачке намере, како сам аутор напомиње, биле су да се сагледана српска поезија постави у однос са кључем православне духовности као основним обележјем.
Отуда наслов књиге и уводна студија Парадокси и молитве најочигледније
представља ауторов концепт тумачења: сагледавање наше нововековне поезије кроз хришћанску етику и поетику.
Књига се састоји од четири поглавља: Предање поезије, У сјенци
меланхолије, Поезија у времену и Поезија у критици. Порекло текстова који
сачињавају ове целине је различито. Уводна и централна студија Парадокси и молитве, по чијој је замисли књига насловљена, први пут је штампана
у овој књизи. Остали текстови су претходно објављени у различитим књижевним часописима, зборницима радова или као поговори одреёених књига, а њихово груписање на једном месту произашло је из сродности тематике са главном темом књиге о којој је реч.
Прво поглавње књиге Предање поезије сачињавају две студије:
„Парадокси и молитве“ и „Евокација и симболизација завичаја“. Предмет
прве студије, насловљене „Парадокси и молитве“ утемељен је на развијању
и доказивању централног питања: Да ли је оправдано говорити о хришћанској поетици у књижевности уместо о поетици хришћанске књижевности?
Студија је подељена на три параграфа: први параграф који нас полако уводи у тематику базирајући се на темељу поезије Петра Петровића Његоша;
параграф који се односи на стваралаштво судионика модернизма авангардног стремљења Момчила Настасијевића, те завршни део студије аналитичког карактера. Предмет ауторовог интересовања у сва три одељака није тумачење религиозног поетског стваралаштва већ литерарних остварења но*
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вијих датума у којима православна духовност представља главну срж и полазну тачку.
Позивање на Његоша, првог песника од кога ће аналитички рад Поповић да започне, постављено је као сасвим природно и нужно. Воёен идејом да се идејни и културни идентитет српског народа рефлектује преко
чврстих православних оквира и темеља, Поповић овом великану српске поезије даје прворазредни статус чворног места целокупног српског религиозног песништва. Аутор креће од сагледавања молитвеног и духовнога карактера Његошевих дела, пре свега Луче микрокозма и култног остварења
Горског вијенца у којима заветна, косовска традиција, хришћанска свест и
религиозност извире из сваке поетске мисли. Наводећи да се у преко шездесет примера у Лучи микрокозма директно именује Бог, Ранко Поповић
доказује тезу да је целокупан рад овог песника у прејаким реторским питањима и секвенцама које се обзнањују као молитва и похвала творцу. Његово парадоксално одреёење човека као бића у немогућности остварења пуноће провлачи се кроз теолошко спајање са Богом који би једини представљао тачку јединства и могуће хармоније човека. На тај начин Његоша читаоцима представља као песника чија космогонија чини да без небеског не
може да пева ни о овоземаљским стварима, те чије је дело опширна антропологија утемељена на метафизичким основама.
Искорачивши у српску поезију готово век унапред, Момчило Настасијевић добија у Поповићевим анализама привилегију да се наёе одмах
након Његоша. Други параграф прве студије „Парадокси и молитве“ у целости се односи на књижевно остварење овог песника. Полемишући и одричући тврдње бројних критичара о упадљивом изостајању појма Бог из
лирике Момчила Настасијевића, Поповић га одреёује као заговорника Бога
без догме чију етику уметности и поезије лирских опуса не можемо одвојити од идеала које поставља религија. Изразита литераризација, онеобичавање сваке очекиване форме овога писца чини да се дезаутоматизује перцепција језика и да се упути на позицију лирског гласа са позиције молитвеног
тиховања и религиозне духовности. Одбацујући стереотипна одреёења Настасијевић лирских кругова као песама „ноћне инспирације у глухо доба“,
Поповић истиче недостатак духовног контекста и непрепознавање појединих кругова као драматичног обраћања свевишњем творцу. За разлику од
многобројних тумача, Ранко Поповић на тај начин представља Настасијевићеву херметичну лирику као језичко-уметничку слику космичких, природних али и богослужбених циклуса који се ослањају на дух древне црквене литературе.
Још два магистрална песника српске књижевности заузела су запажено место у оквиру прве студије ове књиге. Реч је о Лази Костићу и Јовану Дучићу, чије стваралаштво Поповић осветљава са аспекта њихових религиозних стремљења. Не задржавајући се на већ познатој поетици Костића као романтичара, центар Поповићевог интересовања је оживљавање и
преображавање трајних хришћанских вредности његовог дела. Дефинишући га као песника боготражитеља, Поповић поставља култ Костићеве „Пе564
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вачке имне Јовану Дамаскину“ у органску везу са вековним Богородичиним култом, а читаво песништво овога песника темељи на религиозним
осећањима као покретачком музом и инспирацијом.
Дучићев преображај од парнасовске савршености ка звуковној филозофској рефлексији, као и уздизање ка сферама најузвишенијег духа и
чисте лирике, Поповић сагледава кроз хришћанско тежиште. Стављајући у
основи Дучићеве поетике тријаду чула, душе и духа; природе човека и бога; жене, љубави и смрти, Поповић њихов извор налази у духовном карактеру инспирисаном православним учењима о светом тројству оца, сина и
светога духа. Као ни други тумачи Дучићеве лирике, ни Ранко Поповић није прескочио да овог песника издигне ка космичким границама. Док се религиозност осталих песника којима се у књизи бави везује за овоземаљске
оквире, дотле је Дучић и у хришћанским оквирима пренет на космички
план, где се у крајњим границама сједињује са Творцем. Проглашавајући
Лирику заветном књигом, Поповић Јована Дучића ставља у ред са Његошем и Костићем као религиозним песницима моћних реторских питања и
парадокса чија је тачка додира не плод случајности већ оне исконске духовне основе српске поезије.
Како би прва и централна студија књиге добила свој заокружени
облик, Поповић дефинише и изворно одреёење молитве као жанра, укратко
представљајући њене подврсте, као и великане који су се из жанра молитве
издигли. Поповићево даље продубљивање жанровске класификације се завршава на свега неколико редака јер центар његовог интересовања нису
средњовековни писци већ савременици нашега доба.
Друга студија у оквиру првог поглавља књиге под насловом „Евокација и симболизација завичаја“ покушава да успостави лирски мит Херцеговине који би кореспондирао са општеприхваћеним епским митом Херцеговине као класичне земље приче и епске песме. Сматрајући да је лирски
мит ствар модерног доба, Ранко Поповић изворе његове снаге и аутентичности проналази у обрасцима језгра епике. Покушај назначавања основних
токова српског песништва о Херцеговини у аналитичком делу ове студије
држи се полазне идеје: пронаћи и анализирати песника Херцеговине, а не
песника из Херцеговине, са стављањем естетског услова изнад регионалног, како би било очекивано. На тај начин Поповићева интересовања се
конкретизују на ужи круг песника чија се поетика креће од апотеза ка елегијама. Постављајући као темељну лирску вредност поезије о Херцеговини
– завичајност, Поповић анализира савременике српске поезије ослањајући
се на поменути мотив као центални. На тај начин свој део у овом опусу добили су песници који нису декларисани као херцеговачки песници, али
кроз чију се поетику провлачи мит Херцеговине као велике мајке и изворне
земље.
Први од анализираних песника Херцеговине са разлогом је Алекса
Шантић. Не само због хронологије, већ због Шантићевог успостављања архетипског култа мајке земље, на коме ће се развијати потоње родољубиво
песништво српско, Шантић је препознат као родоначелних лирике Херце565
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говине, а оно што овога песника чини творцем евокативног лирског мита и
топоса Херцеговине јесте дубоко осећање чистог доживљаја националности, које је прожето вапајем за прошлим данима и далеким крајевима домовине.
Следећи мотив завичајности, Поповић се задржава и на Јовану Дучићу, али не као на чистом парнасовцу формираном ван домовине, већ као
на завичајном песнику у чијим стиховима доминира преобликовање шантићевске слике Херцеговине. Отуда посебно поклања пажњу циклусу Сунчане песме у чијим стиховима светлосна екреспресија и интезитет доживљаја формирају Дучићеву сунчану земљу и њене пределе, а Херцеговина
се огледа кроз спектар метафоричних описа и клишеа. Иако је поступак и
пројекција Херцеговине сушта супротност завичајног идеала код ова два
песника, Поповић сматра да је њихов крајњи уметнички резултат исти: овековечена херцеговачка земља и домовина.
Како ово поглавље представља редуковану типолошку скицу која
рачуна са карактеристичним чињеницама, још мали број песника добио је
параграф у овом одељку. О поезији Славка Шантића, Поповић говори
укратко наглашавајући да се из њених оквира мит Херцеговине распознаје
као вантекстовна чињеница која у тексту не успева да пронаёе свој корелатив, док у родољубљу лирике Томислава Шиповца истиче једноставност и
чежњу за родним крајем. Нешто је више речи Поповић посветио поетици
Гојка Ђога и Тодора Дутине, сматрајући да је за њихову поетику услов завичајни мит. Одреёујући Ђога као песника Херцеговине, Поповић га препознаје као крајњу тачку у процесу симболичне кристализације завичајних
херцеговачких мотива, а на истом трагу бави се и симболичношћу специфичних мотива Дутинине родољубиве лирике, са посебно упечатљивим
мотивом змије који осликава Херцеговину као земљу ујамљеног народа и
безданице.
Последњи параграф студије „Евокација и симболизација завичаја“
бави се савременицима нашега доба чија је родољубива слика Херцеговине
прожета модернитетима, те их је потребно, не у идејном колико у стилском
погледу, одвојити од претходне групације песника. Реч је о Светиславу
Мандићу, Пери Зубцу, Рајку Петрову Ногу и Владимиру Настићу. Према
Поповићевом тумачењу, у њиховој поетици не треба тражити традиционални мотив Херцеговине као мајке, већ многогласни ромор свега онога
што је донела историја последњих деценија двадесетог века и национална
превирања на Балкану. У њиховој поезији доминира новитет савременог
градског призвука који претходници нису имали. Од поменуте последње
генерације великих Херцеговаца и Мостараца посебну пажњу добили су
Ного и Сладоје, због мишљења Ранка Поповића да српско песништво херцеговачког извора почиње са стваралаштвом Шантића и Дучића, а завршава остварењима поменутих стваралаца.
Како је прво поглавље књиге тематски целокупно усмерено на проналажење молитвених карактера лирских песама од Његоша до наших дана, ни остала поглавља књиге не излазе из овог тематског оквира. Без кон566
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кретног именовања које би упутило на религиозне трагове, и преостала три
поглавља књиге се наизглед заобилазним путем држе овог правца. Тако је
предмет другог поглавља „У сјенци меланхолије“ интонирано знаком парадокса и молитве, а у појединим фрагментима у потпуности посвећено објашњавању феномена духовних стремљења српских писаца. Друго поглавље
књиге састоји се од две студије: „Лирска меланхолија Стевана Раичковића“
и „Меланхолични сонет Скендера Куленовића“. Приликом анализе, Поповић одреёује меланхолију као превасходно духовну категорију која сеже
дубоко у корене људског постојања. Отуда и произлази логично успостављена веза измеёу ове очигледно исконске појаве у човеку и људске духовности, у смислу вечног трагања за вером и творцем.
На самом почетку другог поглавља Поповић наглашава да је неизоставно приликом говора о меланхолији говорити најпре о поезији Стевана
Раичковића, као песнику суштинске меланхоличне тишине и парадокса.
Главни мотив на ком почива ауторова анализа и прилаз Раичковићевој поетици заснива се на меланхолији окамењености и мотиву бега. Основни
разлог таквог тематског центра текста је јасно уочљива супротност у његовом песништву које је цело у знаку „кретања у некретању“. Поповић одреёује Раичковићев сонет као тамницу у којој лежи сав смисао заустављања
тренутка, окамењења и трагања за изгубљеним временом, а Раичковићеву
песму као једино песниково решење за парадокс живота: бег је у песми, бег
је немогућ, света и нема изван песме. Овај елеменат Раичковићеве поезије,
спој бића и језика, песме и живота, Поповић доводи у јединство са граёом
целокупне књиге тврёењем да је најдубље осећање логоса поезије Стевана
Раичковића у ствари религиозно осећање језика и заноса речи као једне од
највиших могућности спасења. Заокруженост студије и њено уклапање у
молитвену тематику остварује откривањем синтаксе меланхолије која је у
основи речник тихог обраћања Творцу и небесима. Све значењске импликације Раичковићеве поезије Поповић на овакав начин ставља у везу са њиховим трансцендирањем песниковог лирског осећаја религиозности на највишем хијерархијском духовном нивоу.
По истом обрасцу обликована је и друга студија овог поглавља посвећена сонетима Скендера Куленовића. Цитирајући речи песникада је свакој његовој песми претходио неки неиздржив напон у њему, Поповић започиње приказ уроёених немира меланхолије у делима Скендера Куленовића.
Притом посебно истиче Куленовића као ствараоца изразите чулности који
као лик и тело види и саму поезију. Његово граёење песме од сирове материје језика представља као вишак супстанце, али и доводи у везу са израженим песниковим хтењем да организацијом лексичког материјала реч
оствари у неимарском делу и визији. Управо преко ове тврдње успоставља
однос песника и његових стихова са духовном тематиком као предметом
књиге. У свом Куленовићевом трагичном осећању живота, људске пролазности и изразите симболике смрти, као вечне песме целокупне Библије, јавља се супротност у виёењу песме која представља вековечну творевину у
одолевању историји и пошасти.
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Треће поглавље књиге Поезија у времену састоји се од четири студије: „Моћ обичних речи“, „Од бунта до молитве“, „Ореол за Павладољску“, „Боље је бити у мањини“. Тематика овог поглавља одваја се од претходних искакањем из духовно-религиозних оквира. Док су прва два поглавља повезана Поповићевим истраживањима духовног корена поезије, дотле
је треће поглавље усмерено на откривање моћи речи и снаге говора. Сва
четири песника обраёена у овом поглављу (Љубомир Симовић, Милован
Данојлић, Матија Бећковић, Ђорёе Нешић), крунисана су као песници изразитих лирских онеобичавања и другачијег поетског обликовања на лексичком и синтаксичком нивоу. У томе посебно предњачи поезија Љубомира Симовића којој је и посвећена прва студија „Моћ обичних речи, типови
онеобичавања“. У њој Поповић проналази изворишта живе речи на којима
поменути песник темељи експресивну драматичност песничког језика и
раскошни колорит поетских слика. Оно што Поповић посебно истиче јесте
песников занос за испитивањем или преиспитивањем обичних речи, враћајући им заборављени смисао, боје и укусе. Ослобаёањем поетике и најмањег трага дидактичности, Симовић је преобразио не само лексику већ и
стварност коју описује и представља. Као главне елементе зачудности којима се користи Љубомир Симовић, Поповић издваја четири најистакнутија:
очуёење на нивоу лексике огледано у превазилажењу сваке конвенционалности и ослобаёању чисте експресије у жељи да нас врати првобитном осећају језика и ствари; поетско онеобичавање песничке слике кроз инспирацију сликотворне маште и асоцијативне визуализације; очуёавање употребом плашта метафора чиме обезбеёује вишеслојност и дубину перспектива
које приказује; и последње, очуёавање гномске поенте које произлази из
моћи исказивања најкрупнијих истина снагом малих, на први поглед готово безначајних ствари. Наводећи став да је песник у настојању да песми
обезбеди апсолутни аутономни простор и укине сваку сврховитост изван
ње саме, Поповић Симовића дефинише као синтаксички најслободнијег
ствараоца од модерних српских песника нашег доба.
Друга студија „Од бунта до молитве“ бави се критичком свести у
поезији Милована Данојлића, који је у савременој српској поезији већ дуго
препознатљив по склоности ка укрштеним, тешко одредивим књижевном
врстама и крајње особеном песничком рукопису. И њега, као и Љубомира
Симовића, издваја ерудитност у основи и раскошно изнијансиран речник
којима гради своја дела. Аналитички део текста организован је као Поповићево развијање главних особина поетике овог ствараоца на компоненте и
њихово доказивање на конкретним примерима. Објашњење Данојлићеве
бескопромисности и критике свих бенигних облика цивилизацијске норме,
друштвених стега и априорних одбацивања традиционалних вредности је
централни део студије. Повратак природи језика, идеал човека као племенитог дивљака чије се самоосвешћење дешава у релацији са природом, а не
социјалним уклапањем, представља поезију отпора овога аутора. Елементима стваралачког поступка (иронијом, подсмехом, пародијом), Данојлић
исмева све модерне лудости, идеолошки утврёене величине и критичка на568
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стојања која одвајају човека од исконских основа у животу а себе, по Поповићевим речима, остварује као делатног активисту чија је поезија оружје и
бег.
Трећа студија „Ореол за Павладољску“ бави се поетиком љубавног
песништва Матије Бећковића као заштитног знака не само овога песника
већ целокупне српске љубавне поезије тога времена. Бећковић се исказује у
изразитим лирским реторичким способностима, као и кроз способност да
креира непредвидљива пореёења, необично смеле метафоре и потпуно самосвојне љубавне реченице. Одбацујући важност питања да ли је у случају
Вере Павладољске реч о поеми, Поповић је превасходно одреёује као песников болни љубавни зов за вољеним бићем, при чему само име представља магнет који окупља стиховну материју песме. Целокупно интересовање Поповића као тумача лежи у том чаробном имену асонанци које је
звучно смисаоно тежиште и лајтмотив песме. Док је први параграф студије
посвећен остварењу Вера Павладољска, дотле се у другом Поповић бави
мотивом „мртве драге“ у поезији Матије Бећковића и објашњењем духовног преиспитивања Бећковићевог песничког предања које надјачава еротику и младалачки занос у његовим каснијим остварењима. Зрели Бећковић,
како Поповић напомиње, прелази из лирског егоцентризма ка уточишном
лирском исихазму и спознаји да је само један песник прави: Само бог је песник. Други су копија. Без обзира на то што се Поповићева анализа поезије
Матије Бећковића на моменат повезала са религиозношћу, ипак није заборављено оно што је центар ове студије: љубав сагледана кроз експанзију
младости а потом и зрелу духовност.
Последња студија трећег поглавља под насловом „Боље је бити у
мањини“ води нас у ратну и поратну тематику преко песништва Ђорёа Нешића. У тематском погледу поменута студија нас одваја од поезије свакодневних тема, али у стилском смислу Нешићеве славонске ратне слике, обликоване префињеним осећајем за меру и самосвојним ритмом, стављене
су са правом у овај опус. И његова поезија онеобичава стандардне облике и
форме, негира и пародира клишејно представљање спољног света. Ранко
Поповић приказује Нешића као оригиналног песника у борби са поезијом
кроз време уношењем своје изразите аутопоетичности. Доминантни мотив
у ратној поезији Ђорёа Нешића су бројне сеобе и избеглиштва, који су обликовани кроз драматичност а не књижевну традицију и топосе. Валоризујући симболе из српске баштине на модеран начин у ванредном језичковерсификацијском експерименту, Нешић износи ратну тематику савременог доба, креирајући ратну драму. То је оно што га, по мишљењу Ранка Поповића, чини једним од најистакнутијих српских песника, на поетској линији која води истрајни дијалог са свеукупним духовним наслеёем.
Последње поглавље књиге Поезија у критици састоји се од две студије: „Морални императив и методолошка сумња“ и „Логика унутрашњег
развоја националне литературе“. Наведене две студије баве се критичким
деловањем Николе Кољевића и Новице Петковића. Оно што их чини интересантним за Ранка Поповића јесте њихово ослањање на поезију и изразито
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лирски интонирани критички радови и дела. Без сувопарности, ова двојица
врсних професора књижевности и критичара – стваралаца одличном литераризацијом, преносе своја остварења из сфере критике и приближавају их
белетристици. Тиме на најбољи начин потврёују ставове да су критичари
пре свега уметници, а не искључиви тумачи уметничких дела.
Прва студија овог поглавља „Морални императив и методолошка
сумња“, бави се књижевно-критиким поступком Николе Кољевића, као
српског следбеника и пропагатора идеја англосаксонске нове критике. Бавећи се ставовима које је овај критичар изнео у својој докторској дисертацији из 1967. под насловом Теоријски основи Нове критике, Поповић излаже не само начела Николе Кољевића, већ и целокупне критичке струје у
светској књижевној јавности. Поповић представља Кољевића као критичара који је поседовао ретку особину да подједнако добро пише о ствараоцима из различитих епоха и да са поуздањем зналца отвара разнолике уметничке, историјске, чак и политичке теме. Својим залагањем за потпуну
аутономију књижевног дела и хетерогенизацију у слободи мишљења, своју
критичку праксу је обогатио литерарним елементима и ослободио строго
утврёених оквира.
Оглед „Логика унутрашњег развоја националне литератире“, бави
се разматрањима поетике српске књижевности у пројекцији Новице Петковића. Као књигу која овог критичара издваја по дубини захвата и амбиција,
Ранко Поповић посебно напомиње Огледе из српске поетике из 1990. године. Бавећи се анализом њених осам огледа и једном дужом студијом, Поповић посебно издваја Петковићево веровање у емпиријски карактер стиха и
иманентни приступ књижевном делу, интересовање за савремене српске
песнике, посебно наглашен интерес за Попу, Винавера, Настасијевића и
њихове поетичке идеје. Све то само је потврдило Петковића као врло проницљивог критичара који је правио одличну синтезу текста и контекста у
анализи бројних дела националне књижевности. Све што је овај критичар
написао било је са циљем да се на чврстој лингвостилистичкој основи
оснује поетика српске књижевности у једном сложеном укрштају синхронијске и дијахронијске перспективе.
Ранко Поповић је у књизи Парадокси и молитве понудио оригиналан увид у нововековну српску поезију са аспекта православне духовности
и концепт тумачења какав до сада у србистичким студијама није често примењиван. Не задржавајући се на већ изнетим судовима о лирским осварењима песника од Његоша до наших дана, Поповић на веома леп начин препознаје њихов молитвени карактер. Држећи се полазне тачке, која се заснива на препознавању православне духовности у основи српске поезије, проналази је и доказује подједнако у родољубивом и меланхоличном песништу, али и у критичким остварењима савремених аутора.
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SAVREMENA SRPSKA POEZIJA U
LINGVISTIĈKOM KLJUĈU

(Aleksandar Milanović, Jezik srpskih pesnika, Zavod za
udţ benike i nastavna sredstva, Beograd, 2010.)
U ediciji „Tumaĉenje knjiţ evnosti“ Zavoda za udţ benike i nastavna
sredstva, 2010. objavljena je knjiga Jezik srpskih pesnika profesora Aleksandra
Milanovića. Već sam naslov ukazuje na to da je reĉ o retkom istaraţi vaĉkom pristupu u našoj nauci o jeziku i knjiţ evnosti, i to dvostruko retkom – prvo, jer je u
centru paţ nje analiza jezika knjiţ evnog dela, drugo, jer se ispituje jezik – pesnika.
U izboru tumaĉa našle su se poetike srpskih pesnika koji stvaraju od druge polovine dvadesetog veka, široj ĉitalaĉkoj publici poznatih i u struĉnoj javnosti visoko vrednovanih: Miodraga Pavlovića, Stevana Raiĉkovića, Matije Bećkovića, Ljubomira Simovića, Milovana Danojlića, Borislava Radovića, Branislava
Petrovića, Ivana V. Lalića, Jovana Hristića, Aleka Vukadinovića, Milosava Tešića, Rajka P. Noga, Miroslava Cere Mihailovića, Zlate Kocić. Iako se u pojedinim radovima upućuje na neke poetiĉke i jeziĉke uzajamnosti kod odreĊenih pesnika, ovih ĉetrnaest ogleda u knjizi nisu tematski grupisani. Razlog tome verovatno je u tematskim i metodološkim dodirnim taĉkama ili preklapanjima gde bi
svako podvajanje bilo suvišno ili nepotpuno. Ipak, kao što se neke od poetika
pomenutih pesnika meĊusobno dozivaju, tematsko-motivski ili stilski, tako je i
sa radovima o jeziku tih pesnika u ovoj knjizi. Stoga ćemo pokušati da u jednom
sasvim uslovnom grupisanju kaţe mo šta je glavna tema ovih ogleda, taĉnije šta
neke radove tematski i predmetno pribliţa va, a što bi moţ da bila korisna smernica kod ovakvih teorijskih studija.
Najšire posmatrano, zajedniĉki sadrţa telj svih analiza je stil (pa otuda
nuţ no i jezik, kako u naslovu stoji), a pristup problemima najĉešće je, ali ne i jedino, lingvostilistiĉki. Ciljevi istraţv anja su, dakle, jeziĉko-stilski postupci pesniĉkih ostvarenja. Tako smo u zavisnosti od umetnikovih ali i od tumaĉevih
sklonosti, kao i od predmeta analize, na ekscerpiranoj graĊi dobili fonostilistiĉke, morfostilistiĉke, semantostilistiĉke i sintaksostilistiĉke odlike i osobenosti
opusa ili dela opusa naših pesnika. Većina radova bavi se leksiĉkim slojem pesniĉkih zbirki, ili od nje, nuţ no, polazi. Predmet pojedinih radova je ispitivanje
razliĉitih funkcionalnih stilova, odnosno njihova svrsishodnost u knjiţ evnoumetniĉkom (pesniĉkom) tekstu. Jedna grupa posvećena je i semantoslilistiĉkom
nivou, tj. analizi stilskih figura. Ponegde je uţ i lingvostilistiĉki pristup proširen
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na semiotiĉku ravan, a tamo gde je tema nametala proţ et je i potkrepljen dijahronim istraţi vanjima. Ukupno, videćemo koje se to jeziĉke distinktivne crte, stilske konstante ili stilske dominante uoĉavaju i tumaĉe kao kreativna umetniĉka
sredstva.
Da upotreba razliĉitih funkcionalnih stilova u poetskom tekstu moţ e biti
veoma stilski efektna, Milanović razmatra na primeru poeme Odbrana našeg
grada kao reprezentativnoj meri zbirke Stubovi sećanja pa i ĉitavog pesniĉkog
opusa Miodraga Pavlovića. Ispitujući sudove knjiţ evne kritike o prozaiĉnom i
razgovorno-parodiĉnom, te intelektualnom tonu Pavlovićeve lirike, autor na primerima depoetizacije pesniĉkog iskaza, gradskog ţ argona, kolokvijalnih fraza,
ali i izveštaĉenog govora intelektualaca, objašnjava sintaksiĉku stukturu pesme,
a primere izabrane leksike i upotrebljenih konstrukcija (recimo: O grade moj,
kulo muževa, šumo nebožedna; jutro moje nade tek dolazi; predmeti urbanske
ljubavi; ne, nisam savladao averziju i pored visokoparnog uvoda) tumaĉi kao
oznaĉitelje stvarnosti kojima je cilj da ukaţ u na naše okruţe nje, naš doţi vljaj
prostora i vremena u kojem ţ ivimo, ali i da nam pribliţi jedan drugi svet – inspiracije, mašte, kreacije. Po tome koliko je pesik uspeo da oĉuva poetsku i jeziĉku
harmoniju u sluĉajevima prepleta razliĉitih stilova, od kolokvijalnog do visokopoetizovanog, ogleda se njegova veliĉina, pesniĉka umešnost.
Izbor govornog, nesputanog, nestandardnog jeziĉkog idioma, odnosno
razgovorne leksike u poetskom tekstu kao dominantnog stilskog postupka moţ e
da ima i estetsku funkciju kada je dobro postavljen, odmeren, prilagoĊen takvom
tipu diskursa, odnosno kada je svrsishodan zadatoj temi. Takav je sluĉaj u poeziji Branislava Petrovića. Na ekscerpiranom materijalu Milanović razmatra koliko
odstupanja od norme, inaĉe najfrekventnija u razgovornom idiomu, sadejstvuju
sa poetizovanim elementima, te koliko (ne) narušavaju pesniĉke kanone. Lingvostilistiĉka analiza pokazuje da je kod Petrovića malo odstupanja od standardne leksike na morfološkom i leksiĉkom planu, ali zato beleţ i ĉitav niz fonetskofonoloških odstupanja od standardnog govora (tipa redukcije i kontrakcije vokala: al‘, il‘, jurno, zaplako, boles, dvanes; gubljenje suglasnika h: ajde; klišeiranih, stereotipnih jeziĉkih kategorija, frazeologizama kao imenentnom svojstvu
razgovornog stila (pa, zaboga; da mi je znati; živ bio, veliki porasto; baš me briga). Na sintaksiĉkom nivou preovlaĊuje parataksa, a upotreba eliptiĉnih reĉenica, visokoka frekvencija uzvika i reĉci (gle, o, joj, evo, eto) primeri su emotivne
funkcije jezika. Svi ovi postupci neka su od glavnih obeleţ ja knjiţ evnog i razgovornog stilskog registra.
Nasuprot dominantnom razgovornom tonu u poeziji Branislava Petrovića, Milanović ispituje u ĉemu je jednostavnost, neposrednost, intelektualnost Lalićevog modernog jezika. Interesantan je uvid da u leksiĉkoj strukturi Ĉetiri kanona, dakle u formi srednjevokovnog ţ anra, gotovo da nema arhaizama, ĉak ni
arhaizacije religijskih pojmova, što bi povezivanjem sa ţ anrom kanona bilo oĉekivano, već da je svoju poetiku Lalić temeljio na obiĉnim, svakodnevnim reĉima. Ipak, Milanović daje paradigmu sinonima za Bogorodicu upotrebljenih u
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ovoj zbirci (mlekopitatelnica, Trojeruĉica, vladiĉica, Najblaženija itd.) upućujući i na drugu arhaiĉnu ali i narodnu leksiku.
Dok Lalićevu jeziĉku krativnost primećuje u tvorbi kovanica, tj. individualnih neologizama ili okazionalizama – koje je inaĉe, smatra Milanović, teško
zapaziti zbog tvorbene veštine pesnika (svakodnjevlje, zloroĊen, crnouman) –
dotle je Hristićeva jeziĉka inovativnost, kao još jednog majstora forme, ostvarena uglavnom na sintakiĉko-semanatiĉkom nivou, postupcima selekcije i kombinacije leksike, ĉime je pesnik od standardnih, nepoetizovanih reĉi, stvarao oneobiĉene sintagmatske veze i iskaze (kamen svoga glasa, zamraĉena voda tišine;
Ljubavnici na krovu sunca postaju jedna ljubav; Na krovovima neba uzasnutog
od svetlosti). Jeziĉko oneobiĉavanje Hristić postiţ e metaforom, a ovaj postupka
zasniva se, kao i kod Vaska Pope, na razbijanju ustaljenih kolokacija. Hristićeva
metafora, kako se napominje, najĉešće nije previše zgusnuta i neprozirna (ćilim
dobrodošlice, sivo krilo samoće, šuma dana).
U preispitivanju funkcionalnosti Hristićevog poetskog jezika Milanović
uvodi distinkciju termina govorni jezik i jezik proze na ĉemu pokazuje pesnikovu stvaralaĉku umešnost da u poeziju utka oba idioma a pritom „stvori nenametljiv pesniĉki rukopis izuzetne jasnoće“. Sintaksa Hristićevog jezika je prozna,
dramska, razgovorna, ponegde bliska simbolistiĉkim, ponegde klasicistiĉkim
sintaksiĉkim modelima, a odlikuje je relativno visoka frekvencija glagolskih priloga, parcelacija reĉenice, eliptiĉnost, bespredikativnost.
Po frekvenciji upotrebe glagolskih priloga Hristićev sapesnik jeste Borislav Radović. Ovu distinktivnu crtu njegovog stvaralaštva Milanović prouĉava u
dva koneksta – uţ em, tj. kontekstu savremenog knjiţev noumetniĉkog stila, i širem, tj. kontekstu savremenog standradnog jezika – odnosno stila razgovornog,
nauĉnog, publicistiĉkog, administrativnog. Tako vidimo da upotreba glagolskih
priloga, kao postupka kondenzacije iskaza, nije svojstvena razgovornom stilu, pa
prema tome ni knjiţ evnoumetniĉkom (ako se ima u vidu da se ta dva stila umnogome preklapaju), te je po toj osobini Radovićeva poezija oneobiĉena u odnosu
na poeziju drugih pesnika. S druge strane, kondenzacija iskaza „doprinosi intelektualizaciji i strogosti teksta“ što je odlika većine ostalih stilova. Motivacija je
dakle u saţe tosti iskaza, ali ne i u semnatiĉkoj prozirnosti. Naprotiv, ovde se kao
stilematiĉnost izdvaja upravo višeznaĉnost, potom i vrlo retka, te i arhaiĉnija,
upotreba u svakodnevnom jeziku (sem, razume se, knjiţ evnom diskursu). Tragom ĉitavog opusa pratimo frekvenciju upotrebe ove jeziĉke specifiĉnosti. Prema njoj se, zakljuĉuje Milanović, Radovićeva poetika oslanja na pisanu a ne
usmenu tradiciju.
Za razliku od B. Radovića, Milosav Tešić svoju poetiku baštini na usmenoj tradiciji. U sintetiĉkom ogledu o folklornom i arhaiĉnom u jeziĉkoj strukturi
Tešićevih pesama, a na primerima zbirki Blago božje i Prelest severa, Krug raĉanski, Dunavom, autor ispituje folklorni ton od fonološkog do sintaksiĉkog nivoa, kroz sedam elemenata: deminucije (majĉica, kišica, pšeniĉica; rumenkast;
zlatasto; sjevkati, krckati), tvorbenog mocijskiog para (Praštav prasak, praskavac), parne konstrukcije (jaše motku šarenku), etimološke figura (ko mi koka ko573
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kice), strukturno graĊenih negatora (uz nevreme vreme puzi), onomatopeje (tandrk-tandrk-tandrĉak) i etimološke magije (Šaptalica: šapor, šaš). Svi ovi postupci stvaraju ton sliĉan tonu zagonetki, razbrajalica, brzalica. Lingvista dalje
uoĉava i klasifikuje i niz fonetskih osobina arhaizacije narodne i crkvenoslovenske leksike: inicijalna grupa va namesto današnjeg u (vavek), finalno -l (anĊel),
ĉuvanje glasa h u pojedinim oblicima (sahat), upotreba odreĊenih arhaiĉnih, narodnih ili crkvenoslovenskih, suglasniĉkih grupa, npr. cer (cernilo, cerv umesto
crnilo, crv) te ruskoslovenskih: grupe re i ol namesto vokalnih r i l (perst, umolknuti); zatim morfoloških crta: oblici mnoţi ne bez infiksa: ov/-ev (vraĉi, dusi), crkvenoslovenski oblici imenica izvedeni sufikslom -ije (odejanije, udarenije), a
od sintaksiĉkih navodi antepoziciju atributa koji je uz deminuciju najfrekventniji
Tešićev stilski postupak (pripev ljubiĉast, slik laneni, trenutak snolik). Pored
ovog dominantnog postupka u sintagmatskom redu reĉi, navode se i ostali stilski
mehanizmi kojima se „jezikom ponire u kulturnu istoriju jednog naroda, odnosno aktivnim, stvaralaĉkim odnosom prema folklornim jeziĉkim formama i arhaiĉnim slojevima jezika“ ta kultura oţ ivljava.
Poetiĉki blizak Milosavu Tešiću na osnovu više jeziĉkih osobina, recimo
po odnosu prema folklornom i arhaiĉnom u jeziku, ukrštaju razliĉitih idioma, ili
ĉeste upotreba leksiĉke negacije, jeste Rajko Petrov Nogo. Kroz leksiĉku mapu
Nedremanog oka razotkriva se raspon od arhaiĉne leksike (nesmiranik, ižica, ĉavli, usopšeg) do kolokvijalizama (rikošet, agrarni tip, overiti vizu) i neologizama
(radioaktivna trava, mikrofilmovana dela), zatim ukrštanja reĉi iz razliĉitih jeziĉkih idioma, vremenskih perioda, ili sa razliĉitih teritorija (zvijezde : zvezde,
griju : grejalo, Srblji : Srbi, taman : tavan). „Jeziĉkim i stilskim aktiviranjem raznorodne leksike, Nogo stvara pesniĉki tekst koji korespondira sa mnogim epohama, od prethrišćanske do savremene“, a raznorodni leksiĉki spojevi su „po
pravilu motivisani u skladu sa pesnikovom poetikom i sadrţa jem zbirke, i izvedeni na jedinstveni naĉin u savremenoj srpskoj poeziji“.
U svojim istraţi vaĉkim interesovanjima profesor Milanović neretko izlazi iz strogo lingvistiĉkih okvira tumaĉenja i, shodno predmetu rada, u analizu
ukljuĉuje i druge discipline sa linvistikom u vezi. Tako se u radu „Boravišta jakih reĉi (Mitski prostor u poeziji Aleka Vukadinovića)“ primenjuje semiotiĉka i
etnolingvistiĉka analiza naizgled sasvim obiĉnih reĉi: nebo, zemlja, šuma tj. gora, put, kuća, kao i analiza korelacija meĊu njima. Polazište u ispitivanju je slovenski mitski prostor, a kljuĉni simbol kako tog prostora tako i Vukadinovićeve
poezije jeste kuća koja u ĉovekovom mentalnom fundusu ima ulogu sigurnog
pribivališta. Kao zatvoren, omeĊen prostor ovaj se simbol ili fenomen dovodi u
opoziciju sa drugim kao što su put, zemlja, nebo, voda, šuma, gora, polja i njihovim meĊusobnim relacijama. Tako se konstatuje da „sloţe na struktura pesniĉkog
prostora u velikoj meri korelira sa mitskim prostorom Juţ nih Slovena“.
Rad koji takoĊe prevazilazi uţ i lingvistiĉki pristup datoj temi jeste pesma „Sinjajevina“ Ljubomira Simovića. Ovde tumaĉ traga za znaĉenjem i formom reĉi ovog oronima. Naime, pesma „Sinjajevina“ rasvetljavana je kroz sinhronijsku i dijahronijsku ravan jezika, na šta eksplicitno upućuje i naslov rada
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„Poetska potraga za poreklom i znaĉenjem reĉi“. Semasiološkom i onomasiološkom analizom autor nam na pesnikovo pitanje „Šta ja vidim kad ĉujem Sinjajevina“ predoĉava kako se razvija pesniĉko asocijativno polje. Tako se ovde, prateći stihove red-po-red, otkriva simboliĉka i ekspresivna vrednost glasova, eufonijska i harmoniĉna zvukovna struktura postignuta recimo talasanjem vokala (ia-e-i-a) koji doprinosi akustiĉnom utisku talasanja tonova, igra reĉima i sintagmama i njihov semantiĉki potencijali (pelen : pepel, sinje : inje), zatim se na
morfološkom planu uoĉava stilematiĉnost, „smanjena lingvistiĉka prozirnost“
morfeme -ev, da bi se došlo do stilistike reĉi, i do imena koje ima snaţ nu evoklativnu vrednost. Tumaĉenjem znaĉenja reĉi, odnosno oronima Sinjajevina, ovom
slivenicom atipiĉnom u srpskom jeziku i katakteristiĉnom samo za poetski jezik
zatvara se krug od fonološkog do simboliĉkog nivoa u kojem su „pridev sinji i
oronim Sinjajevina, suprotno prvobitnoj semantici i mraĉnim i zloslutnim konotacijama koje su se vezivale za nju, u Simovićevom pesniĉkom jeziku postaju
simboli vedrine i ovozemaljskog i nebeskog ţ ivota“.
Radovi koji se bave analizom stilskih figura, ĉiji je predmet, dakle, prevashodno semantostilistika, odnose se na antitetiĉke figure u poeziji S. Raiĉkovića i personifikaciju u poeziji M. Danojlića. Figurativnost antitetiĉkih figura kao
stilskog i konstrukcionog sredstva u Raiĉkovićevom opusu lingvista ovde razmatra sa semantiĉkog i strukturnog plana. Iz njihove razliĉite metodološke perspektive i antitetiĉke figure se drugaĉije tumaĉe, opisuju i vrednuju. S obzirom na to
da ove figure „najĉešće poĉivaju na univerzalim semantiĉkim binarnim opozicijama, karakteristiĉnim i za mitski jezik i mišljenje“, ĉiji sistem potiĉe još iz opšteslovenske kulturne tradicije ili drevne srpske tradicije (na osnovu ovoga Raiĉkovićeva poezija blisaka je sa poezijom Aleka Vukadinovića), centralna semantiĉka opozicija u tom sistemu je smrt – ţi vot, na kojoj Raiĉković zasniva kontrastne i oksimoronske veze. Iz te opozicije nastaju i njoj srodne: tema – svetlost,
crn – beo, a potom Milanović navodi i klasifikuje i druge opozicije: levi – desni,
mlaĊi – stariji, mesec – sunce, blizak – dalek, prav – kriv, te pod kategorijom
ostale binarne opozicije daje niz oponiranih znaĉenja. Drugaĉije pak stoje stvari
kada se gotovo sve ove figure (s izuzetkom oksimorona) tumaĉe iz uţ efigurativnog plana ĉijim uvoĊenjem Milanović problematizuje prethodno navedeno konstatacijom da „na gramatiĉkom planu gotovo svi navedeni primeri u prvom delu
rada zapravo i ne bi spadali u antitetiĉke figure, tj. figure suprotnosti“, jer tu „nema nikakve, pa ni najslabije protivreĉnosti, budući da dva suprotstavljena predikata pripadaju razliĉitim subjektima“.
U tekstu naslovljenom „Danojlićeve personifikacije“, Milanović pitanje
ove stilske figure, dominantne u pesnikovom opusu, prvobitno problematizuje
teorijskim nesuglasicama o poreklu personifikacije (opozicija neţi vo : ţ ivo ili
neţi vo : ljudsko). Potom, kroz leksiĉko-semantiĉku analizu na korpusu pesama
iz zbirke Razgorevanje vatre, uoĉava kako je ta veza ostvarena u Danojlićevoj
poeziji, i to kroz klasifikaciju semantiĉkih kategorija kao što su: vlastita imena,
produkti civilizacije, periodi dana, godišnja doba, atmosferske pojave, vasiona i
nebeska tela, pojave i elementi iz prirode, apstraktni pojmovi, biljni svet. Sinta575
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skiĉkom analizom, koja mora podrazumevati uoĉavanje gramatiĉkih odnosa izmeĊu supstantivne i metaforiĉke reĉi, lingvista otkriva kako su prema reĉeniĉnim funkcijama rasporeĊene metaforiĉna i supstantivna leksema. Tako uviĊa da
se u Danojlićevoj poeziji personifikacija najĉešće ostvaruje u subjekatsko-predikatskoj vezi u kojoj je supstantivna reĉ subjekat a metaforiĉna predikat (Poslednji zrak, istanjen, dotiĉe lakat okuke; Stežu se planinske kose), ali da je pesnik
aktivirao i druge sintaksiĉke mogućnosti srpskog jezika u pomenutoj relaciji: u
zavisnim sintagmama u kojima je upravni ĉlan supstantivna reĉ, a zavisni (pridevski, kongruentni atribut) metaforiĉna (Obale dana su teške, rodne i pune), ili
obrnuto, sa supstantivnom reĉju kao padeţ nim, nekongruentnim atributom (I reĉi zvone u grlu ĉistog belutka).
Jednu posebnu grupu tekstova ĉinili bi oni radovi koji u središte analize
postavljaju jeziĉku ili stilistiĉku normu u odnosu na dijalekatsku i kolokvijalnu
leksiku (primer je i pominjani rad o pesništvu B. Petrovića). U tom smislu veoma je znaĉajno a posve interesantno iz današnje perspektive sagledavati promene u vrednovanju odreĊenih kritiĉarskih ili normativnih postulata kada je u pitanju dijalekatski varijetet. Tako Milanović pesništvo dijalekatskog tipa Matije
Bećkovića, pesnika koji je prvi u našoj poeziji progovorio na dijalektu, izbor za
ovakav poetski govor sagledava ne samo sa stanovišta pesništva već i sa stanovišta kritike. Jer, podseća autor, Aleksandar Belić, neprikosnoveni autoritet u jeziĉkim pitanjima svog vremena, izrazito se protivio korišćenju stranih reĉi, pokrajinskih, arhaiĉnih itd. ako one nisu opravdane – a nisu opravdane ukoliko
imaju svoj knjiţ evni, standardni oblik. „Tu je Belić, kako se kasnije uviĊa, podveo stilistiĉku normu gramatiĉkoj normi“. Ovde lingvista objašnjava promenu
nauĉne klime kada je reĉ o odnosu gramatiĉke norme i knjiţ evnog dela, odnosno
gramatiĉke i stilistiĉke norme, a koju su doneli ruski formalisti uvoĊenjem teorijskog pojam oĉuĊenje, oneobiĉenje forme. Dakle, reĉ je o razliĉitim zakonitostima: dok je gramatiĉka norma kruta, stilistiĉka je elastiĉnija, te se i njena delotvornost ogleda upravo u odstupanjima od norme ukoliko se takva odstupanja
svrsishodna, odnosno umetniĉki opravdana. Ovo bi vaţi lo podjednako i za većinu drugih radova, odnosno opusa u ovoj studiji, a ne samo na one koji ispituju
odnos normativnog, standardizovanog oblika i njegove nestandarne varijante.
Ovakva istraţi vanja smatramo izuzetno korisnim zbog toga što na poetskom, odnosno knjiţ evno-umetniĉkom tekstu, moţe mo sagledavati i širu kulturnu klimu
jednog razdoblja. To potvrĊuju i primeri srpskih knjiţ evnika, meĊu kojima je od
pesnika bio jedini Matija Bećković, koji su 60-ih i 70-ih „nametnuli izmenu poimanja stilistiĉke norme i u srpskoj sredini, pa posredno doprineli i prevrednovanju ne samo Momĉila Nastasijevića, već i drugih zbog jezika i stila ranije odbacivanih knjiţ evnika“.
Pitamo se kako bi tek Belić ili Skerlić gledali na poeziju Cere Mihailovića, cele zasnovane na dijalekatskom govoru, gde dakle, „jezik knjiţ evnosti moţ e
predstavljati i odstupanje u odnosu na knjiţ evni (standardni) jezik“. Problem koji je ovde usloţ njen tiĉe se ne samo korišćenja dijalekatskog idioma već i tipa dijalekta. Naime, Cera Mihailović koristi se vranjanskim govorom, perifernim di576
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jalektom srpskog jezika. Tako je, uporedo sa nedoslednošću srpske knjiţ evne
kritike koja „nije poĉivala na knjiţ evnim afinitetima već na prostornoj, stukturnoj i simboliĉkoj udaljenosti Vranja od srpskog kulturnog i knjiţ evnog središta,
koji ĉini knjiţ evni jezik baziran na dinamiĉnim, razvijenim centralnim dijalektima“, i „startna pozicija dijalekatske poezije oslonjene na centralne govore, na
primer Bećkovićeva, bolja u odnosu na poziciju one oslonjene na jeziĉku (i kulturnu) periferiju, što je sluĉaj Miroslava Cere Mihailovića“. Osim što ĉuva izvorni vranjanski jezik, i što je jedan od uslova da se ovakva poezija neguje, mnoge
Cerine pesme, konstatuje Milanović, mogle su biti napisane samo tim idiomom:
„Pesniĉki izraz nije birao pesnik, niti ga je mogao birati, nego mu ga je nametala
sama priroda sopstvene poezije i karakteristiĉan pogled na svet simbolizovan
kroz govor Vranja i okoline. Pomenutu analizu autor je sproveo na korpusu zbirki Metla za po kuću i Svratka u nesvrtu.
Na tragu prethodo pomenutih radova jeste i analiza koegzistencije jeziĉkih normi u Pologu Zlate Kocić. Naime, za razliku od Cere Mihailovića, koji je
tipiĉan predstavnik dijalekatskog pesnika i koji celu zbirku zasniva na svom dijalektu, pesnikinja je u vlastiti poetski jezik uvela maternji svrljiški govor diskretno senĉeći knjiţ evni jezik. Ili kako autor navodi: „Zlata Kocić u baziĉni i dominantni standardnojeziĉki segmenat uvodi dijalekatski suprasegmenti sloj, sa
razliĉitim funkcijama i primenom razliĉitih poetskih postulata. Time se u ovoj
poeziji ne stvara konkurencija, već koegzistencija standardnojeziĉke i dijalekatske norme – one se, naime, ne iskljuĉuju, već skladno dopunjuju u skladu sa pesnikinjinom poetikom“. U tom smislu se i tumaĉi funkcija dijalektizama i pokrajinskih reĉi koje su hijerarhijski podreĊene samo u odnosu na standardnu normu,
dok su „u estetskom i poetskom smislu dijalektizmi apsolutno nadreĊeni i doprinose kristalizaciji poetskog izraza“. Pored dijalektizama kao „poetskog postupka
u traganju za arhetipom“, pokrajinskih reĉi (zgustak, mrklica) koje deluju kao
pesniĉke kovanice, crkvenoslovenizama (prelest), Zlata Kocić stvara i nove, potencijalne „nesvakidašnje lekseme povišene izraţ ajne vrednosti i prozirnog znaĉenja“ (suzarnik, hologramka, vidokružje i dr.) i okazionalizam (vodokršće).
U pomenutih ĉetrnaest radova pred nama su, dakle, jeziĉko-stilske analize nekih od najznaĉajnijih naših pesnika koji su svojim stvaralaštvom obeleţi li
drugu polovinu 20. i prvu deceniju 21. veka. Tako ovde problemima istraţi vanja,
poljima interesovanja i metodološkim izborom dobijamo raznosvrsnost pogleda
na jezik i stil naših pesnika ili, slikovito reĉeno, poetsku mapu na kojoj su, u krugu stvaralaĉkog disperziteta ili dometa odabranih autora, ucrtane taĉke prepoznavanja njihovih stilskih peĉata. Ove analize, videli smo, ĉesto prevazilaze uţ e
lingvistiĉke okvire, te ukljuĉuju i druge discipline u tumaĉenju jeziĉkih odlika
i/ili njihovih specifiĉnosti. Na širinu u obuhvatanju tema i pristupa analizi upućuje i obimna literatura navedena na kraju knjige. Ovakav pristup ne samo da je
danas u nauci aktuelan, te i ovu studiju ĉini modernom, već je i nuţ an ukoliko je
cilj otkriti neke postupke, mehanizme pa i tajne umetniĉkog teksta. Uostalom, u
svojim tumaĉenjima Milanović uvek polazi ili od autopoetiĉkih iskaza ili navodi,
mahom usaglašena, viĊenja naše eminentne knjiţ evne kritike, ali i ona sa kojima
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se on kao lingvista u potpunosti ne slaţ e, te ih proverava ili koriguje. Dakle, lingvista ovde stavove knjiţ evne kritike podvrgava jeziĉkoj proveri, te ih sa lingvistiĉkog stanovišta preispituje. U tom smislu, ovi radovi predstavljaju prirodni
nastavak komunikacije o jednom delu, i istoriju njene recepcije u zvaniĉnim,
struĉnim krugovima.
S obzirom na to da je ovakvih knjiga malo u našoj sredini, moţe mo još
konstantovati da je Jezik srpskih pesnika korisna studija o nekim od naših najvaţ nijih pesniĉkih ostvarenja druge polovine dvadesetog veka. TakoĊe, ona je i polazište i smernica za neka buduća lingvistiĉka istraţi vanja, a moţ da i podsticaj
da se misli na drugaĉiji naĉin. U svakom sluĉaju, za našu bi nauku bilo poţ eljno
da ovakve studije budu njeno pravilo a ne izuzetak.
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